Evaluering af puljen til udarbejdelse af NKR 2017-2020
Om evalueringen
Sundhedsstyrelsen har tilknyttet DEFACTUM (Region Midtjylland) som ekstern evaluator af puljen til
udarbejdelse af NKR 2017-2020. Evalueringen skal belyse to overordnede evalueringsspørgsmål:
1. Evalueringen skal svare på, om puljen er blevet anvendt efter formålet, herunder om de planlagte
nationale kliniske retningslinjer er blevet udarbejdet.
2. Evalueringen skal afdække og beskrive gode arbejdsmetoder og erfaringer med udviklingen af
nationale kliniske retningslinjer til brug for det fremadrettede arbejde med udvikling af nationale
kliniske retningslinjer.
Med dette fokus er det ambitionen, at evalueringen skal levere en systematisk erfaringsopsamling baseret
på samtlige projekter, der modtager støtte i perioden 2017-2020. Evalueringen afgrænser sig samtidig fra
at vurdere den faglige kvalitet af de enkelte retningslinjer eller den videre effekt af retningslinjerne.

Dataindsamlingen og dens betydning for projekterne
DEFACTUM har ved valg af dataindsamling lagt vægt på at minimere ressourceforbruget for projekterne
mest muligt. Projekternes forskellige aktører forventes at medvirke i de aktiviteter, der er vist i tabellen:
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Informanter og tidspunkter for dataindsamling kan afvige fra tabellen. Udvælgelsen foretages løbende og i
dialog mellem Sundhedsstyrelsen og DEFACTUM med henblik på at afdække relevante projekterfaringer og
tilpasse evalueringen til projekternes tidsplaner. I forbindelse med projektopstart orienteres projekterne om
evalueringens forventede aktiviteter og tidspunkter for dataindsamling.

