
Nationale kliniske retningslinjer (NKR) – spot på 

implementering 
Konference afholdt af Sundhedsstyrelsen 21/11-14. 

 

På finansloven 2012 blev bevilget 80 millioner kroner til at udarbejde Nationale Kliniske 

Retningslinjer. Opgaven varetages af Sundhedsstyrelsen (SST) og løber i perioden 2013-2016. 

Konferencen var en slags midtvejsstatus, hvor man satte fokus på implementering. 

Konferencen blev åbnet af sundhedsminister Nick Hækkerup, der pointerede, at implementering 

er vigtig for at forskning ikke kun bliver for forskningens skyld. NKR skal være med til at sikre den 

fælles gode standard, så man får den samme behandling alle steder. 

 

Hvad er en National Klinisk Retningslinje (NKR) 

NKR er beslutningsstøtte.  

NKR er IKKE en lærebog, en forløbsbeskrivelse, en instruks eller visitation og organisering. 

NKR er IKKE lovgivning. 

På SSTs hjemmeside defineres NKR således: 

”Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn, der kan 

bruges som beslutningsstøtte af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og 

korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer, samt af patienter/borgere, som 

ønsker at få større indsigt i forløbet. Retningslinjerne søger at have et tværfagligt og tværsektorielt 

fokus.”   

Emnevalg for NKR er foretaget ud fra følgende: 

”….områder, hvor der er en stor sygdomsbyrde, en udfordring ift. den tværfaglige og 

tværsektorielle indsats, samt hvor der i øvrigt er behov for at belyse evidensen for specifikke 

indsatsområder i patientforløbet. Det vil typisk være indsatsområder, hvor der er tvivl om 

evidensen bag indsatsen, hvor praksis varierer betydeligt i og mellem regioner og kommuner, hvor 

der er skred i indikationer, hvor der er nye teknologier eller hvor dansk praksis afviger fra 

international praksis.  ” 

En NKR indeholder 8-10 udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger. Der udarbejdes 

fokuserede spørgsmål ud fra PICO og der foretages en systematisk og omfattende gennemgang af 

litteraturen for at få afklaret evidensen. 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder man de retningslinjer, der allerede er udgivet, hvilke 

der er under udarbejdelse og hvilke der vil komme.  

Eksempelvis er der udarbejdet NKR for ”Demens”, Rehabilitering af KOL” og 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/demens
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/rehabilitering-af-kol


”Fysioterapi/ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, 

herunder apopleksi”. 

Igangværende NKR er eksempelvis ”Rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 

diabetes” og ”Multipel sklerose”. 

Kommende NKR er eksempelvis ”Dysfagi”. 

Alle NKR formidles på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i fuldtekstversion som pdf. Derudover er 

der en Quickguide med en oversigt over anbefalingerne. Der arbejdes på at NKR fremover skal 

kunne tilgåes online i MagicApp 

Da NKR ikke er lovgivning, er der ikke krav om, at de anvendes. Men der er en klar forventning om, 

at man som sundhedspersonale tager stilling til dem og om muligt indarbejder dem i sine lokale 

retningslinjer. 

 

Implementering 

Dagen bød på indlæg og debat omkring implementering med deltagelse af aktører fra forskellige 

dele af det sundhedsfaglige og politiske liv. 

Her følger et kort sammendrag af pointer fra dagen 

 

HVEM HAR ANSVARET? 

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at levere et produkt af god kvalitet, som er forståeligt, giver 

mening og som er implementer-bart.  

Implementering og monitorering er et kommunalt og regionalt ansvar. 

For at støtte op om implementeringsprocessen, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet 

”Implementeringshåndbogen”, som giver konkrete forslag til hvordan man kan implementere 

NKR. Det er ikke muligt at pege på en særlig intervention, der virker bedst. Udfordringerne til 

implementering afhænger af, hvor man er. Man må finde den metode, der passer bedst til det 

enkelte område. 

Ledelsen skal tage ansvar og have en andel. Den skal give plads og tid til implementering. 

 

HVILKE BARRIERER OPSTÅR? 

Der gives ikke den nødvendige tid og de rette rammer fra ledelsesmæssig side 

Personalet er nervøse for at gøre det dårligere for patienterne, hvis praksis ændres. 

Det virker provokerende på mange frontmedarbejdere, at der ved en retningslinje er en snæver 

vinkel på en kompleks problemstilling. 

Sproget 

Man er fra SST godt klar over at sproget giver implementeringsudfordringer, hvilket bliver nævnt 

mange gange i løbet af dagen af både deltagere fra salen og af oplægsholdere. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/erhvervet-hjerneskade,-herunder-apopleksi
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/erhvervet-hjerneskade,-herunder-apopleksi
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/igangvaerende/rehabiliterende-sundhedsindsatser-til-patienter-med-type-2-diabetes
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/igangvaerende/rehabiliterende-sundhedsindsatser-til-patienter-med-type-2-diabetes
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/igangvaerende/multipel-sklerose
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/kommende-retningslinjer
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/implementeringshaandbog


NKR er skrevet ud fra en lægefaglig tradition, så der er en ”oversættelses-udfordring”, særligt ift. 

medarbejdere, der ikke er højt uddannede, som eksempelvis mange frontmedarbejdere i 

kommunerne.  

Da NKR har en stram projekt- og metodestyring er det nødvendigt med et ensartet sprog. Det 

pointeres, at det er nødt til at være sådan, og at retningslinjerne skal ”oversættes” og skrives ind i 

de lokale instrukser i et sprog, som medarbejderne forstår, så de sættes ind i klinisk praksis. Her 

bør vi have mere fokus på faglig ledelse.  

En anden udfordring er, at NKR sprogligt ikke er tilgængeligt/forståeligt for patienterne – selv om 

de også er en del af målgruppen. 

 

Kommunerne 

Rigtig meget af det sundhedsfaglige arbejde flytter ud i kommunerne. Det kritiseres, at NKR ikke 

taler ind i den måde, der arbejdes på i kommunerne. I kommunerne er man ikke organiseret i 

lægelige specialer – patienterne fejler mange ting på en gang. Borgerne har mange diagnoser, så 

man skal kende til rigtig mange NKR. Der er også den sproglige udfordring, som tidligere nævnt. 

Man er klar over, at der har været en ”blind vinkel” ift. kommunerne. Der er derfor planlagt et 

pilotprojekt med KL om et ”forklæde” til NKR med specielt fokus på den kommunale indsats. 

 

HVAD SKAL DER TIL FOR AT TAGE NKR TIL SIG? 

Hvad får klinikere til at ændre praksis på baggrund af NKR? 

- Først og fremmest skal personalet se det som nødvendigt og betydningsfuldt. Der skal være 

fokus på, at den viden der er i NKR om ændret praksis er til gavn for patienterne. Særlig vigtigt er 

dokumentation for øget overlevelse og/eller øget livskvalitet. 

- Patienterne skal efterspørge det  

- Det er vigtigt at formidle, at kliniske retningslinjer skal bruges til at sikre og udvikle kvaliteten af 

behandlingen. Et systematisk review viser at kliniske retningslinjer fremmer behandlingen. (Mange 

medarbejdere oplever det at registrere som kontrol.) 

- NKR skal give mening for de faglige miljøer - de skal tages ind i de lægevidenskabelige selskaber 

og andre faglige fællesskaber. 

- Anbefalingerne skal indarbejdes i de lokale retningslinjer med udgangspunkt i de lokale forhold. 

Det er vigtigt at huske på disse ting, når man skal arbejde med de barrierer, der opstår! 

 

FOKUSER PÅ FORDELENE 

Når NKR skal implementeres er de et godt udgangspunkt for debat om hvordan ”hullerne” fyldes 

ud – altså den praksis, som man ikke finder svar på i NKR. Se det som en styrke i stedet for en 

barriere. 

Selv om der er svag evidens, så er det også viden.  

Når en NKR viser at evidensen er svag, så se det som en mulighed for at sikre, at der iværksættes 



forskning, i stedet for at se det som en mangel.  

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNING 

Hvordan sikrer vi at NKR ikke bliver sundhedsvæsnets IC4-tog?  

Hvis ikke NKR holdes ajour, så er arbejdet spildt. SST arbejder derfor løbende i kulissen på at finde 

en løsning for at sikre fremtiden for NKR. 

Når projektperioden udløber i 2016 skal der være fundet en model for, hvem der reviderer de 

eksisterende NKR og som godkender nye NKR. Det er vigtigt, at det bliver et centralt og anerkendt 

sted, som klinikerne respekterer.   

 

 

 


