Til emneforslagstillere

Tilbagemelding på indsendte forslag til emner for nationale kliniske
retningslinjer
Med brev af 11. august 2014 indbød Sundhedsstyrelsen en række organisationer til at indsende forslag til emner, som kunne være relevante som Nationale
Kliniske Retningslinjer (NKR).
Sundhedsstyrelsen modtog 98 emneforslag. Flere af de indsendte emneforslag
var så nært beslægtede, at de er blevet behandlet samlet.
Emneforslag er efterfølgende blevet vurderet efter følgende udvælgelseskriterier, fastlagt af det Nationale Udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer (ikkeprioriteret rækkefølge):
•
•
•
•
•
•

Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
Sundhedspolitisk prioriteret område
Store variationer i praksis
Ny risikobetonet teknologi
Mulige indikationsskred

Udover disse kriterier er der lagt vægt på om en national klinisk retningslinje er
det rette redskab, om der kan opnås en væsentlig effekt på området ved at indføre den nationale kliniske retningslinje, og at retningslinjen kan baseres på foreliggende evidens. Det er herudover vurderet, om emneforslagene adresserer
problemstillinger med ’kant’, dvs. ikke trivielle eller allerede velbeskrevne problemstillinger, men problemstillinger, der enten er kontroversielle, uafklarede
eller påtrængende, og i hvilket omfang forslag til emner inddrager tværsektorielle og tværfaglige aspekter.
Efter eventuel yderligere kvalificering af udvalgte emner, samt en samlet vurdering i overensstemmelse med de nævnte kriterier og forhold, er 14 emner
godkendt af Nationalt Udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer og Styregruppen.
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Nedenfor følger de valgte emner, og tidspunkt for påbegyndelse:
Forår 2015
1. OCD (Behandling af børn, unge og voksne)
2. Meniskpatologi i knæet
3. Psoriasis
Efterår 2015
4. Rehabilitering af patienter med prostatakræft
5. Rehabilitering af patienter med hovedhalskræft
6. Behandling af lænderygsmerter
7. Behandling af nakkesmerter
8. Hoftearthrose – konservativ behandling og genoptræning ved THA
9. Forebyggelse og behandling af delir
10. Udredning og behandling af angst hos børn og unge
11. Håndeksem
12. Behandling af børn, unge og voksne med anoreksi
13. Ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af geriatriske patienter
14. Fedmekirurgi
Da Sundhedsstyrelsen i alt skal udarbejde ca. 50 Nationale Kliniske Retningslinjer, er alle emner hermed udvalgt.
Med venlig hilsen

Ane Bonnerup Vind
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