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Serviceeftersyn af 
Sundhedsstyrelsens 
pakkeforløb for hoved-
og halskræft.

Behandling af 
patienter med 
Morbus Menieré



KAN VI ANBEFALE VORES KOLLEGAER 
AT SIG JA TIL LIGNENDE OPGAVER?





Meniere  arbejdsgruppe

• Læger fra 

• - forskellige dele af landet

• - kirurgiske og medicinske læger

• - psykolog

• - sygeplejerske

• - 2-4 personer fra Sundhedsstyrelsen 



Arbejdet var veltilrettelagt

• Meniere: 

• 6 møder fordelt over 
9 måneder

• 1 grade kursus
• 1 kursus i metode 

undervisning



Menieré referencegruppe

• Hvis arbejde var at forholde sig kritisk til det vi havde 
udarbejdet. 



• Repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, 

• Socialstyrelsen

• Region Midt

• Region hovedstad

• Region syd 

• Region Sjælland

• Dansk Selskab for Fysioterapi 

• Høreforeningen

• Danske Regioner

• Sundheds- og ældreministeriet.



Og endelig…….

• Blev hele retningslinjen gennemset med kritiske øjne fra 
2 andre lande. 



Gruppen kræftpakke 4

• Læger fra hele landet

• ØNH læger, onkologer, 1 patolog, 1 radiolog og 1 
tandlæge

• Repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse og 1 
patient

• Fysioterapeut, ergoterapeut, diætist og 2 
sygeplejersker

• Repræsentant fra Danske Regioner 

• 5 fra Sundhedsstyrelsen 



Arbejdet var veltilrettelagt

• Kræftpakke 4: 

• 3 møder over 6 mdr. 

• Ingen spildtid på møderne

• Alle var velforberedte



Kræftpakke 4

•Revision af kræftpakke 4 er ikke færdig – er 
i en proces, hvor alle deltagere skal 
kommentere. Afventer om 
Sundhedsstyrelsen er tilfreds eller om, der 
er behov for et afsluttende møde. 





Hvad har vi fået ud af det?

• fået megen viden foræret ved at være med i gruppen.

• stor respekt for det arbejde der ligger bag en national   
klinisk retningslinje

• føles rart at vide man er opdateret på området. 

• kommunikationen ”hjemme” er blevet mere faglig

• erkendelse af at vi skal ændre noget i egen praksis 

• blevet bedre til at læse engelske artikler

• rart at opleve den store tværfaglige interesse



Vi har lært en masse nye ord

• Amstar 

• Pico 

• Grade

• Agree

• Covidens

• Outcomes 



Retningslinje til

• Er der behov for sygeplejerske, når det hedder 
”behandling”

behandling af meniere



Kan vi anbefale kollegaer at gå ind i 
lignende opgaver 

JA





Pico spørgsmål fra NKR

• vestibuler rehab : svag anbefaling : brochure

• Evidens for anbefalingen baseres på to studier. I det ene 
studie anvendes en brochure med anbefaling om 
daglige øvelser og i det andet en virtual reality brille. I 
Danmark vil man som regel anbefale øvelser til træning 
af balancen evt. i samarbejde med en fysioterapeut 
med særlig kendskab til omrad̊et.

• psykologisk behandling

• God praksis

•



Pico spørgsmål 

• Dræn i trommhinden : god praksis

• Thiaziddiuretika: Det er ikke god praksis rutinemæssigt 
at tilbyde behandling med thiaziddiurtika

• Betahistin: Svag anbefaling mod

• Overtryksterapi: svag anbefaling

• Intratympanisk steroid: svag anbefaling

• Gentamycin: svag anbefaling

• Endolymfatisk sækkirurgi: svag anbefaling mod



Arbejdsredskaber

• Pico (ca 10 fokuserede spørgsmål der afspejler 
klinikken)

• Amstar. en systematisk metode til at vurdere litteratur 
— inkl interessekonflikter

• -Outcome: hvordan vil man vurdere (smerter, Qulity of 
life osv)

• Grade (grading of Recommendations Assessessment 
Development and Evaluation) Et systematisk redskab til 
at: 1) fokusere klinisk relevante problemstillinger, 2) 
vurdere kvaliteten af sundhedsvidenskabelig evidens 3) 
transperens i processen fra evidens til anbefaling



• Agree Vurdering af litterature

• Covidens: For randomiserede forsøg foretages 
dataekstraktionen i online værktøjet Covidence. Der er 
danske vejledninger til Covidence en til 
arbejdsgruppemedlemmer 



• Gøre noget mere i forhold til behovsvurdering kræft 



• Jeg har som forberedelse til arbejdet i arbejdsgruppen 
”service eftersyn kræftpakke 4”

• anvendt DASYS Grønspætte bog.

• DASYS Grønspætte bog er en vejledning for DASYS 
udpegede repræsentanter,

• i hvordan man kan forberede sig til den slags møder;

• skabe overblik over den stillende opgave

• lægge en strategi for løsning af opgaven, udarbejde evt. 
et skriftligt oplæg på det område, hvor der ønskes at få 
sygepleje synliggjort, evt. forfatter sine argumenter på 
skrift og afleverer det efter mødet, gør brug af 
referencer….



DASYS

• Dasys (Dansk sygepleje selskab) Dasys arbejder for at 
synliggøre sygepleje og være meningsdannende ved bl.a 
at understøtte og fremme de faglige selskabers 
indflydelse på udvikling af patientforløb og nationale 
kliniske retningslinjer. 

• Dasys har noget om hvordan kan forberede sig til 
møderne. Dasys grønspættebog / en vejledning for 
dasys udvalgte repræsentanter. 


