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Brev til faglige selskaber vedr. opdatering af den National klinisk
retningslinje for Hofteartrose - Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik
Sundhedsstyrelsen har på Finansloven for 2017 fået tildelt midler til at opdatere de eksisterende nationale kliniske retningslinjer (NKR). Således forventes de 47 NKR, udarbejdet i perioden 2012-2016, at blive vurderet med
henblik på opdatering i løbet af perioden 2017-2020. I udgangspunktet opdateres de ældste NKR først.
For at kunne træffe beslutning om, hvorvidt en opdatering er faglig relevant på
nuværende tidspunkt, vil vi hermed bede selskaberne i arbejdsgruppen bag den
oprindelige NKR om at vurdere, om der er kommet ny viden på området, der
forventes at kunne ændre den gældende anbefaling.
Den oprindelige NKR for hofteartrose - Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/64C2665956B24E7CB624E7FF2EA7D892.ashx
Til brug for jeres vurdering, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet vedhæftede
skema til udfyldelse. I skemaet skal angives, i prioriteret rækkefølge, hvilke fokuserede spørgsmål I indstiller til en opdatering, samt angive hvilken ny litteratur I er bekendt med på området, dog uden forventning om, at I gennemfører en
systematisk litteratursøgning.
Skemaet bedes indsendt til Sundhedsstyrelsen på mail nkrsekretariat@sst.dk senest fredag d. 03.05. 2019.
Hvis Sundhedsstyrelsen på baggrund af jeres tilbagemelding, samt en guidelinesøgning, finder det relevant at igangsætte en opdatering af et eller flere fokuserede spørgsmål, vil I få udsendt udpegningsbreve til en arbejdsgruppe, der
skal deltage i 2-4 møder i Sundhedsstyrelsen.
Hvis der ikke findes behov for en opdatering, aflyses møderne og det noteres
med måned og år i den pågældende NKR, at denne er vurderet og der ikke er
fundet grundlag for opdatering.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående kan I kontakte Sundhedsstyrelsen på mail
nkrsekretariat@sst.dk eller projektleder Jeanett Friis Rohde på telefon 93 51 87
56.
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