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Via retningslinjer understøtte ensartet, høj kvalitet i 
kræftbehandlingen i DK

baseres på 
bedste evidens

opdateres 
regelmæssigt

fremstår 
ensartet

www.dmcg.dk/kliniske-retningslinjer
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DMCG.dk Udvalg for kliniske 
retningslinjer

Retningslinje-
sekretariatet
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Retningslinje: Systematisk udarbejdede udsagn (anbefalinger), der kan bruges som
beslutningsstøtte af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om
passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer.

Pakkeforløb: Standardbeskrivelse af organisering, ansvarsfordeling og forløbstider.
Det sundhedsfaglige indhold, herunder kliniske procedurer, er i vid udstrækning 
baseret på DMCG-retningslinjer, hvortil der løbende henvises.

Instruks: Kortfattet og præcis besked om hvad man skal gøre i en 
bestemt situation – tilpasset den lokale kontekst.
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1. Anbefalinger (resumé)
2. Introduktion
3. Grundlag
4. Referencer
5. Metode
6. Monitorering
7. Bilag: f.eks. søgestrategi



KLINISKE RETNINGSLINJER I KRÆFTFordele og muligheder

• Solid klinisk forankring; praksis- og anvendelsesperspektiv
• Afsæt i eksisterende fora; smidighed/hastighed 
• Synergi mellem udvikling af retningslinjer og monitorering via de kliniske 

kvalitetsdatabaser
• Synergi med forskning via DCCC
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Referencehåndtering
Versionsstyring

Patientpanel Hjemmeside
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14 minimumskrav for Sundhedsdatastyrelsens godkendelse af en klinisk 
database*

*Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser af 28. juni 2016 8

#10: Databasens indikatorer skal belyse relevante kliniske retningslinjer 
inden for databasens kliniske anvendelsesområde (§ 5, stk. 1)
#10: Databasens indikatorer skal belyse relevante kliniske retningslinjer 
inden for databasens kliniske anvendelsesområde (§ 5, stk. 1)

1. Anbefalinger (resumé)
2. Introduktion
3. Grundlag
4. Referencer
5. Metode
6. Monitorering
7. Bilag: f.eks. søgestrategi
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Klinisk retningslinje

Klinisk praksisDatabasemonitorering

Justering
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Evidensbaseret medicin WAI vs. WAD
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• Intromøder: 18 afholdt – 2 planlagte – 4 på vej
• Intern organisering og detailplanlægning godt i gang
• Ny skabelon i anvendelse
• Konstruktiv dialog om tilpasning af modellen
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Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Att.: Henriette Lipczak & Julie Bolvig Hansen

2446 3531 (Henriette)
6161 4699  (Julie)

henlip@rkkp.dk
juhase@rkkp.dk

Frederiksberg Hospital
Ndr. Fasanvej 57, Vej 3, bygning 4
2000 Frederiksberg


