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Medlemmer 

Mia Bjerager (2014), FAS, øst, mia.b@dadlnet.dk  

Anne Kirkeby (2013), FAS, vest, akh@ki.au.dk  

Marianne Skytte Jakobsen (2012), FAS, vest, Marianne.Jakobsen1@rsyd.dk  

Juri Lindy Pedersen (2012), FAS, øst, juri@dadlnet.dk  

Mimi Kjærsgaard (2012), YL, vest kjaersgaard@dadlnet.dk 

Chen Zhan (2012), YL, øst, chenzhan83@gmail.com  

 

Styregruppen har holdt 4 møder. Udvalget konstituerede sig med Juri som formand og Chen som 

sekretær.  

 

Styregruppens vigtigste opgave er at sikre tilgængelighed af opdaterede landsdækkende kliniske 

retningslinjer for de hyppigst forekommende diagnoser i pædiatrien på selskabets hjemmeside. I 

løbet af  2014 og 2015 er der kommet ca. 17 nye landsdækkende kliniske retningslinjer inkl. 

retningslinjer i høring. Særligt socialpædiatriudvalget, neurologiudvalget, endokrinologiudvalget og 

neonatologiudvalget har været produktive. Retningslinjerne er et stærkt værktøj til at løfte 

kvaliteten i dansk pædiatri 

 

Styregruppen har opdateret proceduren for at udarbejde landsdækkende kliniske retningslinjer og 

skabt en algoritme for udarbejdelsen til det hurtige overblik. Skabelonen og vejledningen til 

skabelonen er også opdateret. Alle fire vejledninger findes på DPS’ hjemmeside under menupunktet 

”Retningslinjer”.  

 

Styregruppen skal fortsat bestå af seks personer, og den tilstræbes sammensat så Øst- og 

Vestdanmark, og speciallæger og ikke-speciallæger er repræsenteret. Det tilstræbes, at mindst et af 

gruppens medlemmer er ledende overlæge, samt at DPS’ bestyrelse er repræsenteret.   

 

Gruppens fremtidige opgave bliver at videreudvikle procedurerne for udarbejdelse og opdatering af 

landsdækkende kliniske retningslinjer, og sikre at høringsprocesserne fungerer efter planen i 

fællesskab med fagudvalgene. Styregruppen skal på sigt understøtte implementering af de 

landsdækkende kliniske retningslinjer ude på landets afdelinger. 

 

De relevante fagudvalg nedsætter forfattergrupper; gerne med involvering af personer uden for 

fagudvalget og gerne med andre interessenter end pædiatere. Fagudvalgene godkender nye 

retningslinjers faglige indhold. Styregruppen er ansvarlig for processen og fagudvalgene er 

ansvarlige for det faglige indhold ved opdatering.  

 

På Styregruppen for landsdækkende kliniske retningslinjers vegne 

 

 

Juri Lindy Pedersen 
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