
KLINISKE RETNINGSLINIER
- SET I ET LEDELSESPERSPEKTIV
V. LISBETH LAGONI, SYGEPLEJEFAGLIG DIREKTØR



DE KLINISKE RETNINGSLINIER SKAL SÆTTES I SPIL 
AF PERSONALET TIL GAVN FOR PATIENTEN

HVILKEN TYPE LEDELSE SKAL DER TIL, 
FØR RETNINGSLINIERNE LEVER I DEN KLINISKE HVERDAG?

MINE NEDSLAG:

1. Hvilken virkelighed står vi i i det danske sundhedsvæsen?

2. Hvorfor er det vigtigt at arbejde struktureret med de kliniske retningslinier? 
– Et blik på kommunerne

3. Hvordan sikrer ledelsen, at personalet står stærkt med afsæt i de kliniske retningslinier? 
- Hvad gør vi konkret på Aalborg Universitetshospital? 



DEMOGRAFIEN, SOM VI KENDER DEN





RESULTATER FRA 
PATIENTINVENTERING

• Gennemsnitligt har patienterne 5 
forskellige diagnoser

• 39 % har indenfor de sidste 30 dage haft 
en eller flere indlæggelser.

• 43% blev det vurderet, at indlæggelsen 
ikke havde værdi 

• 25% vurderes forløbet at kunne
varetages i primærsektor.

• 36% vurderes indlæggelsen at kunne 
være varetaget via sub-akut tid eller 
daghospital. 



ET BLIK PÅ KOMMUNERNE

• Hvorfor er det vigtigt at arbejde 
systematisk med de kliniske 
retningslinier?

• Betydningen af at have en organisation / 
struktur bag sig



”SÅDAN FOREBYGGER VI  GENINDLÆGGELSER”
- ET PROJEKT MED FÆLLES MÅL,  LEDELSE OG ØKONOMI

OG IKKE MINDST:
STRUKTURERET FÆLLES IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING

Forberedelse
Udpegning af sponsor og projektledelse

Dialog med patienter og pårørende og 
relevante parter i involverede enheder på 
tværs

Projektledelsen sætter hold + 
følgegruppe? 

Baselinedata i SPC + tværsektoriel audit

Indkaldelse til projektmøder og audits

Projektmøder 1-2

Udviklingsfase
Arbejdsseminar 1 – Fælles idégenerering, 
prioritering og planlægning af 
prøvehandlinger

Projektmøde 3 - 5 – Sikring af fremdrift 
via evaluering af prøvehandlinger og 
justering ved behov

Arbejdsseminar 2 – Planlægning af 
implementeringsproces

Løbende tværsektorielle audits med et 
læringsperspektiv

Implementering
Projektmøde 6-8

Sikring og udbredelse af retningslinjer for 
nye arbejdsgange

Information og implementering i praksis

Fortsat opfølgning med data + 
tværsektorielle audits

3-6 mdr. 10-12 uger 3-6 mdr. +



I  HOSPITALETS VERDEN

• Har vi som ledere fokus nok på 
udviklingen, forskningen og kvaliteten af 
sygeplejen?

• Hvordan gør lederen den nødvendige 
forskel i en travl hverdag?



HVAD OPTAGER LEDERNE?



REKRUTTERING OG FASTHOLDELSESHJULET

Arbejdsmiljø og 
trivsel

Branding Onboarding

Attraktive stillinger

Kompetencer og 
opgaver

Rekruttering

International rekruttering og rekruttering fra andre brancher  

Medarbejderne som ambassadører

Synlighed på uddannelsesinstitutionerne

” ”Den Hvide Verden” studie- og erhvervspraktik

NY: ”En verden af muligheder 
– som sygeplejerske”

Gode opstartsforløb, herunder mentorordning

Grundig oplæring og instruktion, herunder
”Godt fra start” for nyuddannede sygeplejersker

Synlige karriereveje

Stillinger på tværs af funktioner

Attraktive seniorvilkår

Flere faggrupper i spil

NY: Studentermedhjælperjobs

Opstart uden for normering

Forskning og udvikling

Strategisk kompetenceudvikling 
NY: ”Godt greb om sygeplejen”

Mening i opgaven

Tydelighed på opgaven

Prioritering af opgaverne

Synlig ledelse 

https://denhvideverden.rn.dk/
https://rn.dk/da/Genveje/Karriere/Sygeplejerske/Godt-fra-start




Sykepleiere er eksperter - YouTube

TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFC5RJECuXWg&data=05%7C01%7C%7C2366cdac83934679adae08da9552f1fe%7C5968b90c51a64f088b4750ffffbe2e4f%7C0%7C0%7C637986480723248748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r5hznXzFFqgAvSTWDCeeSTnUCAikt2%2BMG%2Bqq6kPqXGY%3D&reserved=0
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