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National klinisk retningslinje 

 

• Klinisk retningslinje for 
fysioterapi og ergoterapi 
til børn og unge med 
cerebral parese 

• Publiceret i 2014 af 
Sundhedsstyrelsen 

• Beskriver ni udvalgte 
indsatser 



Udvalgte indsatser 

• Målrettet træning af funktioner 

• Indsatser rettet mod håndfunktion 

• Positionering i den stående stilling 

• Aktiv og passiv udspænding 

• Indsatser rettet mod spise- og drikkefunktion 

• Indsatser rettet mod den visuelle funktion 

• Ridning som sundhedsfaglig indsats 

• Styrketræning 

• Træningsindsatser i vand 

 



Hvad er en national klinisk retningslinje ? 

 

”Systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, 
der beskriver … behandling … for konkrete 
patientgrupper – baseret på evidens for 
virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er 
også et element i sikringen af en løbende 
prioritering på sundhedsområdet, med fokus på 
at sikre mest mulig sundhed for pengene” 
        SST 

 



National Klinisk Retningslinje 

 

Formål: Fremme af evidensbaseret praksis af 
ensartet høj kvalitet i hele landet samt bidrage 
til vidensdeling mellem faggrupper fra 
forskellige dele af sundhedsvæsenet 
 

 

 

 

 

Reference: National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat 
funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser  s. 7 



Hvad er en evidensbaseret praksis til børn? 

   Barn/familie  

Værdier og 
præferencer 

Den bedste 
tilgængelige 

evidens 

Ergotera-
peutens 

erfaringer 

En praksis som integrerer: 

  

- erfaringsbaseret viden  

- forskningsbaseret viden 

- værdier og præferencer 
 (barn/forældre) 

 

…..  som grundlag for en 
klinisk beslutning 

 



Hvorfor tale om evidensbaseret  
ergoterapi  til børn? 

For at give barn/forældre den bedst mulige ergoterapi 
ved at: 

• kvalitetsudvikle praksis 

• sikre at viden er ”up to data” 

• gøre ”verden mindre” - sprede viden via databaser 

• sætte fokus på områder relevant for forskning 

• opnå bedst effekt for færrest omkostninger  

• Undgå skadevirkning  for barnet 

  



Hvordan fremmes evidensbaseret  
ergoterapi  til børn? 

 

1. Udarbejde kliniske 
retningslinjer, som 
beskriver evidensen 

2. Implementere de 
kliniske retningslinjer 
indenfor rammerne for 
klinisk praksis 



Rammerne for klinisk praksis 

 

Formelle rammer: 

Folkeskoleloven 

Serviceloven 

Sundhedsloven 

 

Uformelle rammer: 

Fx træningen foregår 
almindeligvis 1 gang     
om ugen i 12 uger 

 



 

Hvordan 
udarbejdes en 
klinisk 
retningslinje ? 

http://fysio.dk 

 



Fremgangsmåde og metode 

Tilvejebringelse af evidens: 

• Valg af fokuserede spørgsmål 

• Systematisk litteratursøgning 

• Kritisk litteratur gennemgang           
– in/eksklusion 

• Vurdering af evidensens kvalitet 

 

Gennemgang af evidensen i en 
arbejdsgruppe af fagpersoner 
mhp. anbefalinger for praksis  

 

Fag-
personernes 

erfaringer    Barn/familie  

Værdier og 
præferencer 



Fokuserede spørgsmål 

 

Spørgsmål der 

• er relevante for praksis 

• handler om effekt af 
intervention 

• udgør den røde tråd i 
retningslinjen 

 

 

Er baggrund for: 

• Afgrænsning af emnet 

• Litteratursøgningen 

• Udvælgelse af litteratur 

 



Fokuserede spørgsmål 

Spørgsmål der specificerer målgruppe, interven-
tion og effekt. Skrives med akronymet PICO 

 

P: Population. Hvem er målgruppen?  

I: Intervention. Hvilken intervention?  

C: Comparison. Hvad er interventionens alternativ?  

O: Outcome. Hvilke effektmål anvendes? 

 

 

 



Fokuseret spørgsmål, eksempel 

Patientgruppe Intervention Alternativ Måleparameter 

børn med 
unilateral/bilateral 
cerebral parese 

Intensive indsatser 
rettet mod 
håndfunktion 
 
Intensiv indsats = 
mere end 10 timer i 
en periode på 14 
dage. 
 

sædvanlig praksis  Effekten måles på 
håndmotorisk 
kapacitet, udførelse 
af manuelle 
aktiviteter, 
deltagelse og 
livskvalitet 
 

Hvilken evidens er der for, at intensive indsatser rettet mod 

håndfunktion har større effekt end sædvanlig praksis for 

børn med unilateral/bilateral cerebral parese?  



Vurdering af evidens 

GRADE 

• Grading of Recommendations Assessments, 
Development and Evaluation 

Et redskab til at: 

• Vurdere kvaliteten af sundhedsvidenskabelig 
evidens 

• Komme fra evidens til anbefalinger 

 



 
Op og nedgradering af evidens. 

RTC-studier starter højt, 
observationelle studier starter lavt 

 

Evidensniveau Studiedesign Nedgradering Opgradering 

Høj RCT-studier • Risiko for bias 
• Inkonsistens 
• Indirekte evidens 
• Unøjagtighed 
• Publikationsbias 

• Stor effekt  
• Dosis-respons 

sammenhæng 
• Konfounding 

Moderat 

Lav Observationelle 
studier 

Meget lav 

Reference: Metodebog for NRK. 2. version 



Vurdering af evidens 

 For hvert fokuseret spørgsmål foretages en 
separat vurdering af evidensen.  

 

 Vurderer kvaliteten på tværs af studier for 

 hver af de fastsatte effektmål. 

 

  

 

 

http://www.google.dk/imgres?hl=da&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=beCIVaXDkefQkM:&imgrefurl=http://www.a-c.dk/nyheder/2013/04/arrangement-om-handicappede-boern/&docid=r7bOh-Wns0U20M&imgurl=http://www.a-c.dk/media/859809/handicappet.jpg&w=1200&h=802&ei=T6xVUvGiM4Hw4gTftoCYDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:35,s:0,i:191&iact=rc&page=3&tbnh=178&tbnw=275&start=35&ndsp=20&tx=135&ty=108


Kvaliteten af evidensen 

I GRADE opereres med fire niveauer: 

• Høj () 

• Moderat () 

• Lav ()  

• Meget lav () 
 

  

 



Fra evidens til anbefalinger 

Faktorer der overvejes systematisk og som afgør 
styrken i en anbefaling: 

• Kvaliteten af evidensen (4 niveauer) 

• Værdier og præferencer 

• Balancen mellem effekt og skadevirkning 

• Ressourceforbrug 

 
 

 



Typer af anbefalinger 

 

• Stærk anbefaling for (↑↑) 

• Svag/betinget anbefaling for (↑?) 

• Svag/betinget anbefaling imod (↓?) 

• Stærk anbefaling imod (↓↓) 

  



God praksis anbefalinger 

• Dertil anvendes god praksis anbefalinger, når 
der ikke foreligger relevant evidens. 

 

• God praksis (√)  

 God praksis bygger på faglig konsensus blandt 
medlemmerne af en arbejdsgruppe. 
Anbefalingen kan være enten for eller imod 
interventionen 



Retningslinjens ni anbefalinger 

• Svage anbefalinger 

 

• God praksis 
anbefalinger 

 

 

 

 

 

www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricA

ssessments/Participation/MillerFunctionParticipation

Scales/ForThisProduct/critical-review.aspx  

http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/Participation/MillerFunctionParticipationScales/ForThisProduct/critical-review.aspx
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/Participation/MillerFunctionParticipationScales/ForThisProduct/critical-review.aspx
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/Participation/MillerFunctionParticipationScales/ForThisProduct/critical-review.aspx
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/Participation/MillerFunctionParticipationScales/ForThisProduct/critical-review.aspx
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/Participation/MillerFunctionParticipationScales/ForThisProduct/critical-review.aspx


Baggrund for anbefalingerne 

Der foreligger ikke forskningsbaserede 
resultater, der muliggør stærke anbefalinger 

 

Ikke muligt indenfor rammerne af den kliniske 
retningslinje 

• at afsøge forældrenes/børnenes værdier og 
præference ift. de enkelte indsatser 

• Vurdering af ressourcer og økonomi 

 

 



Eksempel på anbefaling:  
Unilateral cerebral parese 

Svag anbefaling for 

 Det kan overvejes at 
anvende intensive 
indsatser rettet mod 
håndfunktion til børn og 
unge med unilateral 
cerebral parese 

 

Billedreference:http://www.ahanetwork.se/ 



Evidens og baggrund for anbefalingen 

• 7 RCT studier 

• 222 børn, 7 mdr. til 9 år 

• Opgør 2 af 4 effektmål 

 

• Litteratur, lav kvalitet 
(⊕⊕        ) 

• Gavnlig effekt af 
intensiv indsat 
(CIMT/bimanuel 
træning) 

• Gavnlig effekt > 
skadelige virkninger 

 
www.fysio.dk/Regioner/syddanmark/Regionalt

-nyt/Rapport-om-born-og-habilitering 



Vurderingsskema 

  Meget lav Lav Moderat Høj 

Evidens   X     

  Meget imod Imod For Meget for 

Gavnlige/skadelige 

virkninger 

    X   

Værdier og 

præferencer 

    X   

Andet     X   



Det vigtigste budskab 

”Alle børn og unge bør fagligt vurderes med 
henblik på stillingtagen til, hvilken indsats den 
enkelte bør tilbydes i henhold til behov, alder og 
funktionsnedsættelse, og derefter følges tæt, 
idet effekten af indsatserne ikke er sikre, og der 
kan være bedre alternativer eller 
skadevirkninger forbundet med nogle af 
indsatserne”     NRK s.4-5 



Den kliniske retningslinje beskriver samlet set: 

Anbefalinger for/imod de enkelte indsatser 
Baggrunden for den enkelte anbefaling 
 
Desuden arbejdsgruppens anbefalinger til:  
• Udredning herunder målemetoder 
• Tilrettelæggelse af indsatsen 
• Evaluering af indsatsen 

 
MEN ikke hvordan anbefalingerne  
kan implementeres i praksis!!! 



Fagligt inspirationsmateriale 

• Udviklet i et samarbejde 
mellem Dansk pædiatrisk 
Selskab for Fysioterapi og 
Ergoterapi Fagligt Selskab 
Børn og Unge 

• 2 serier:  

 Case-beskrivelser 

 Målemetoder 

• Findes på de faglige 
selskabers hjemmeside 



Referencer 
• National klinisk retningslinje for fysioterapi og 

ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne 
som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser. 
Sundhedsstyrelsen 2014 

• Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske 
Retningslinjer. Metodehåndbogen version 2. 
Sundhedsstyrelsen 2014 

 

 



Billedreference: Kristelig fagblad.dk  

Tak for opmærksomheden   

http://www.google.dk/imgres?start=99&hl=da&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=_UI3Ps5KOFM9ZM:&imgrefurl=http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/382356:Danmark--Legetoej-med-handicap---ogsaa-til-raske-boern&docid=bdZ9uGlsE4NrgM&imgurl=http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/63/268863_656_700_0_0_0_0.jpg&w=395&h=316&ei=3axVUtHlGPSk4ASMy4C4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:100,i:19&iact=rc&page=6&tbnh=201&tbnw=251&ndsp=19&tx=172&ty=105

