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UDPEGNINGSBREV 

Udpegning til arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske 

retningslinjer for analinkontinens hos voksne 
 

Sundhedsstyrelsen igangsætter februar 2014 udarbejdelsen af en national 

klinisk retningslinje omhandlende analinkontinens hos voksne.  

 

Baggrund og afgrænsning 

 

Antallet af personer med Analinkontinens (AI) i Danmark kendes ikke, men 

ifølge NICEs guideline på området, skønnes 10 % af den voksne befolkning 

at være påvirket af AI på et tidspunkt i løbet af deres liv i form af ufrivillig 

afgang af afføring. 

 

AI kan skyldes skader på de anale sphinctere i forbindelse med vaginal fød-

sel eller kirurgi i området, neuropati, nedsat rektal kapacitet eller rektal ef-

tergivelighed, fx efter stråleterapi. AI er ofte multifaktoriel, hvilket vil sige, 

at der er flere samtidige dysfunktioner.  

 

AI kan medføre negativ påvirkning af livskvalitet, nedsat arbejdsevne, ned-

sat fysisk aktivitetsniveau, afståelse fra et socialt liv, og intim relation til en 

partner, depression og lavt selvværd.  

 

AI er tabubelagt og mindre end hver tredje søger behandling trods påvirk-

ning af deres livskvalitet. Kun et fåtal oplever at blive direkte adspurgt om 

mulige problemer med AI ved kontakt med sundhedspersonale.  

 

Fokus for den nationale kliniske retningslinje er foreløbigt primært afgrænset 

til ’minimal care’ dvs. elementer i den basale udredning og behandling af 

den store patientgruppe, der ses i primær sektor og ved primær vurdering i 

sygehusambulatorier. Retningslinjen tænkes således ikke at omhandle speci-

aliserede tilbud som kirurgisk rekonstruktion af sphincter eller sakral neuro-

stimulation, men kan godt berøre indikation for henvisning til specialiseret 

udredning og behandling. 

 

Arbejdsgruppen 

 

Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra relevante faglige selskaber. 

Sundhedsstyrelsen udpeger arbejdsgruppens formand og varetager sekretari-

atsfunktionen. 
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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 5 møder i arbejdsgruppen: 

 

 1. møde: 3. februar 2014, kl. 10.00-14.00                          

 2. møde: 14. marts 2014, kl. 12:30-16:30 

 3. møde: 21. maj 2014, kl. 10:00-14:00 

 4. møde: 25. juni 2014, kl. 12:30-16:30 

 5. møde: 25. august 2014, kl. 10:00-14:00 

 

Arbejdsgruppens medlemmer deltager desuden i referencegruppens to mø-

der, som afholdes samme dage som 2. og 4. møde i arbejdsgruppen. 

 

 1. møde: 14. marts 2014, kl. 10:00-12:00                           

 2. møde: 25. juni 2014, kl. 10:00-12:00 

 

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 må forvente at skulle yde en 

særlig stor arbejdsindsats mellem 2. og 4. møde.    

 

Arbejdsgruppemedlemmerne forventes endvidere at deltage i en undervis-

ningsdag i evidensvurdering (GRADE), som afholdes i Sundhedsstyrelsens 

mødelokaler. Der kan vælges mellem en af følgende undervisningsdage: 

 

 11. februar 2014, kl. 10-15 eller 

 12. februar 2014, kl. 10-15 eller 

 18. februar 2014, kl. 10-15 eller 

 21. februar 2014, kl. 10-15. 

 

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 Fysioterapi (1 repræsentant) 

 Dansk Selskab for Almen Medicin (1 repræsentant) 

 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (1 repræsentant) 

 Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) (1 repræsentant) 

 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (1 repræsentant) 

 Dansk Urogynækologisk Selskab (1 repræsentant) 

 Dansk Neurologisk Selskab (1 repræsentant) 

 Dansk Kirurgisk Selskab – sektion for kolorektal kirurgi (1 repræ-

sentant) 
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Repræsentanterne skal have specifikt sundhedsfagligt kendskab til udredning 

og behandling af analinkontinens hos voksne, og det er en fordel, hvis de er 

vant til at arbejde evidensbaseret. Det skal bemærkes, at den nationale klini-

ske retningslinje vil beskæftige sig med udvalgte dele af patientforløbet, og 

at fokus for retningslinjen afgrænses yderligere på første møde. Udpegede 

repræsentanter bedes orienteres sig i vedlagte notat ”hvad er en national kli-

nisk retningslinje (NKR)?” forud for arbejdet.    

 

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 onsdag den 22. januar 2014 med angivelse 

af navn, titel og kontaktoplysninger.  

 

Habilitetserklæring skal indsendes sammen med udpegningen. Vi gør op-

mærksom på, at indsendelse af habilitetserklæring forud for arbejdets opstart 

er et ufravigeligt krav. Ved udpegningen bedes man således være opmærk-

som på Sundhedsstyrelsens politik vedr. habilitet, som bl.a. ikke tillader 

medlemskab af relevante advisory boards m.v. samtidig med at man rådgiver 

Sundhedsstyrelsen som medlem af en faglig arbejdsgruppe som denne. Habi-

litetserklæringer offentliggøres på styrelsens hjemmeside. 

 

Vi ser frem til samarbejdet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Brostrøm 

Enhedschef, Sygehuse & Beredskab 

Sundhedsstyrelsen 
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