
Sundhedskartellet, FOA og KL har udviklet tre skrædder-
syede kursustilbud til arbejdspladser, der har besluttet, 
eller som overvejer, at tage kliniske retningslinjer i brug.  

De tre kursustilbud består af:
•  Et to timers introduktionsmøde på din arbejdsplads
•  En temadag for ledere og udviklingspersoner
•  Et et-dags kursus for implementeringsansvarlige i  

kommunerne

De tre kurser skal understøtte arbejdet med at indarbejde 
kliniske retningslinjer i de pleje-, behandlings og rehabili-
teringstilbud, som kommunerne har. Kliniske retningslin-
jer understøtter det tværfaglige samarbejde og optimerer 
brugen af de mange fagligheder, der bidrager til det 
borgerrettede arbejde i hverdagen. Kliniske retningslinjer 
er også med til at sikre en ensartet, høj kvalitet i ydelser-
ne til borgerne. På kurserne kan I hente inspiration til at 
komme godt i gang med kliniske retningslinjer på jeres 
arbejdsplads.  

Introduktion til kliniske retningslinjer
På introduktionsmødet, kan I hente inspiration fra ledere 
og medarbejdere på andre arbejdspladser og høre, hvad 
de har gjort sig af overvejelser i forbindelse med indførel-
sen af kliniske retningslinjer. I vil også blive indført i de 
overordnede tanker, ideer og effekter omkring brugen af 
kliniske retningslinjer. Introduktionsmødet varer 2 timer. 

Introduktionsmødet vil tage udgangspunkt i arbejdsplad-
sens behov og erfaringer med at arbejde evidensbaseret. 
Mødet indeholder en introduktion til de gængse begreber, 
udvikling og arbejdsmetoder.   

• Inspiration fra andre arbejdspladsers arbejde med klini-
ske retningslinjer

• Introduktion til kliniske retningslinjer og lokale instruk-
ser 

• Mulighed for dialog med udgangspunkt i arbejdsplad-
sens behov, erfaringer og ønsker 

Få implementering af kliniske retningslinjer til at blive 
en succes i jeres kommune
På temadagen vil I blive inspireret til, hvordan jeres kom-
mune kan lykkes i arbejdet med kliniske retningslinjer. 
Temadagen afholdes seks steder i landet,

Dagen vil indeholde:
• Introduktion til hvad kliniske retningslinjer er
• Kommunale eksempler på, hvordan der arbejdes med 

kliniske retningslinjer og evidens 
• Praktisk hjælp til at komme godt i mål med kliniske ret-

ningslinjer – fra ambitionen om at arbejde med kliniske 
retningslinjer til en hverdag, hvor både medarbejdere 
og ledere prioriterer det i arbejdet

Det er et heldagsarrangement, som vil være en blanding 
af oplæg, drøftelser og gruppearbejde. Derfor er det en 
god idé, hvis I deltager flere fra samme kommune. 

Målgruppen for arrangementet er ledere på alle niveauer, 
hvor arbejdet med kliniske retningslinjer er relevant samt 
medarbejdere, der skal arbejde, eller allerede arbejder 
med, kliniske retningslinjer i praksis. 

Fra klinisk retningslinje til praktisk lokal instruks
Dette tilbud er for implementeringsansvarlige i kommu-
nerne. Det er Center for kliniske retningslinjer, der står 
for afholdelse af temadagen for de nøglemedarbejdere, 
der skal omsætte de (nationale) kliniske retningslinjer til 
lokale instrukser.

Målet med dagen er, at deltagerne kan udarbejde en 
instruks, der konkret kan anvendes i den kommune som 
deltagerne kommer fra. Det forventes, at deltagerne ken-
der og kan anvende metoder i forhold til at forstå nationa-
le kliniske retningslinjer.   

Kliniske retningslinjer 
– Vejen til bedre kvalitet
Kom godt i gang med kliniske retningslinjer på arbejdspladsen 

>>



Arrangementerne afvikles på følgende dage og steder:

Introduktion til kliniske retningslinjer
Alle møderne afholdes på den arbejdsplads, der booker dette arrangement, og afholdes på et nærmere aftalt tidspunkt. 
Møderne kan bookes på følgende datoer:

Januar måned 2016 Februar måned 2016 Marts måned 2016 April 2016

Man 18.1 Man 1.2 Tir 1.3 Man 4.4

Tir 19.1 Tir 2.2 Ons 2.3 Tir 5.4

Ons 20.1 Ons 3.3 Tors 3.3 Ons 6.4

Tors 21.1 Tors 4.3 Tors 7.4

Ons 27.1 Man 8.2 Man 25.4

Tors 28.1 Tir 9.2 Tir 26.4

Ons 10.2 Ons 27.4

Tors 11.2 Tors 28.4

Man 29.2

Hvis I vil booke et introduktionsmøde på jeres arbejdsplads, så kontakt kursussekretær Lone Nielsen på telefon 4695 4197 
eller mail kursusadm@dsr.dk

Oplægsholdere:
Sundhedspolitisk konsulent Sille Frydendahl, Danske Fysioterapeuter. Konsulent Ulla Garbøl, Ergoterapeutforeningen.  
Konsulent Jakob Bro, FOA - Fag og Arbejde. Konsulent Hans Jessen, Sundhedskartellet. Konsulent Maj Fjordside, KL  

Få implementering af kliniske retningslinjer til at blive en succes i jeres kommune
Temadagene afholdes som endagskursus på nedenstående datoer:

April måned 2016, alle dagene 08.30 – 15.30

Man. 4.4 Ons 6.4 Tors 7.4 Tors 14.4 Ons 20.4 Tors 21.4

København Aarhus Ringsted Aalborg København Odense

Tilmelding til arrangementet; Tryk på ovenstående link eller kontakt kursusadm@dsr.dk

Oplægsholdere:
Konsulent Lene Herlev Vindeløv, Dansk Sygeplejeråd. Konsulent Mie Lauwersen, Kost og Ernæringsforbundet. Konsulent 
Eva Michelle Burchard, KL. Konsulent Lene Dørfler, KL

Fra klinisk retningslinje til praktisk lokal instruks
Kurset afholdes som endagskursus på nedenstående datoer:

April måned 2016, alle dagene fra kl. 09.00 – 15.00 

Man 11/4 Tir 12/4 Ons 13/4, Tors 14/4 

København Odense Aalborg Vejle

Tilmelding til arrangementet; Tryk på ovenstående link eller kontakt kursusadm@dsr.dk 

Kurset afvikles i samarbejde med Institut For Kliniske Retningslinjer ved: 
Ph.d, Professor (mso) Preben U. Pedersen og cand. cur. og Ph.d Palle Larsen. Sundhedspolitisk konsulent Sille Frydendal, 
Danske Fysioterapeuter. Konsulent Ulla Garbøl, Ergoterapeutforeningen. Konsulent Jakob Bro, FOA - Fag og Arbejde. 
Konsulent Maj Fjordside, KL

Tilmeldingen vil ske efter princippet først til mølle og alle aktiviteterne er i forhold til afholdelse/deltagelse gratis. Arbejdspladsen dækker transport- og 
lønudgifter. Introduktionsmøderne afvikles på arbejdspladserne, som selv vil være værter for arrangementerne. Øvrige arrangementer afvikles på lokale 
kursussteder. Se datoer og steder på bagsiden. Der er fri mulighed for at benytte sig af et eller flere af de beskrevne tilbud. Sidste tilmeldingsfrist er 1. 
februar 2016.

http://kursusadm@dsr.dk
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12649.aspx
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12650.aspx
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12651.aspx
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12652.aspx
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12653.aspx
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12654.aspx
http://kursusadm@dsr.dk
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12655.aspx
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12656.aspx
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12657.aspx
http://www.dsr.dk/Arrangementer/Sider/12654.aspx
http://kursusadm@dsr.dk 

