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!   En privat sygdomsbekæmpende 
organisation 

!   Uafhængig af kommercielle, 
politiske og faglige interesser 

!   79.000 medlemmer 

!   500 frivillige arbejder for sagen i 
22 lokale kredse landet over  

!   Bidrager med ca. 10-11 mio. kr. 
årligt til dansk gigtforskning 

!   Driver landets eneste 
gigthospital og 3 
rehabiliteringscentre 

 

Gigtforeningen 
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Nationale kliniske retningslinjer 
-  et redskab til ny viden for både 
professionelle og patienter? 

!   Er det ikke en nødvendighed at kende de nationale 
kliniske retningslinjer, hvis man skal udføre sit 
arbejde med ”omhu og samvittighedsfuldhed”? 

!   Patienter søger information via moderne medier – 
men det gør ikke nødvendigvis patienterne vidende 

!   Patienterne forventer, at de professionelle inddrager 
resultaterne af den nyeste forskning i deres 
behandling 

!   De professionelle skal gå i dialog med patienterne, 
så de bliver vidende og trygge ved den valgte 
behandling 
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Hvorfor følges retningslinjerne ikke ? 
 

!   Manglende faglig opdatering 

!   Manglende efteruddannelse 

!   Retningslinjerne følger diagnoser, svære at bruge 
fordi patienter har flere samtidige sygdomme 

!   Antallet af retningslinjer og guidelines er meget 
stort og flere er på vej… 

!   Patienterne ønsker en anden behandling end 
retningslinjerne tilsiger  

!   Osv. 
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Hvad kan gøres? Syv gode bud 

!   Kontinuerlig, faglig opdatering og satsning på efter-
uddannelse i sundhedsvæsenet 

!   Det skal gøres attraktivt at anvende nationale kliniske 
retningslinjer via incitamenter – fagligheden og ikke 
afregningsmekanismer skal fremme udviklingen 

!   Kliniske retningslinjer skal gøres tilgængelig via moderne 
teknologi – så de kan bruges tæt på patienten 

!   De faglige miljøer skal bidrage aktivt til implementering 
via netværksmøder, e-learning mv. 

!   Flere ressourcer til implementering i planlægningsfasen 
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Hvad kan gøres? Syv gode bud 

!   Gøre kliniske retningslinjer tilgængelige og udarbejdelse 
af en patient-version, så patienterne kan efterspørge 
anvendelsen af dem i mødet med de professionelle 

!   Monitorere om anbefalingerne i de kliniske retningslinjer 
følges – inddrag patienterne i planlægning og evaluering 
af monitoreringen! 

 

En stor formidlingsopgave for Sundhedsstyrelsen!! 
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Men husk… 

!   Det individuelle faglige skøn står ALTID over 
retningslinjer 
  

!   Forklare patienten, hvorfor der afviges fra evt. 
anbefalinger 
 

!   Skabe rum og forståelse for det enkelte menneskes 
situation 
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Tak for ordet! 
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