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NOTAT 

Referencegrupper i relation til udarbejdelse af  

nationale kliniske retningslinjer 
 

Organisering og sammensætning 

Der nedsættes en arbejdsgruppe og en referencegruppe forud for udarbejdelse af de 

enkelte nationale kliniske retningslinjer. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra 

relevante faglige selskaber mv. Referencegruppen repræsenterer en bredere kreds af 

interessenter såsom regionerne, Danske Regioner, KL, patientforeninger mv. 

Formanden for arbejdsgruppen fungerer også som formand for referencegruppen. 

 

Formål  

Referencegruppen skal medvirke til at højne kvaliteten og relevansen af den nationale 

kliniske retningslinje samt medvirke til at fremme implementeringen. Det sker bl.a. 

ved, at referencegruppen kommenterer på arbejdsgruppens forslag til fokus for 

retningslinjen tidligt i processen samt på arbejdsgruppens udkast til anbefalinger, 

inden dokumentet sendes i offentlig høring. Hensigten er også, at referencegruppen 

medvirker til at udbrede kendskabet til den nationale kliniske retningslinje i sit 

bagland.  

 

Funktion 

Referencegruppen har en rådgivnings- og høringsfunktion i processen, mens 

arbejdsgruppen har beslutningskompetencen. Referencegruppen skal bl.a. forholde sig 

til hvilke effektmål (’outcomes’) det ud fra et patientperspektiv giver mening at 

fokusere på i litteraturgennemgangen. Referencegruppen skal desuden forholde sig til 

de overordnede faglige, organisatoriske og økonomiske implikationer af 

anbefalingerne samt barrierer for implementering.  

 

Forudsætninger 

Medlemmerne af referencegrupperne forventes ikke at have et indgående kendskab til 

den metode, der ligger bag udvikling af nationale kliniske retningslinjer eller til 

vurdering af videnskabelig litteratur. Referencegruppens medlemmer forventes dog at 

sætte sig ind i de overordnede rammer for udvikling af nationale kliniske retningslinjer 

forud for arbejdet.  

 

Den nationale kliniske retningslinje vil ikke indeholde en beskrivelse af det samlede 

patientforløb men fagligt relevante nedslagspunkter, som forventes at kunne besvares 

med den metode og det koncept, der er udviklet for udarbejdelse af nationale kliniske 
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retningslinjer. Anbefalingerne i den nationale kliniske retningslinje tager afsæt i den 

evidens, der fremkommer.  

 

For at klæde referencegruppens medlemmer på, udsendes følgende til reference-

gruppens medlemmer forud for første møde: Kommissorium for arbejdet, tidsplan, 

notat om nationale kliniske retningslinjer, dette notat samt arbejdsgruppens forslag til 

nærmere afgræsning af emnet i form af de fokuserede spørgsmål (PICO spørgsmål), 

som retningslinjen skal besvare. Der udsendes endvidere links til eksempel på en 

national klinisk retningslinje samt metodehåndbogen til orientering. 

 

Udpegning bør ske under hensyn til kommissoriet, udpegningsbrevet samt 

ovenstående beskrivelse af referencegruppens funktion. Det er herefter den udpegende 

organisation eller myndighed, der vurderer, hvilken baggrund, stilling og kompetence 

den enkelte repræsentant skal besidde for at indgå i referencegruppen. En relevant 

overvejelse kan være, om vedkommende skal have et fagligt eller mere 

organisatorisk/administrativt perspektiv.  

 

Møder 

Referencegruppen afholder to møder, som tidsmæssigt er sammenfaldende med 

arbejdsgruppens andet og fjerde møde. Arbejdsgruppen deltager i referencegruppens 

møder for at afklare eventuelle spørgsmål samt sikre, at input fra referencegruppen 

indgår i arbejdsgruppens videre overvejelser.  

 

På første referencegruppemøde vil der være en kort introduktion til nationale kliniske 

retningslinjer og metoden bag samt fremlæggelse af de fokuserede spørgsmål, som 

arbejdsgruppen vurderer, at retningslinjen skal besvare. Referencegruppen forventes at 

forholde sig til det foreslåede fokus for retningslinjen, herunder særligt relevansen af 

de effektmål (’outcomes’), som arbejdsgruppen foreslår at fokusere på i sin 

litteraturgennemgang. Eksempler på effektmål er mortalitet og arbejdsevne. 

 

På andet referencegruppemøde vil referencegruppen blive præsenteret for 

arbejdsgruppens foreløbige anbefalinger, som udsendes forud for mødet. 

Referencegruppen forventes at forholde sig til anbefalingerne, herunder faglige, 

organisatoriske og økonomiske konsekvenser samt eventuelle barrierer for 

implementeringen.  

 

Høring 

De organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i referencegruppen, vil få 

tilsendt høringsversionen af den nationale kliniske retningslinje med henblik på 

eventuelle afsluttende bemærkninger inden publicering. 


