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Procedure for opdatering af landsdækkende kliniske retningslinjer  
 

Hyppighed af opdatering: 

 Hvert 3. år eller oftere hvis fagudvalg eller forfattergruppen finder det relevant 

 

Hvordan: 

 Kontaktperson i Styregruppen for landsdækkende kliniske retningslinjer kontakter fagudvalget 2,5 år 

efter seneste godkendelse af en given retningslinje 

 Hvis det er muligt, modtager forfattergruppen til retningslinjen samme henvendelse 

 Fagudvalget sikrer i samarbejde med Styregruppen, at den oprindelige forfattergruppe varetager 

opdatering af retningslinjen, eller at en ny gruppe nedsættes (se procedure for udarbejdelse af nye 

retningslinjer) 

 Opdatering af en retningslinje behøver ikke at medføre ændringer. Alle forfattere bør høres 

 Alle retningslinjer bør så vidt muligt følge DPS’ skabelon for landsdækkende kliniske retningslinjer. 

Brug af sidehoved og sidefod er obligatorisk, og disse opdateres som minimum ved revisionen. 

Angivelse af interessekonflikter er også obligatorisk. Skabelonen er tænkt som en hjælp til 

forfatterne og en professionalisering af retningslinjerne. Skabelonen findes på hjemmesiden under 

menupunktet ”Retningslinjer” 

 Det anbefales at takke grupper og personer, der er blevet hørt i revisionen. Dette gøres i appendiks 

 Det anbefales også at spørge DRG-udvalget om der er særlige forhold, der gør sig gældende ved 

kodning for den aktuelle sygdom. I givet fald skrives det i appendiks. 

 

Godkendelse: 

 Fagudvalg (fagligt indhold) og Styregruppen (form, tone, brugervenlighed, konsistens med DPS’ 

øvrige retningslinjer) godkender opdaterede retningslinjer 

 Opdaterede retningslinjer skal ikke i høring som nye retningslinjer. Ved omfattende ændringer kan 

fagudvalg og Styregruppen vælge at sende en retningslinje i høring 

 

Publicering: 

 Kontaktpersonen i Styregruppen sikrer, at retningslinjen opdateres på DPS’ hjemmeside 

 Retningslinjer, som er mere end 4 år gamle, placeres på DPS’ hjemmeside sammen med gældende 

retningslinjer under overskriften ”Forældede retningslinjer” 
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