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Hvor ”sikre” er sikkerhedstests for 

columna cervicalis? 
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Dette arbejde er støttet af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi,  

Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. 

og Danske Fysioterapeuters Forskningsfond  

Sektion på web: www.muskuloskeletal.dk/sw45044.asp 

- en del af Kvalitetsudviklingsprojektet 
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Sikkerhed ved 
nakkebehandling
Praktiske erfaringer

http://www.muskuloskeletal.dk/fag-
forskning/kvalitetsudviklings-
projektet/cervikale-sikkerhedstest-
nye-anbefalinger.aspx

http://www.muskuloskeletal.dk/fag-forskning/kvalitetsudviklings-projektet/cervikale-sikkerhedstest-nye-anbefalinger.aspx
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Hvor sikre er 
sikkerhedstest?

• Kliniske spørgsmål

• Hvad er de anamnestiske og kliniske tegn 
på vertebrobasilær insufficiens (VBI) og 
ligamentær instabilitet (LI)?

• Hvilke forholdsregler skal fysioterapeuten 
tage ved behandling af nakken?

• Litteratursøgning

• Kvalitets- og evidensvurdering

• Konsensusdiskussioner blandt manuelle 
terapeuter

Hvordan?
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Hvor sikre er 
sikkerhedstest?

• Patienter i risiko for VBI og LI

• Vigtige symptomer ved VBI og LI

• Anatomiske forhold

• Billeddiagnostik

• Test for VBA og LI

Samlet meget svag evidens baseret på få diagnostiske og 
observationelle studier, case series, konsensus og 
specialistudsagn

Vigtigste fund
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Hvor sikre er 
sikkerhedstest? • Samlet evidensrapport

• Artikel i Muskuloskeletal og i Fysioterapeuten

• Folder til klinikere med opsummering

• Roadshow på klinikker

• Foredrag på faglige kongresser

Implementering
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Hvor sikre er 
sikkerhedstest? • Kvaliteten af den underliggende litteratur

• Svært at finde relevant litteratur

• Eksplorativ fremgangsmåde med brede spørgsmål frem 
for fokuserede spørgsmål

• Pragmatik i anbefalinger: bedre at være for sikker (af 
hensyn til patientsikkerheden)

• Viden om implementeringen virkede?

Begrænsninger
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IFOMPT Cervical 
Framework 
Opfølgning på sikkerhed ved
nakkebehandling 2012

June 2009
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Udredning og 
klassifikation nakke
Praktiske erfaringer

http://fysio.dk/fafo/Kliniske-
retningslinjer/Nakkebesvaer/

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinisk retningslinje for udredning og 
klassificering af personer med nakkebesvær  

 

Del 1 – Praktiske anbefalinger 
 

 

Af 

 

Fysioterapeut ph.d. Per Kjær  

Fysioterapeut Heidi Eirikstoft 

Fysioterapeut MSc Inge Ris  

 

27.05.2010  

 

 

 

 

Danske Fysioterapeuter 

 

http://fysio.dk/fafo/Kliniske-retningslinjer/Nakkebesvaer/
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Udredning og 
klassificering af 
personer med 
nakkebesvær • Nakkeproblemer

• Udbredt, dyrt, usikkerhed om diagnosticering og 
behandling

• Danske Fysioterapeuter prioriterede nakkeområdet som 
led i projektet om udviklingsklinik

• Målet er at personer med uspecifikt nakkebesvær får 
den bedst mulige undersøgelse og diagnostik hos 
fysioterapeuter i Danmark 

Hvorfor
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Udredning og 
klassificering af 
personer med 
nakkebesvær

Kliniske spørgsmål

• Overordnet klassifikation

• Alvorlig patologi

• Differentialdiagnoser

• Psykologiske og sociale risikofaktorer

• Specifik klassifikation med betydning for valg af 
behandling 

Sædvanlig metode for klinisk retningslinje

• Litteratursøgning

• Kvalitets- og evidensvurdering 

• Syntese af litteraturen 

• Praktiske anvisninger med evidens

• Feedback fra ekspertpanel

• To eksterne bedømmere 

• Høring

Hvordan
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Udredning og 
klassificering af 
personer med 
nakkebesvær
Vigtigste fund
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Udredning og 
klassificering af 
personer med 
nakkebesvær • Samlet rapport

• Kort oversigtsrapport

• Artikel i fysioterapeuten

• Fyraftensmøder på klinikker i hele landet

• Præsentation på fagkongres

• Symposium på fagkongres

• Praksiskørekort

Implementering
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Udredning og 
klassificering af 
personer med 
nakkebesvær

• Kun klassifikation

• Der kommer hurtigt ny litteratur

• Mange foreslåede systemer, men ikke klinisk afprøvede 
for effektivitet

• Svært at implementere retningslinjer med svage 
budskaber baseret på svag evidens

• Evaluering viser: 

• Ikke i bevidstheden

• Manglende tro på retningslinjerne

Udfordringer

http://udviklingsklinikken.dk/Guide
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Udredning og 
klassificering af 
personer med 
nakkebesvær

• Ny model for implementering af kliniske retningslinjer

• Den sædvanlig model virker ikke!

• Få på workshops, få ændrer praksis, læses ikke, 
huskes ikke, usikre

• Ny model

• Elektronisk platform for opsamling af data integreret i 
dagligdagen

• Workshops på praksiscertifikat kursus 

• E-læring

• Certificering 

• Registrering 

• Opfølgning med audit 

• Re-certificering 

Udviklingsklinikken

http://udviklingsklinikken.dk/Guide
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Den danske Sundhedsstyrelse
Nationale kliniske retningslinjer

• Med finansloven for 2012: 20 mio. kr. årligt for 2012-2015 til at udarbejde nationale 
kliniske retningslinjer

• Ca. 5 nationale kliniske retningslinjer i 2012

• Ca. 15 nationale kliniske retningslinjer herefter årligt i 2013-2015

• Nu ca. 50
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Diskusprolaps i nakken
Fagkonsulent Per Kjær

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgiv
elser/2015/nkr-cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati
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Diskusprolaps i lænden
Fagkonsulent Per Kjær

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgiv
elser/2016/lumbal-
nerverodspaavirkning-ikke-kirurgisk-
behandling

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/lumbal-nerverodspaavirkning-ikke-kirurgisk-behandling
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Nyopståede 
lændesmerter
Samarbejdet med fagligkonsulent

Mette Jensen Stockhendahl

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgiv
elser/2016/nkr-laenderygsmerter

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/nkr-laenderygsmerter
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Nyopståede 
nakkesmerter
Høringssvar

Fagkonsulent Alice Kongsted

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgiv
elser/2015/nkr-cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati
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Generaliserede smerter
Bare en ekstra som er hver at kende

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgiv
elser/2015/nkr-smerter-i-
bevaegeapparatet

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-smerter-i-bevaegeapparatet
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Spinal Stenose
Høringssvar

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017
/~/media/24A94AF7B4214658AF47D
D8A87A420B3.ashx

June 2009
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To publikationer

• Kjaer P, Kongsted A, Hartvigsen J, Isenberg-Jorgensen 
A, Schiottz-Christensen B, Soborg B, et al. National 
clinical guidelines for non-surgical treatment of patients 
with recent onset neck pain or cervical
radiculopathy. Eur Spine J. 2017;26(9):2242-57.

• Stochkendahl MJ, Kjaer P, Hartvigsen J, Kongsted A, 
Aaboe J, Andersen M, et al. National Clinical Guidelines 
for non-surgical treatment of patients with recent onset
low back pain or lumbar radiculopathy. Eur Spine J. 
2018;27(1):60-75.

Fire retningslinjer i to artikler

12-03-2018
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National klinisk 
retningslinje for 
ikke-kirurgisk 
behandling af 
nyopstået 
rodpåvirkning i 
nakken

• Rodpåvirkning i nakken forårsaget af diskusprolaps 
eller arthrose i nakken: 10.000 patienter og omkring 
2.000 årlige operationer

• Inkonsistens i information til patienter

• Uensartet behandling i landet

• Udbredt mangel på viden om de mest hensigtsmæssige 
strategier

Hvorfor

https://sundhedsstyrelsen.dk
/da/udgivelser/2015/nkr-
cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati
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National klinisk 
retningslinje for 
ikke-kirurgisk 
behandling af 
nyopstået 
rodpåvirkning i 
nakken

• Sundhedsstyrelsen metode og kommissorium

• Projektgruppe

• Tværfaglig arbejdsgruppe

• Referencegruppe

• Definition af 9 fokuserede spørgsmål

• Definition af outcomes for hvert spørgsmål

• Definition af type af studier

• understøttet af bibliotekarer, software, gode manualer 
og skabeloner

Hvordan

https://sundhedsstyrelsen.dk
/da/udgivelser/2015/nkr-
cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati
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How to develop a clinical guideline?

GIN* (Annals of Internal Medicine – April 3rd, 2012):

27

* GIN: Guideline International Network
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Eksisterende 
retningslinjer

• Søgning

• Estimater

• Evidensvurderinger

• GRADE tabeller

Systematiske 
oversigtsartikler

• Søgning

• Estimater

• Evidensvurderinger

• GRADE tabeller

Primærstudier
•Estimater

•Vurdering af risiko for 
bias 
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Eksisterende 
retningslinjer

• Screned: 262

• Full text: 19

• Included: 3

• Kun inspiration

Systematiske 
oversigtsartikler

• Screned: 1408

• Full text: 157

• Included: 10/33

• Kun inspiration

Primærstudier
• Screned: 2440

• Full text: 74

• Included: 5
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National klinisk 
retningslinje for 
ikke-kirurgisk 
behandling af 
nyopstået 
rodpåvirkning i 
nakken
Anbefalinger

https://sundhedsstyrelsen.dk
/da/udgivelser/2015/nkr-
cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati
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Bør patienter med cervikal radikulopati tilbydes træning af neuromuskulær
kontrol (stabilitetstræning) for nakken i tillæg til anden behandling?

↑ Overvej at tilbyde træning af neuromuskulær kontrol (stabilitetstræning) 
for nakken til patienter med nyopstået cervikal radikulopati i tillæg til anden 
behandling () 

Praktiske råd og særlige patientovervejelser

Det kræver en grundig instruktion af patienten samt løbende opfølgning at udføre 
øvelserne, og ikke alle finder det let. Ved utilstrækkelig instruktion og information,  kan 
patienten komme til at bevæge nakken for meget eller spænde musklerne for kraftigt, 
hvorved der kan opstå forværring af smerte. Det bør derfor indgå i behandlerens 
overvejelser, om patienten forstår instruktionerne og selv er i stand til at justere og 
tilpasse sine øvelser hjemme, hvis der skulle opstå forværring af smerter eller andre 
symptomer.  

12-03-2018
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PICO 2 Motor control exercise RCT

Screened

441

Full text

13

Included

2
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Smerte og funktion 
ved 3 uger



Center for Anvendt Sundhedsforskning Institut for Idræt og Biomekanik 

4. august 2016Institut for Idræt og Biomekanik34
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Summary of findings
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Levels of recommendation

Recommendation DHA

Strong recommendation for ↑↑ or against ↓↓

Weak / conditional recommendation for ↑ or 

against ↓

Good practice √

Centre for Muscle and Joint Health
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Overvejelser og 
rationale for anbefaling

12-03-201837

1.1 Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende stabilitetstræning 

Kvaliteten af evidensen De inkluderede studier var af meget lav kvalitet. 

Arbejdsgruppen har ikke tillagt studierne væsentlig 

betydning for den svage anbefaling. 

Balancen mellem  

gavnlige og skadelige  

effekter  

Meta-analysen viser statistisk signifikant effekt på 

smerte men ikke på funktion.  

Det er arbejdsgruppens opfattelse af øvelserne i 

mange tilfælde har en smertedæmpende virkning 

Der blev ikke rapporteret flere skadevirkninger i 

interventionsgrupperne. Det er imidlertid 

arbejdsgruppens erfaring, at øvelserne normalt ikke 

efterfølges af smerter, hvis de udføres korrekt.  

Ved misforstået eller fejlagtig instruktion er 

forværring af smerter og let ømhed efter udførelsen 

af øvelserne en risiko.  

Øvelserne er med lav belastning og giver muligvis 

patienten en tryghed ved at kunne være aktiv med 

øvelser og hermed muligvis forebygge angst for 

bevægelse.  

Værdier og præferencer Det er den kliniske erfaring, at stabilitetstræning er 

generelt accepteret af patienter. 

Andre overvejelser Stabilitetstræning kræver en grundig instruktion og 

information fra en sundhedsprofessionel. 
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Overvejelser og 
rationale for anbefaling

Ved formulering af anbefalingen har 
arbejdsgruppen lagt større vægt på konsensus 
om god praksis frem for den foreliggende evidens, 
fordi den var af meget lav kvalitet og effekterne 
meget usikre. Under hensyn til de mulige gavnlige 
effekter på smerte og funktion og den lave risiko 
for skadevirkninger, anser Sundhedsstyrelsen 
denne type øvelser for sikre for patienten. 
Desuden lægger Sundhedsstyrelsen vægt på, at 
stabilitetstræning for nakken er en aktiv 
behandlingsform, som patienten kan udføre 
hjemme og dermed selv tage ansvar for sin 
behandling. Derfor er der formuleret en svag 
anbefaling for at tilbyde stabilitetstræning til 
patienter med cervikal radikulopati. 

12-03-201838
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National klinisk 
retningslinje for 
ikke-kirurgisk 
behandling af 
nyopstået 
rodpåvirkning i 
nakken

• Udvalgte områder af behandling

• Ikke diagnostik

• Kun tre anbefalinger baseret på samlet 5 studier af lav 
kvalitet = svag evidens

• Øvrige anbefalinger ”god klinisk praksis” baseret på 
konsensus i arbejdsgruppen

• ”Sundhedsstyrelsen anbefaler”

• Ansvar for implementering ligger udenfor 
Sundhedsstyrelsen

Udfordringer

https://sundhedsstyrelsen.dk
/da/udgivelser/2015/nkr-
cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati
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National klinisk 
retningslinje for 
ikke-kirurgisk 
behandling af 
nyopstået 
rodpåvirkning i 
nakken

Opdatering så snart der kommer evidens

Påpeger behov for forskning i 

• Effektive behandlings metoder

• Diagnostik

• Epidemilogi 

• Patient præferencer

Opdatering og implikationer

https://sundhedsstyrelsen.dk
/da/udgivelser/2015/nkr-
cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati


Center for Anvendt Sundhedsforskning

National klinisk 
retningslinje for 
ikke-kirurgisk 
behandling af 
nyopstået 
rodpåvirkning i 
nakken

• Samlet Rapport

• Quickguide

• National strategi og katalog til inspiration for 
implementering

• Regioner og kommuner ansvarlige for implementering

• Faglige selskaber opfordres

• Uddannelsesinstitutioner opfordres

Implementering

https://sundhedsstyrelsen.dk
/da/udgivelser/2015/nkr-
cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati
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Danske 
fysioterapeuters enhed 
for kvalitet

• Implementering af Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske 

Retningslinjer

• PIXI udgaver

• http://www.enhedforkvalitet.dk/category/kliniske-

retningslinjer/pixiudgaver-af-nkr/

• En workshop i hver regions for alle fire på ryg og nakke

12-03-201842

http://www.enhedforkvalitet.dk/category/kliniske-retningslinjer/pixiudgaver-af-nkr/
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Spørgsmål Cervical

radikulopati

Lumbal

Radiculopati

Nyopståede

lænderygsmerter

Nyopståede

nakkesmerter

Generaliserede 

smerter

Patientuddannelse

/ information

√ for √ for ↑ () 9 √ for

↓ () 1

(skriftlig)

↑↑ () 9

Individualiseret 

motion/fysisk 

aktivitet

√ for ↑ () 2 ↑ () 3 √ for

Gruppering ↓ () 5

Medicinsk 

behandling

√ overvejelse ↑ ()* 24 + 

1

Paracetamol (Første valg) ↓ () 1

NSAID (Særlig 

overvejelse)

↓ () 1 √ overvejelse

Opioider (Særlig 

overvejelse)

↓ () 1 √ overvejelse ↓ () 2

Opsummering af danske nationale kliniske retningslinjer for ryg:



Center for Anvendt Sundhedsforskning Institut for Idræt og Biomekanik 

Spørgsmål Cervical

radikulopati

Lumbal

Radiculopati

Nyopståede

lænderygsmerter

Nyopståede

nakkesmerter

Generaliserede 

smerter

Superviserede 

øvelser/træning 

(SØ)

↑ () 6 ↑ () 7 ↑ () 6 ↑ () 4

LM/ØT frem for 

Med

↑ () 1

Neuromusklær

kontrol øvelser 

(NMK)

↑ ()

Retningsspecifikk

e øvelser (RSØ)

√ 

NMK eller RSØ ↑ () 4

NMK og RSØ √ for

Ledmobiliserende

teknikker LM

↑ () ↑ () 3 ↑ () 4 ↑ () 5

LM og SØ/ 

SØ og LM

↑ () 9 ↑ () 2

↑ () 1
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Spørgsmål Cervical

radikulopati

Lumbal

Radiculopati

Nyopståede

lænderygsmerter

Nyopståede

nakkesmerter

Generaliserede 

smerter

Traktion ↑ () 4

Massage √ imod ↓ () 2

Akupunktur √ imod √ imod ↓ () 3 ↓ () 3

billeddiagnostik ↓ () 1 

(MR)

↓ () 4 

(MR/Rtg)

Steroid injektion ↓ () 25

Kirurgisk 

vurdering

√ for

Diagnostik √ for

Bio-psyko-social √ for

CBT eller ACT ↑ () 13

Arbejdslivet √ for

arbejdsplads √ for

Multidisciplinær ↑ () 17
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NICE Guidelines UK

Alt er i samme tråd, undtagen 
gruppeinddeling

https://www.nice.org.uk/guidance/inde
velopment/gid-
cgwave0681/documents

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-cgwave0681/documents
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Nakkesmerter
OSAPTA: Amerikanske Manuelle
Terapeuter

June 2009
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Levels of recommendation

Code Recommendation OSAPTA Recommendation DHA

A Strong Strong recommendation for ↑↑ or against ↓↓

B Moderate 

C Weak Weak / conditional recommendation for ↑ or 

against ↓

D Uncertain 

E Theoretical/ foundational evidence 

F Expert opinion Good practice √

Centre for Muscle and Joint Health
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Intervention Acute Sub-acute Chronic

Range of motion exercise B

Movement coordination 

exercise

B (cervical and scapular)

Strengthening exercise B scapulothoracic and upper 

extremity

B

Endurance training B C

Thoracic

mobilisation/manipulation

B C B

Cervical 

mobilisation/manipulation

C C B

Counselling B C Address cognitive and 

affective factors 

Stretching B (all exercises combined with 

laser, dry needling, traction)

Neck pain with mobility deficits
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5 September 2016Centre for Muscle and Joint Health51

Intervention Acute Sub-acute Chronic

Stabilising exersices C

Mobilising exercisese C

Nerve mobilising exercises B

Cervical collar C B

Thoracic

mobilisation/manipulation

B

Cervical 

mobilisation/manipulation

B

Traction B

Acupuncture C

Neck pain with radiating pain 
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5 September 2016Centre for Muscle and Joint Health52

Intervention Acute Sub-acute Chronic

Education multimodal

program

Reassurance, return to normal

B, postural and mobilising

exercises, 

C Comprehensive program 

with exercise and assurance 

(cognitive) 

Movement coordination 

exercise

C B (cervical and scapular)

Strengthening exercise C B

Endurance training C B

Thoracic

mobilisation/manipulation

C B

Cervical 

mobilisation/manipulation

B If slow recovery C B in combination with 

exercise and laser

Counselling B Single session, TENS with 

instructions

C Address cognitive and 

affective factors 

Stretching C B (all exercises combined with 

laser, dry needling, traction)

Neck pain with movement coordination deficits
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5 September 2016Centre for Muscle and Joint Health53

Intervention Acute Sub-acute Chronic

Education multimodal

program

Reassurance, return to normal

Self-sustained natural 

apophyseal glide exercise

C, C1-C2 SNAG C

Strengthening exercise B

Endurance training B

Thoracic

mobilisation/manipulation

B

Cervical 

mobilisation/manipulation

C B

Counselling

Stretching B combined

Neck pain with headache 
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Nationale klinisk 
retningslinjer

Udfordringer

• Udvalgte områder af behandling

• Ikke diagnostik – kun i generaliserede smerter

• Anbefalinger baseret på få studier af lav kvalitet = 
meget lav evidens

• Svage anbefalinger

• Mange ”god klinisk praksis”

• Ikke angivet effekt i selve anbefalingen

Udfordringer

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgiv
elser/2015/nkr-cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati


Center for Anvendt Sundhedsforskning

Nationale klinisk 
retningslinjer

Påpeger behov for forskning i 

• Effektive behandlings metoder

• Diagnostik

• Epidemilogi 

• Patientpræferencer

Udfordringer

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgiv
elser/2015/nkr-cervikal-radikulopati

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati
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Kliniske retningslinjer: 
hvad de kan og hvad de 
ikke kan

De kan 

• Svare på de stillede spørgsmål for en udvalg gruppe 
patienter in en bestemt kontekst

• Kortlægge den aktuelle evidens

• Integreres i forløbsprogrammer

De kan ikke

• Beskrive alle aspekter af patientbehandling

• Sige noget om effektstørrelse, med mindre man 
læser dem

• Detaljer i de behandling og hvad de sammenlignes 
med
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Guidelines anbefaler

• Patienten tilbydes

• information og uddannelse 

• forblive så aktiv som mulig 

• kan tilbydes øvelser og manuel terapi

• Ikke tilbyde

• Massage

• Akupunktur?

June 2009
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Praksis tilbyder

Massage

Manipulation

Øvelser og træning

Akupunktur

Billeddiagnostik

Medicin

Kirurgi

June 2009
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Hvad gør du?

Tilbyder behandling i overensstemmelse med 
anbefalinger

Gør noget andet

June 2009

59



Center for Anvendt Sundhedsforskning Institut for Idræt og Biomekanik 

Hvad er det der gør at guidelines 
implementers og ikke implementers?

Faciliterer brug Barrierer for brug

3. februar 2017

Institut for Idræt og Biomekanik 
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Citat DaFys facebookside

"Kliniske retningslinjer har fanden skabt for folk der laver samlebåndsarbejde og ikke 
kan tænke og handle professionel selv---------”
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Svar på citat

"Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket 
indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge 
retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det 
vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for 
beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse.

Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom 
sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode 
med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens 
situation.

Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling."
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