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Udpegning til arbejdsgruppe vedr. opdatering af nati-
onal klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter 

med prostatakræft   
 

Sundhedsstyrelsen, har på baggrund af de faglige selskabers kommentarer i 

forbindelse med opdateringsforespørgslen i april 2019, valgt at tage den na-

tionale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft 

op til fornyet vurdering. På baggrund af den ny evidens, har Sundhedsstyrel-

sen valgt, at igangsætte arbejdet med opdatering af den nationale kliniske 

retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft. På baggrund af 

den nye evidens foreslås opdatering af PICO 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 8. Endelig be-

slutning om, hvilke PICOs der skal opdateres, tages på første arbejdsgrup-

pemøde. Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra de faglige selskaber 

bag den oprindelige NKR for rehabilitering af patienter med prostatakræft. 

Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen. 

Der afholdes 2-3 møder i arbejdsgruppen: 

 1. møde: onsdag d. 29. april 2020 kl. 10-14  

 2. møde: onsdag d. 2. september 2020 kl. 10-16  

Ved behov afholdes et 3. arbejdsgruppemøde efter høringen: 

 3. møde: tirsdag d. 1. december 2020 kl. 10-13  

Arbejdsgruppens medlemmer må forvente en arbejdsindsats med gennem-

gang og vurdering af eksisterende litteratur på området mellem 1. og 2. mø-

de samt kort frist til at kommentere på det endelige tekstudkast til retnings-

linjen.  

Mulige datoer for metodeundervisning til arbejdsgruppemedlemmerne er: 

 

 Uge 8 – onsdag d. 19. februar 2020 (København) eller fredag d. 20. 

februar 2020 (Vejle) 

 Uge 11 – tirsdag d. 10. marts 2020 (København) 

 Uge 13 – tirsdag d. 24. marts 2020 (København) eller fredag d. 27. 

marts 2020 (Vejle) 

 Uge 17 - Onsdag d. 22. april 2020 (København) 

 

Undervisningen foregår i Sundhedsstyrelsen i København eller på Munke-

bjerg Hotel i vejle, og tilmelding foretages ved at sende en mail til: NKRse-

kretariat@sst.dk. Arbejdsgruppemedlemmer opfordres til at deltage én af da-

toerne. Der er mere information om kurserne på Sundhedsstyrelsens hjem-

meside (www.sst.dk). 

Arbejdsgruppens sammensætning 
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Sundhedsstyrelsen skal anmode om, at der sker udpegning af repræsentanter 

til arbejdsgruppen ud fra nedenstående sammensætning:  

 Dansk Urologisk Selskab (2 repræsentant)  

 Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (2 repræsentant) 

 Dansk Knoglemedicinsk Selskab (1 repræsentant)  

 Dansk Sygepleje Selskab (1 repræsentant) 

 Dansk Selskab for Fysioterapi (2 repræsentanter) 

 Dansk Psykolog Forening (2 repræsentanter, heraf mindst en med 

særlig fokus på sexologi) 

 Dansk Psykiatrisk Selskab (1 repræsentant med særligt fokus på  

sexologi) 

 Dansk Selskab for Almen Medicin (1 repræsentant) 

 Prostatakræftforeningen (1 repræsentant) 

 Kræftens Bekæmpelse (1 repræsentant) 

 

Repræsentanterne skal have specifikt sundhedsfagligt kendskab til rehabilite-

ring af patienter med prostatakræft, og/eller risikofaktorer blandt patienter 

med prostatakræft i forhold til kardiovaskulære eller knoglesundhedsmæssi-

ge udfaldsmål, og det er en fordel, hvis de er vant til at arbejde evidensbase-

ret.  

Det er aftalt med Danske Regioner og KL, at arbejdsgruppemedlemmer kan 

få tjenestefri med løn i relation til mødedeltagelse.  

Navne på udpegede arbejdsgruppemedlemmer bedes indmeldt til sekretaria-

tet på mail NKRsekretariat@sst.dk senest onsdag d. 1. april 2020 med an-

givelse af navn, titel og kontaktoplysninger.  

Privatpraktiserende medlemmer bedes ringe til projektleder Jeanett Friis 

Rohde, på mail: eks_jefr@sst.dk eller tlf. 93 51 87 56 m.h.p. honoraraftale.  

Ved udpegningen bedes I være opmærksom på Sundhedsstyrelsens politik 

vedr. habilitet, som bl.a. ikke tillader medlemskab af relevante advisory 

boards samtidig med, at man rådgiver Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæ-

ring udfyldes elektronisk af det indstillede arbejdsgruppemedlem, således at 

den foreligger, når vi modtager navnet på arbejdsgruppemedlemmet. Det er 

et ufravigeligt krav for deltagelse i møderne, at habilitetserklæring er udfyldt 

og godkendt.  

Potentielle arbejdsgruppemedlemmer, som er i tvivl om egen habilitet, op-

fordres til at kontakte os, inden de udfylder erklæringen, da udfyldte habili-

tetserklæringer automatisk offentliggøres på vores hjemmeside. Udfyldelse 

af habilitetserklæring sker via følgende link, hvor der også findes yderligere 

information: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-

opgaver/habilitet 
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Vi ser frem til samarbejdet. 

Med venlig hilsen 

 

 
Katarina Gesser 

Sektionsleder 

Sundhedsstyrelsen   

Evidens, Uddannelse og Beredskab 


