
 

   

Årsberetning 2017-2018 fra DPS’ Styregruppe for landsdækkende kliniske retningslinjer 
Medlemmer 
Anne Louise Bischoff (2016), YL, øst, annel.bischoff@gmail.com 
Mia Færch (2016), FAS, vest, miafaerc@rm.dk- udtræder 
Mimi Kjærsgaard (2012), YL, øst, kjaersgaard@dadlnet.dk – falder for funktionstid, men 
genopstiller gerne 
Christina Bjørn (2017), FAS, vest Christina.Bjorn@rsyd.dk 
Liv Andres (2017), YL, øst, liv.andres.jensen@gmail.com 
Signe Bødker Thim (2017), YL, vest signe.thim@rm.dk 
 
Styregruppen har holdt 4 møder, 2 fysiske og 2 skypemøder. Udvalget konstituerede sig med ALB 
som formand og MK som sekretær og fordelte fagudvalgene imellem sig, så hvert fagudvalg har en 
kontaktperson i styregruppen. Styregruppens medlemmer har løbende varetaget kontakten til 
fagudvalgene omkring nye og forældede retningslinjer. 
 
Styregruppen har opdateret proceduren for at udarbejde landsdækkende kliniske retningslinjer. I 
forlængelse af ændring til kun én 1. høringsrunde sidste år, har det vist sig nødvendigt at indføre en 
mulighed for en kort 2. høringsrunde, for retningslinjer hvor 1. høringsrunde har været meget 
langvarig og medført væsentlige ændringer. Alle vejledninger findes på DPS’ hjemmeside under 
menupunktet ”Retningslinjer”. 
 
Styregruppen har været forkuseret på at forsøge at højne niveauet i retningslinjerne generelt. Det er 
et ønske fra Styregruppens side at få et højere niveau af evidens i retningslinjerne. Styregruppen har 
i den forbindelse forsøgt at få DPS medlemmer til at søge SST midler til udarbejdelse af 
retningslinjer. 
 
Styregruppen ønsker i forlængelse af ovenstående at involvere flere menige DPS medlemmer i 
processen omkring udarbejdelse af retningslinjer, samt få flere input i høringsperioderne. Derfor vil 
styregruppen ændre det vanlige indlæg på Børnedage, således der præsenteres 2 retningslinjer, som 
en del af høringen af disse retningslinjer. Dette gøres med invitation til input fra tilhørerne. 
 
Styregruppen har endvidere for at højne interessen for retningslinjer valgt at indføre ”kåring af årets 
retningslinje” ved Børnedage. 
 
Styregruppen har deltaget i DPS’ bestyrelses møde med fagudvalgsformændene, hvor styregruppen 
præsenterede ønskerne for højning af niveauet samt søgte input til at få flere landsdækkende 
retningslinjer. Fagudvalgsformændende var positive stemt overfor højning af niveauet, så længe 
dette blive en begrænsning for arbejdsindsatsen. 
 
MF udtræder af styregruppen til Børnedage, MK falder for funktionstid, men genopstiller gerne, 
hvis ikke andre melder sig. Der skal vælges 2 nye styregruppemedlemmer til generalforsamlingen. 
 
På Styregruppen for landsdækkende kliniske retningslinjers vegne 
 
Anne Louise Bischoff, formand 
Maj 2018 


