Forslag til møderække for NKR genopslag puljeprojekter 2019/2020
Fase 1 - Forberedelse
Hvornår

Hvad

Løbende i foråret

Endagskurser i GRADE afholdes. Tilmelding her

Juni 2019

Protokol indsendes til Sundhedsstyrelsen

September 2019

Udmøntning af puljemidler

Løbende i efteråret

Endagskurser i GRADE afholdes. Tilmelding her

Oktober 2019

Søgning efter retningslinjer hvis dette vurderes
relevant

Projektleverance til SST
Projektprotokol

FASE 2 – Udarbejdelse
Oktober 2019

1. møde i arbejdsgruppen
Tentativ dagsorden:
Præsentation af rammerne for arbejdet med NKR
(metoder, it-systemer, proces og skabelon)
Drøftelse af udkastet til de fokuserede spørgsmål
Eventuelt færdiggørelse af PICO
Eventuel præsentation og drøftelse af de udvalgte
retningslinjer – mangler der nogle?
Udvalgte retningslinjer fordeles til gennemlæsning
og AGREE II vurdering

Fra 1.
arbejdsgruppemøde til 2.
arbejdsgruppemøde
Efterår 2019

De fokuserede spørgsmål kommenteres af
arbejdsgruppen. Der arbejdes på en søgestrategi til
de enkelte PICO.
Workshops i anvendte systemer til en NKR

1 uge før 2.
arbejdsgruppemøde

Dagsorden med materiale skal være sendt til
arbejdsgruppen: (evt. referencegruppen)
Revideret udkast til fokuserede spørgsmål
Evt. udkast til en søgestrategi (systematiske
reviews eller primær litteratur)

Ca. 4 uger efter 1.
arbejdsgruppemøde
November 2019

2. møde i arbejdsgruppen
Drøftelse af de fokuserede spørgsmål
Endeligt udkast til fokuserede spørgsmål og
uddeling af spørgsmål til tovholderfunktion
Forslag til evt. peer reviewer

Efterår 2019

Workshops afholdes

Fra 1. arbejdsgruppe til 1 De fokuserede spørgsmål godkendes af SST
uge før 3.
arbejdsgruppemøde
Overblik over evidensgrundlaget for de enkelte

Færdigudfyldt PICO skema

fokuserede spørgsmål
Søgestrategi
Søgning efter systematiske oversigtsartikler
og/eller primær litteratur
Sortering af litteratur, samt vurdering af evt.
systematiske oversigtsartikler og primær litteratur
Udarbejdelse af meta-analyser Udarbejdelse af
evidensprofiler
1 uge før 3.
arbejdsgruppemøde

4-(6) uger efter 2.
arbejdsgruppemøde
Varighed ca. 5 timer

Dagsorden med materiale sendes til
arbejdsgruppen:
Oversigt over den fundne litteratur per fokuserede
spørgsmål (retningslinjer, systematiske reviews,
primær litt)
Evidensvurdering for nogle fokuserede spørgsmål
3. møde i arbejdsgruppen.
På mødet:
Drøftelse af evidensen
Drøftelse af anbefalinger

Januar 2020
Januar 2020

Søgninger afsluttes

Vinter 2019-2020

Workshop afholdes

Fra 2. arbejdsgruppe til 1
uge før 4.
Overblik over evidensgrundlaget for de enkelte
arbejdsgruppemøde
fokuserede spørgsmål
Søgning efter systematiske oversigtsartikler og
primær litteratur

Udfyldt flowchart over færdig
sorteret litteratur

Evt. indsendelse af ekstraktion og
risiko for bias vurdering for ét
PICO
Februar 2019

Sortering af oversigtsartikler og primær litteratur,
samt
vurdering af systematiske oversigtsartikler og
primær litteratur
Udarbejdelse af meta-analyser Udarbejdelse af
evidensprofiler
1 uge før 4.
arbejdsgruppemøde

Dagsorden med materiale sendes til arbejdsgruppe
og eventuel referencegruppe:
Udkast til NKR
Evidensprofiler

(6)-8 uger efter 3.
4. møde i arbejdsgruppen.
arbejdsgruppemøde og i På mødet:
alt 12 uger efter 2.
Drøftelse af evidensen
arbejdsgruppemøde
Drøftelse af anbefalinger
Varighed ca. 5 timer
Drøftelse af udkast til NKR
April 2020
Fra 1. arbejdsgruppe til 1 Eventuelt udestående vurdering af evidens og
uge før 5.
analyser foretages og evidensprofiler udarbejdes og
arbejdsgruppemøde
der laves udkast til anbefalinger

1 uge før 5.
arbejdsgruppemøde

Inden 5.
arbejdsgruppemøde
Maj 2020

Dagsorden med materiale skal være sendt til
arbejdsgruppe:
Udkast til anbefalinger
Udkast til NKR
Evidensprofiler
Evidensprofiler udfyldt og udkast til anbefalinger
udarbejdet

Alle evidensprofiler samt
beskrivelse af studier inklusive
risiko for bias vurdering.
Udkast til anbefalinger. Udkast til
referenceliste

FASE 3 – Publicering
5 uger efter 4.
arbejdsgruppemøde
Varighed ca. 6 timer

5. møde i arbejdsgruppe
Drøftelse af evidensprofilerne – hvilke anbefalinger
skal NKR indeholde? - Produkt af møde: en liste
over anbefalinger med angivelse af evidens kvalitet
Diskussion af anbefalinger
Diskussion af implementering, monitorering og
opdatering

4 uger efter 5.
NKR færdiggøres til høring
arbejdsgruppemøde
Perioden 3 – 7 uger efter NKR er i ekstern høring og til vurdering hos to
5. arbejdsgruppemøde uafhængige peer reviewere (4 uger)
Juni 2020

1 uge før 6.
arbejdsgruppemøde

Dagsorden med materiale sendes til arbejdsgruppen
for endelig godkendelse:
Den endelige NKR redigeret på baggrund af
høringssvar

Efter høringsperiode

Høringssvar gennemgås og NKR’en redigeres

2 uger efter
høringsfristen
August 2020
ca. 1 måned efter 6.
møde i arbejdsgruppen
September 2020

6. møde i arbejdsgruppen
Den endelig NKR afstemmes i arbejdsgruppen
Retningslinje færdig
NKR publiceres

Høringsnotat

Fuld NKR i MAGIC

