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I disse dage offentliggøres
retningslinje nummer 100 i
den intensiverede retningslinjeindsats i regi af DMCG.dk og
RKKP.
Indsatsen koordineres af Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet,
hvor sekretariatschef Henriette Lipczak udtrykker tilfredshed med status.
-Det har krævet en ekstra indsats af de involverede klinikere at nå denne milepæl. Opgaven er blot én blandt mange
de skal løse, og vi håber deres
indsats bliver anerkendt af
kolleger og ledelser. Viljen til
at fortsætte det lange, seje
træk er til stede i DMCGmiljøet, og retningslinjeindsatsen er en central del af
DMCG.dk’s strategi for de
kommende år. I Retningslinjesekretariatet har vi stor respekt for det arbejde DMCG’erne indtil nu har lagt i indsatsen, udtaler Henriette Lipczak.
Status på indsatsen
Udover de 100 godkendte
retningslinjer arbejdes der i

DMCG’erne på yderligere 86
retningslinjer. Knap 20 retningslinjer er allerede opdateret.
Kræftområdet dækkes af omkring 300 retningslinjer med
anbefalinger for alle dele af
patientforløbet, og der er således endnu et stykke vej før
alle retningslinjer er omlagt.
Selvom implementering ikke
er indeholdt i indsatsen er det
en afgørende aktivitet, da retningslinjer kun har effekt på
behandlingskvaliteten hvis de
anvendes.
Derfor arbejder vi også med at
understøtte muligheden for
monitorering af udvalgte anbefalinger i de kliniske kvalitetsdatabaser.
Kvalitetsudvikling
Retningslinjearbejdet udspringer af faglig forbedringslyst,
men indsatsen er følsom og
både klinikernes engagement
og retningslinjernes ambitionsniveau er påvirkeligt af
retningslinjernes eventuelle
anvendelse til f.eks. kontrol og

sanktionering. Derfor er det
vigtigt at ledelserne bakker op
og sikrer rammerne for et lærende sundhedsvæsen, hvor
retningslinjerne udvikles og
anvendes i et kvalitetsudviklingsperspektiv, vurderer Henriette Lipczak.
Sekretariatschefen peger desuden på behovet for et større
overblik over hvilke aktører der
udvikler kliniske retningslinjer,
hvilken status retningslinjerne
har, og hvordan der sikres
koordinering af emner og indhold.

Sekretariatschef Henriette Lipczak

ROSER TIL DMCG’ERNE
Som formand for DMCG.dk’s
Udvalg for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet, har
også professor Peer Christiansen rosende ord til DMCG’ernes arbejde.
Det er mit indtryk, at der har
været, og stadig pågår, stor
aktivitet i alle DMCG'er med at
få omlagt og udviklet retningslinjerne i den fælles skabelon,
som udvalget har udfærdiget i
samarbejde med Retningslinjesekretariatet.
At vi på nuværende tidspunkt
har 100 godkendte retningslinjer i det fælles format overrasker positivt og er meget

glædeligt, ikke mindst i lyset
af, at det i en presset hverdag
er svært at finde tid til aktiviteter, der ikke er direkte patientrettede, siger Peer Christiansen.
DMCG.dk er gået ind i opgaven
fordi den er vigtig for at understøtte at vores patienter får
den bedst mulige behandling.
Vi bruger tid og kræfter på
retningslinjerne, men det er
også nødvendigt, at der løbende udvikles og opdateres i
grundlaget for de vanskelige
kliniske beslutninger.
Peer Christiansen er overbevist om, at den valgte tilgang

er den rette.
-Retningslinjerne er udviklet af
klinikere for klinikere i en pragmatisk, videnskabelig tilgang,
hvor retningslinjernes kvalitet
løftes gradvist. De faglige anbefalinger udgør sammen med
klinikerens viden og erfaring
og patientens præferencer
grundlaget for at træffe beslutninger med afsæt i den foreliggende evidens.
Jeg ser frem til fortsat at skubbe på udviklingen så vi får
dækket hele kræftområdet af
retningslinjer i det fælles
DMCG-format, slutter udvalgsformand Peer Christiansen.
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DMCG.DK FORMANDENS VISIONER
I DMCG.dk formandens perspektiv udgør arbejdet med
de kliniske retningslinjer
sammen med kvalitetsdatabaserne og forskningsaktiviteter én af de vigtigste opgaver for DMCG’erne, og han
ønsker DMCG’erne tillykke
med jubilæet.
-En af grundtankerne i
DMCG’ernes arbejde er, at
sikre en ensartet og evidensbaseret kræftbehandling til landets patienter,
uanset bopæl. Det sikrer vi
blandt andet gennem indsatsen med evidensbaserede retningslinjer, udtaler
Michael Borre.
-Som formand glæder det
mig at se hvor koncentreret

der arbejdes med retningslinjerne, et område, som vi i
grupperne længe selv har
ønsket styrket, og som
Kræftplan IV har givet mulighed for at løfte.
At nå til 100 godkendte
retningslinjer inden for denne relativt korte tidsramme
er en stor cadeau til den
indsats klinikerne har lagt i
arbejdet.
I DMCG.dk har vi ønsket at
forpligte os på den fortsatte
udvikling af retningslinjerne.
Det har vi blandt andet gjort
i den nye DMCG.dk strategi
2020-2022, hvor vi har sat
som mål at DMCG’erne
•sikrer kontinuerlig udvikling og opdatering af ret-

ningslinjerne
ekspertviden og indgående
•tilstræber at retningslinjerkliniske indsigt i spil for at
ne understøtter, at kliniker
understøtte dette, siger Miog patient deltager i fælles
chael Borre, der aktivt støtter
beslutningstagning,
det fortsatte arbejde på nær•sikrer let og overskuelig
meste hold.
adgang til retningslinjerne
•understøtter at
retningslinjerne
implementeres i
klinikken
•arbejder for, at
relevante elementer af retningslinjerne monitoreres i de
kliniske kvalitetsdatabaser.
-Det er min forventning at de enkelte
DMCG’er bringer
deres lægefaglige Tabel: RKKP, februar 2020

ARBEJDET MED RETNINGSLINJERNE I KLINIKKEN
DaBlaCa har senest omlagt
fem retningslinjer i DMCGskabelonen, her i blandt
findes nr. 100. Vi har spurgt
Linea Blichert-Refsgaard,
reservelæge, stud.-ph.d.
hvordan hun har oplevet
arbejdet med den nye skabelon.
-Litteraturgennemgangen er
knap så tung i den nye skabelon, hvor også den forklarende, fortrykte tekst virker
bedre. Desuden har der
været rigtig god hjælp at
hente hos Julie i Retningslinjesekretariatet, siger Linea.
Der har dog også været
udfordringer, som primært
skyldes detaljegraden i litte-

ratur– og evidensgennemgangen.
-Det har overrasket hvor
tidskrævende arbejdet er.
Når det er sagt, så er det
klart en fordel at retningslinjer gennemarbejdes og al
litteratur gennemgås og
opdateres, det sikrer jo behandling af højest mulig
kvalitet, så på den måde er
intet arbejde spildt, mener
Linea.

mindst har jeg fået et mere
nuanceret syn på den evidens
som ligger til grund for retningslinjerne. Det tror jeg vil få
betydning for mine lægefaglige
overvejelser i fremtiden, vurderer Linea.
-Det er desuden en absolut
fordel for patienterne at retningslinjerne er udarbejdet af
en tværfaglig gruppe (i DMCGregi) hvor alle de forskellige
specialer indgår.

Udkomme for personale og
patienter
- For mig personligt har jeg
via arbejdet med retningslinjerne fået en endnu større
faglig viden om blærekræft
på alle stadier, og ikke

Anvendelighed
-Jeg tror primært folk vil bruge
quick-guiden i dagligdagen, da
den er et godt redskab til at
lære sygdommen/specialet at
kende. Jeg kunne dog ønske,
at den kunne blive interaktiv, fx
i form af en app, det ville øge

brugervenligheden og sikre
retningslinjens ’liv’ på de kliniske afdelinger, mener Linea
Blichert-Refsgaard.

RETNINGSLINJESEKRETARIATET
 Sekretariatet udgøres af sekretariatschef, overlæge

Henriette Lipczak, kvalitetskonsulent Julie Bolvig Hansen
og akademisk sekretær Dorrit D. Andersen.
Find vores kontaktoplysninger her.

 Se alle de godkendte, publicerede retningslinjer på
dmcg.dk i tabellen nederst på siden.

 DMCG-skabelonen til kliniske retningslinjer ligger tilgæn-

gelig på siden her, sammen med vejledningsmaterialer og
arbejdspapirer til litteratursøgning og litteraturgennemgang.

 Læs mere om økonomi og find vejledninger her.

Ved spørgsmål kontaktes Anne-Marie Sigsgaard Hansen

Retningslinjesekretariatets stand ved Danske Kræftforskningsdage 2019.
Tekst og foto: Dorrit D. Andersen og Henriette Lipczak

