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Vejledning til skabelon for landsdækkende kliniske retningslinjer 
Skabelon og forslag til indhold er vejledende. Sidehoved og sidefodens indhold er obligatorisk. Det 
anbefales at skrive i den særlige skabelon, så formater bliver korrekte (tekststørrelser etc.). 
Hovedvægten er på udredning og behandling i en operationel og let tilgængelig form. 
Retningslinjerne skal ikke konkurrere med lærebogskapitler eller klaringsrapporter. 
 

Indholdsfortegnelse 
Skabes automatisk af DPS’ sekretær ud fra dokumentets overskrifter. 
Retningslinjens afsnitsoverskrifter står som hyperlinks, så læseren med et klik kan gå til rette sted i 
teksten. Korte overskrifter anbefales. 
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Resume 
Skal kunne læses selvstændigt. Kort og handlingsanvisende. Gerne med evidensniveauer (eller med 
rekommendationsniveau, hvis evidensniveau ikke er muligt). 
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Baggrund 
Med nødvendige definitioner, dvs. hovedemne og vigtige begreber. Baggrund kan også beskrive 
særlige problemer (hyppighed, organisatorisk, uenighed) og hvorfor problemstillingen er vigtig. 
 

Symptomer og objektive fund 
Kan være beskrevet i baggrundsafsnittet 
 

Differentialdiagnoser 
 
 

Undersøgelser 
I prioriteret rækkefølge og gerne i flere udredningstrin (ressourcebevidsthed) 
 

Behandling 
Nævn væsentlige kontraindikationer 
 

Monitorering 
 
 

Diagnosekoder 
DRG-udvalget er gerne behjælpelig med, om der er særlige forhold, der gør sig gældende ved 
kodning for den aktuelle sygdom. 
 

Referencer  
Vancouver style 
 

Interessekonflikter 
Her angives forfatternes eventuelle finansielle interessekonflikter, fx medlem af advisory board, 
modtagelse af honorarer, aktieejerskab og lign. Enkeltstående foredragshonorering eller 
mødeplanlægning regnes ikke for interessekonflikt.  
 

Appendiks 
Forslag til indhold i et evt. appendiks: 

• Uddybelse af baggrundsafsnit 
• Synonymer for sygdommen, der kan anvendes som nøgleord 
• Figurer, der beskriver udredning og/eller behandling 
• Forklaring af evidensniveauer og rekommendationsniveauer, såfremt disse er nævnt i 

teksten 
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• Litteratursøgning: dato for og kort 
beskrivelse af søgning 

• Referenceintervaller for sjældnere analyser 
• Billeder (fil for sig) 
• Patientinformation 
• DRG-kodning. Spørg DRG-udvalget om der er specielle forhold ved kodningen af den 

aktuelle sygdom 
• Taksigelser. Hvem er hørt i skriveprocessen? Tak bidragyderne 

 


