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Tanker i anledning af indvielsen af Center for Kliniske Retningslinier  
- hvordan sikrer vi succes! 
 
Helen Bernt Andersen, sygeplejedirektør, cand. cur. Rigshospitalet. Medlem af Råd for 
Center for kliniske retningslinjer. 
 
(Kildeangivelse ved citat: Andersen HB. Tanker i anledning af indvielsen af Center for 
Kliniske Retningslinjer - hvordan sikrer vi succes! CFKR. 2008;1(2):1-2 
 
En idè der blev født i en kreds af visionære og kvalitetsbevidste sygeplejersker tilbage i år 
2005 er nu blevet til virkelighed. 
De årlige konferencer som Dokumentationsrådet under DASYS har afholdt har været et 
rigtig godt udviklingssted for idèer, der som etableringen af dette center, får betydningen 
på tværs af landet. 
Det er jeg på sygeplejefagets vegne meget stolt over og rigtig glad for. 
 
Jeg er overbevist om, at centrets rolle i forhold til de sygeplejefaglige ydelser på 
hospitalerne kan blive meget afgørende. 
Kvaliteten i sygeplejens grundlæggende funktioner og selvstændige ansvarsområder har 
en stor betydning for kvaliteten i de samlede behandlings- og plejeforløb. 
 
Vi ved, at patienter i dag har store forventninger til sundhedsvæsenet - den faglige kvalitet 
skal være høj og veldokumenteret og i stigende grad fokuserer patienter også på de 
rehabiliterende initiativer, der kan styrke patienten igennem det samlede 
behandlingsforløb. 
 
Sagt med andre ord, så er det meget vigtigt, at sygeplejen tager udgangspunkt i 
patientens reaktion på sin helbredssituation, dvs. at vi udforsker og intervenerer i forhold til 
patientens fysiske og psykiske reaktion på denne. Sygepleje er at udforske patientens 
oplevelse af at være syg, konsekvensen i forhold til dagliglivets aktiviteter og hvorledes 
sundhed for den svært syge kan styrkes. 
 
Patienterne forventer at modtage en individuel pleje og behandling af høj kvalitet givet 
med respekt og professionalisme. Det er derfor meget betydningsfuldt, at der indenfor 
sygeplejen arbejdes målrettet og ihærdigt med at sikre og forbedre kvaliteten i den kliniske 
sygeplejen og helt nødvendigt, at udviklings- og forskningsbaseret viden indgår i de 
kliniske beslutningsprocesser sammen med patientens præferencer og sygeplejerskernes 
kliniske erfaringer og faglige kompetencer. 
 
Jeg tror, at vi med oprettelsen af dette nye center har fået en unik mulighed for at styrke 
sygeplejens videns- og beslutningsgrundlag for den kliniske sygepleje således, at 
forskningsresultater bliver til gavn for patienterne i det danske sundhedsvæsen. Jeg ved, 
at dette er centrets mission, men for at den skal blive til virkelighed kræver det en stor 
indsats fra os alle rundt omkring i landet. 
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Centret kan kun blive en succes hvis vi anvender det og for at kunne anvende centret, må 
vi understøtte arbejdet med udviklingen af kliniske retningslinjer og sikre, at der indleveres 
kliniske retningslinjer til bedømmelse og som senere kan være til fælles benyttelse. 
 
 Som sygeplejefaglig leder vil denne indsats kræve et stærkt og vedholdende fokus på den 
faglige kvalitet i behandlings- og plejeydelsen og en bevidst strategi der styrker den 
kliniske sygeplejeforskning således, at ny viden udvikles og til stadighed er med til at 
forbedre den kliniske sygepleje til gavn for patienterne. 
 
Vi må som sygeplejefaglige ledere efterspørge udvikling og implementering af en 
evidensbaseret praksis og skabe faglige miljøer, hvor vi kan sikre kliniske karriereveje for 
de mange dygtige sygeplejespecialister og ekspertsygeplejersker, som vi har blandt os. 
Vi ved, at udviklingen af en kliniske retningslinje er et omfattende arbejde der kræver en 
dyb faglig indsigt, systematik og metodekendskab og det er derfor ydermere væsentligt, at 
centret tilbyder undervisningsaktiviteter med henblik på styrkelse af disse kompetencer. 
 
En måske ligeså væsentlig forudsætning for det nye centers succes er vores vilje til at dele 
viden og bruge andres resultater! Til dette er vel kun at sige, at centrets mission om at 
kunne bidrage til en forbedret kvalitet til gavn for danske patienter er for vigtig til ikke at 
gøre det!! 
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