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UDPEGNINGSBREV 

Udpegning til arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske 
retningslinjer for urininkontinens hos kvinder 
 

Sundhedsstyrelsen igangsætter april 2015 arbejdet med nationale kliniske 

retningslinjer for urininkontinens hos kvinder.  

 

Urininkontinens er et almindeligt symptom hos kvinder i alle aldersgrupper. 

En dansk undersøgelse
1
 har vist, at 16 % af alle kvinder i alderen 40-60 år er 

urininkontinente, og at andelen stiger til 50 % for kvinder over 75 år. Urin-

inkontinens kan påvirke livskvaliteten betydeligt hos den enkelte patient. 

 

I forbindelse med udredning og behandling af kvinder med urininkontinens 

involveres en tværfaglig gruppe af sundhedsprofessionelle, herunder læger, 

sygeplejersker og fysioterapeuter inden for både primær og sekundærsekto-

ren. Det har været fremsat at kun ca. 25 % af de kvinder, som har 

urininkontinens, henvender sig for at få behandling, og der er stor variation i 

udredning og behandling på tværs af landet. På baggrund heraf er det fundet 

relevant, at udfærdige en national klinisk retningslinje, som kan vejlede den 

tværfaglige gruppe af sundhedsprofessionelle i forbindelse med udredning 

og behandling af kvinder med urininkontinens.  

 

Fokus for retningslinjen vil blive indsnævret yderligere. Der henvises i øv-

rigt til kommissoriet for arbejdet. 

 

Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra relevante faglige selskaber. 

Sundhedsstyrelsen udpeger arbejdsgruppens formand og varetager sekretari-

atsfunktionen. 

 

Sundhedsstyrelsen nedsætter endvidere en referencegruppe af andre interes-

senter, der inviteres til at kommentere på arbejdet med retningslinjerne hhv. 

relativt tidligt og sent i arbejdsprocessen. 

 

Der afholdes 6 møder i arbejdsgruppen: 

 

 1. møde: fredag d. 17. april 2015 

 2. møde: mandag d. 11. maj 2015 

 3. møde: mandag d. 17. august 2015 

 4. møde: mandag d. 31. august 2015 

                                                      
1 Møller L.A., Lose G, Jorgensen T.: The prevalence and bothersomeness of lower urinary 

tract symptoms in women 40-60 years of age. Acta Obstet Gynecol Scand 2000 Apr; 

79(4):298-305.   
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 5. møde: fredag d. 2. oktober 2015 

 6. møde: mandag d. 7. december 2015 

 

Arbejdsgruppen overværer endvidere referencegruppens møder, som afhol-

des.  

 

 1. møde: mandag d. 11. maj 2015 

 2. møde: fredag d. 2. oktober 2015 

 

Herudover skal arbejdsgruppemedlemmerne tilmelde sig én af følgende dage 

til obligatorisk metodeundervisning i evidensvurdering (GRADE): 

 

 Fredag d. 27. marts 2015  

 Tirsdag d. 14. april 2015 

 Onsdag d. 15. april 2015 

 Fredag d. 17. april 2015 eller 

 Tirsdag d. 21. april 2015 

 

Arbejdsgruppens medlemmer må forvente en betydelig arbejdsindsats med 

gennemgang og vurdering af eksisterende litteratur på området mellem mø-

derne samt kort frist til at kommentere på tekstudkast til retningslinjen, sær-

ligt i slutfasen. Arbejdsgruppemedlemmerne forventes endvidere at deltage i 

en undervisningsdag i metode (evidensvurdering, bl.a. GRADE). Arbejds-

gruppemedlemmerne må forvente at skulle yde en særlig stor arbejdsindsats 

mellem 2. og 5. møde.    

 

Arbejdsgruppens sammensætning, rolle og opgaver er uddybet i kommisso-

riet. Sundhedsstyrelsen skal anmode om, at der sker udpegning af repræsen-

tanter til arbejdsgruppen ud fra nedenstående sammensætning:  

 

Arbejdsgruppens sammensætning 

 

 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) – 2 med-

lemmer, heraf gerne repræsentant for speciallægepraksis  

 Dansk Urogynækologisk Selskab – 2 medlemmer  

 Dansk Urologisk Selskab, 1 medlem  

 Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) – 2 medlemmer, heraf gerne 

repræsentant fra primærsektoren  

 Dansk Selskab for almen Medicin (DSAM) – 2 medlemmer  

 Dansk Selskab for fysioterapi – 1 medlem  

 

Repræsentanterne skal have specifikt sundhedsfagligt kendskab til urinin-

kontinens hos kvinder og det er en fordel, hvis de er vant til at arbejde evi-

densbaseret. Det skal bemærkes, at den nationale kliniske retningslinje vil 

beskæftige sig med udvalgte dele af patientforløbet, og at fokus for retnings-

linjen afgrænses yderligere på første møde. Udpegede repræsentanter bedes 

orientere sig i vedlagte notat ”hvad er en national klinisk retningslinje 

(NKR)?” forud for arbejdet.    
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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 sekretær 

Tina Riis, tiri@sst.dk, senest mandag d. 30. marts 2015 med angivelse af 

navn, titel og kontaktoplysninger, herunder telefonnummer. Privatpraktise-

rende medlemmer bedes sende en fax med CPR. nr. til 7222 7405 m.h.p. ho-

noraraftale.  

 

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, opfordres til at kontakte os, inden de udfylder erklæringen, da ud-

fyldte habilitetserklæringer 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. 

 

Vi ser frem til samarbejdet. 

 

Med venlig hilsen 

 
Søren Brostrøm 

Enhedschef, Sygehuse & Beredskab 

Sundhedsstyrelsen 
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