
AWMF online   
   

Arbeitsgemeinschaft der   
Wissenschaftlichen   
Medizinischen   
Fachgesellschaften e.V.  

 

Smjernice stručnih medicinskih društava 

Izjava o sukobu interesa u procesu izrade 
stručnih smjernica 

1. Prilikom izrade stručnih smjernice, najkasnije kod prijave smjernica AWMF, 
stručna društva koja stoje iza smjernica dužna su priložiti koncept 
financiranja. Financiranje izrade smjernica od strane treće osobe, s izravnim 
utjecajem na izradu smjernica, u pravilu se neće odobriti, kao što stoji i kako 
je planirano u internacionalnim preporukama.  

2. Izjava o sukobu interesa podnosi se u pravilu pisanim putem, uz pomoć 
obrasca u prilogu, koji obuhvaća kako materijalnu tako i nematerijalnu dobit.  
U nematerijalne dobiti spadaju mandati u organizacijama (npr. stručnim 
medicinskim društvima), mandati u radnim organizacijama i stručnim 
oblastima svakog pojedinačnog sudionika radne skupine za izradu smjernica.  

3. Izjave o sukobu interesa članova stručne skupine za izradu smjernica, 
koordinatora i voditelja radne skupine moraju se predočiti prije izrade 
stručnih smjernica. Zadaća je koordinatora, zatražiti i spremiti u 
dokumentaciju izjave o sukobu interesa članova radnih skupina koji se 
kasnije priključuju izradi stručnih smjernica ili procesu konsenzusa.   

4. Izjave o sukobu interesa članova ekspertnog tima proučiti će i procijeniti 
predsjednik stručnog društva koje izrađuje stručne smjernice. Izjave o 
sukobu interesa ostalih sudionika u izradi stručnih smjernica procjenjuju 
koordinatori i ekspertni tim za izradu smjernica. Namjera je komisije za 
stručne smjernice AWMF izraditi skalu za procjenu izjave o sukobu interesa, 
kako bi se omogućila bolja reproducibilnost procjene.   

5. Sudionici u izradi stručnih smjernica, kod kojih postoji sukob interesa na 
temelju procjene stručnog društva, drugih organizacija ili ekspertnog tima ne 
sudjeluju u procjeni stupnja evidencije i donošenju konsenzusa (preporuka 
IOM 4.1). Ove sudionike, ukoliko se struka ne može odreći njihovog 
sudjelovanja, treba označiti vanjskim ekspertima. U slučaju autora stručnih 
smjernica, osobito treba obratiti pozornost da ne postoji sukob interesa.  

6. Izjave o sukobu interesa svih sudionika izrade stručnih smjernica treba 
detaljno navesti u izvješću o izradi stručnih smjernica. Cjelovita verzija 
stručnih smjernica mora opisivati postupak prikupljanja i procjene izjava o 
sukobu interesa s uputom na izvješće o izradi smjernica  

7. Gotove smjernice, kod kojih postoji sukob interesa u financiranju njihove 
izrade, ili izjave o sukobu interesa sudionika izrade smjernica nisu 
transparentne, neće ulaziti u AWMF registar smjernica. Sukob interesa u 
izradi smjernica stručnog društva provjerava predsjedavajući AWMF komisije 
za stručne smjernice, u spornim slučajevima predsjedništvo AWMF.   

Postupak davanja izjave o sukobu interesa sastavni je dio procesa izrade AWMF smjernica, 
kojeg propisuje i provodi komisija za stručne smjernice AWMF.   
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