
	  	  

Linda Schumann Scheel (Fungerende Formand, Det Videnskabelige Råd, CfKR)  
Prodekan, ph.d. MBA 
Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 

Forside Blå 
Designen for Videncentre og 
ressourceenheder, med farvetema 
KONCERN, er forvalgt 
 
De 3 andre afdelinger:  
 

Læring, Ledelse & Socialt arbejde: 
Farvetema = TEACH  
 
Sundhed , Pleje og Rehabilitering: 
Farvetema = HEALTH 
 
Teknologi, Ernæring og Sundhed: 
Farvetema = TECH  
 
vælges under Design / Farver.  
Klik på det farvetema du skal bruge i 
præsentationen 
 
Rektorlayouten nås her: 
Højerklik på sliden, vælg  
Layout / Metropol Basis / Title slide 
Basis Blå eller Title slide Basis Grå 
 
På den efterfølgende tekstside 
vælges farve tema under  
Design / Farver / REKTOR 

Implementeringsforskning i Danmark 
Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen 

 
DASYS’ Forskningsråd: 
Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin  

27. November 2013 



	  	  

  
 
 

Forside Grå 
Designen for Videncentre og 
ressourceenheder, med farvetema 
KONCERN, er forvalgt 
 
De 3 andre afdelinger:  
 

Læring, Ledelse & Socialt arbejde: 
Farvetema = TEACH  
 
Sundhed , Pleje og Rehabilitering: 
Farvetema = HEALTH 
 
Teknologi, Ernæring og Sundhed: 
Farvetema = TECH  
 
vælges under Design / Farver.  
Klik på det farvetema du skal bruge i 
præsentationen 
 
Rektorlayouten nås her: 
Højerklik på sliden, vælg  
Layout / Metropol Basis / Title slide 
Basis Blå eller Title slide Basis Grå 
 
På den efterfølgende tekstside 
vælges farve tema under  
Design / Farver / REKTOR 

Agenda 
27. november 2013 
 
 
- Metodeunderarbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen 
  Implementering af nationale kliniske retningslinjer 
 
- Innovationsprojekt mellem teori og praksis 

  Implementering af evidensbaseret praksis i kliniske afdelinger 
 



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Sundhedsstyrelsen  
Baggrund og rammer for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer 

Formål: 
At understøtte en ensartet evidensbaseret indsats på tværs af sektorer underordnet  
geografisk placering (sundhedsstyrelsen.dk).  

§  Med Finanslov 2012  er der afsat 20 mio. kr. årligt for 2012 – 2015 til at frikøbe de 
nødvendige lægefaglige ressourcer.  

§  Økonomi-aftalerne 2013 

27. November 2013 

Kommissorium	  for	  metodeunderarbejdsgruppe	  vedrørende	  implementering	  af	  Na7onale	  Kliniske	  Retningslinjer	  (NKR)	  

Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen  
Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet. 
Og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes 
nationale kliniske retningslinjer. Regeringen og Enhedslisten afsætter 20 mio. kr. årligt, 2012-2015 til at 
frikøbe de nødvendige lægefaglige ressourcer. (Aftaler om Finansloven for 2012) 

	  Der	  er	  afsat	  80	  mio.	  kr.	  på	  finansloven	  for	  2012	  i	  perioden	  	  2012-‐2015	  7l	  udarbejdelse	  af	  na7onale	  kliniske	  
retningslinjer.	  Der	  udarbejdes	  ca.	  5	  kliniske	  retningslinjer	  i	  2012	  og	  yderligere	  ca.	  15	  kliniske	  retningslinjer	  i	  hvert	  af	  de	  
følgende	  år	  2013-‐2015.	   



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) 
- styregruppen 

Medlemmer  
§  KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse. 
 
Opgave bl.a. 
•  At udvælge områder, hvor der skal arbejdes med kliniske retningslinjer 
•  At godkende en generisk model for arbejdet, som sikre korte, præcise og 

handlingsanvisende kliniske retningslinjer 
•  løbende forholde sig til de organisatoriske og økonomiske implikationer ved 

arbejdet med de kliniske retningslinjer.  

27. November 2013 



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Om nationale kliniske retningslinjer 
  
§ Kliniske retningslinjer er et beslutningsværktøj som skal 
"  Sikre ensartet og høj kvalitet i udredning, behandling, pleje 

og rehabilitering. Retningslinjerne er også et element i 
sikring af en løbende prioritering af sundhedsområdet med 
fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. 

 
§ Færdige retningslinjer: 
 
 
 
 
 

27. November 2013 

Kilde	  Sundhedsstyrelsen	  :	  h0p://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-‐og-‐retningslinjer/na;onale-‐kliniske-‐retningslinjer	  	  

1.  Demens	  
2.  Diabe;ske	  fod	  sår	  
3.  Grå	  stær	  	  	  
4.  Skulderlidelser	  



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Om nationale kliniske retningslinjer (fortsat) 
§ Igangværende retningslinjer: 

§ Kommende retningslinjer:  
 

27. November 2013 

Kilde	  Sundhedsstyrelsen	  :	  hLp://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-‐og-‐retningslinjer/na7onale-‐kliniske-‐retningslinjer	  	  

1.  KOL	  Rehabilitering	  	  
2.  Bipolær	  lidelse	  
3.  Transfusion	  
4.  PCOS	  
5.  Hjernemetastaser	  
6.  ADHD	  børn/unge	  
7.  ADHD	  voksne	  
	  

1.  Dystoci	  
2.  Alkoholisme	  
3.  Anal	  inkon;nens	  
4.  Underarmsfrakturer	  
5.  Smerter	  i	  bevægeapparatet	  



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Implementering af nationale kliniske retningslinjer  
 - metodeunderarbejdsgruppe 

27. November 2013 

Det	  Na;onale	  udvalg	  for	  kliniske	  retningslinjer	  
	  
Metodearbejdsgruppe	  

Faglige	  arbejdsgrupper	  

Styregruppe	  

Metodeunderarbejdsgruppen	  for	  udarbejdelse	  af	  na;onale	  kliniske	  retningslinjer	  

Organisering	  af	  arbejdet:	  Sundhedsstyrelsens	  Kommissorium	  for	  udarbejdelse	  af	  
na;onale	  kliniske	  retningslinjer:	  

Kilde	  Sundhedsstyrelsen	  :	  hLp://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/EA5CFD60216C4DAA9102C21DF6C121D1.ashx	  	  



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med 2 spaltet bullettekst 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau” 
 
For indsættelse af graf eller anden 
grafik klik behørig ikon  
 
Metropoldesign i grafer vælges efter 
klik på grafikon / Templates / 
Metropol Søjlediagram eller 
Lagkagediagram 

Metodeunderarbejdsgruppe  
- vedrørende implementering af NKR 

Medlemmer  
q  LVS ( 3 medlemmer) 
q  Lægeforeningen (2 medlemmer) 
q  DASYS (2 medlemmer) 
q  DSR (2 medlemmer) 
q  FOA (1 medlem) 
q  Danske Fysioterapeuter (1 medlem) 
q  Center for Kliniske Retningslinjer (1 medlem) 
q  Danske Regioner (2 medlemmer) 
q  Regionerne (5 medlemmer) 
q  KL (2 medlemmer) 
q  Regionernes Kliniske Kvalitets Program (1 medlem) 
 

27. November 2013 
 



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Metodeunderarbejdsgruppe vedrørende implementering af NKR 

 Arbejdsgruppens opgaver består primært i, at:  
§  Vurdere den tilgængelige viden vedrørende implementering af kliniske 

retningslinjer,  
o med vægt på undersøgelser af effekten af forskellige implementeringsmetoder 

og –strategier  
 

§  Beskrive de roller forskellige aktører mest hensigtsmæssigt skal varetage 
o særligt rollefordelingen mellem faglige miljøer og de forskellige ledelsessystemer 

(afdelings-, sygehus- og regionalt niveau)  
 

§  Anbefale redskaber og metoder i implementeringsprocessen, som kan fremme en 
hurtig og komplet implementering  

27. November 2013 

Kommissorium	  for	  metodeunderarbejdsgruppe	  vedrørende	  implementering	  af	  Na7onale	  Kliniske	  Retningslinjer	  (NKR):	  	  
hLp://www.dsr.dk/fs/fs14/PublishingImages/kommissorium%20for%20metodeunderarbejdsgruppe%20DASYS].pdf	  	  



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Metodeunderarbejdsgruppe vedrørende implementering af NKR (2) 

 Arbejdsgruppens opgaver (fortsat): 

§  Pege på udgivelsesformer og integrer bare IT-løsninger 

der kan fremme udbredelsen og anvendelsen af NKR, og incitamenter, der kan 
fremme anvendelse af anbefalingerne i NKR  
 

§  Fremsætte anbefalinger til indikatorer,  
der kan bruges til monitorering af implementeringsproces og målopfyldelse  
 

§  Overveje og udarbejde anbefalinger til, hvorledes videnskabelige selskaber og 
faglige sammenslutninger kan få medejerskab til de nationale kliniske 
retningslinjer  

 

27. November 2013 

Kommissorium	  for	  metodeunderarbejdsgruppe	  vedrørende	  implementering	  af	  Na7onale	  Kliniske	  Retningslinjer	  (NKR):	  	  
hLp://www.dsr.dk/fs/fs14/PublishingImages/kommissorium%20for%20metodeunderarbejdsgruppe%20DASYS].pdf	  	  



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Arbejdet til nu i metodeunderarbejdsgruppen 
- et par points (1) 

I alt 4 møder (uddrag): 
 

ü Litteratur review  
§ Vurdering af tilgængelig viden om implementering af kliniske retningslinjer 
§ Implementering dokumenteres ikke via nødvendigvis af randomiserede forsøg  
§ Konteksten og analyser er vigtige i relation til implementering 
§ Mange faktorer i spil ved vellykket implementering 

 

 

 

 

 

 
27. November 2013 

• Distribu;on	   • Uddannelsesbesøg	  
• Passiv	  undervisning	   • Lokale	  meningsdannere	  

• Interak;v	  undervisning	   • Pa;entre0et	  interven;on	  

Notat:	  Sekretariatet	  for	  Na;onale	  Kliniske	  Retningslinjer	  v/Johan	  Kjærgaard	  
Metodeunderarbejdsgruppe	  vedr.	  implementering	  af	  kliniske	  retningslinjer	  2013	  
	  



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Arbejdet til nu i metodeunderarbejdsgruppen 
- et par points (2) 

27. November 2013 

ü Dokumenter 
§ En national klinisk retningslinje kan ikke stå alene, da den omhandler nedslagspunkter i udvalgte 
dele af patientforløb. Derfor må den ses i sammenhæng med lokale dokumenter.  
 

ü Værktøjskasse 
§ Værktøjskassen tilsigtet webbaseret, kan opfattes som et stort set-up for målgruppen.  
§  Værktøjskasse er et af flere tiltag og indeholder bl.a. forslag til kommunikation, hjemmesider  og 
interessentanalyser.   
 

ü Plan for IT og Monitorering   
§  Skal give et og hurtigt overblik over de vigtigste anbefalinger og budskaber.  
§ Apps, skal kunne vise billeder og tabeller. 
§ To centrale udfordringer, nemlig i forhold til tekniske standarder og terminologier. Relevant at 
indgå dialog med udviklere af den ny IT-Sundhedsplatform . 
  



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Et innovationsprojekt mellem teori og praksis 
 
 
§  Implementering af evidensbaseret praksis i kliniske afdelinger 

onsdag den 27. 
november 13 



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Et innovationsprojekt om arbejdet med evidensbaseret praksis  
 

Initiativtagere 
§  Linda Schumann Scheel, ph.d., MBA, prodekan,  Det Sundhedsfaglige og 

Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol 
§ Marianne Tewes, cand.mag., MKS, Centerchefsygeplejerske 

Hjertecentret, Rigshospitalet 
§ Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., professor AAU, Leder af Center for 

Kliniske Retningslinjer. 
 
Tidsperiode: Juni 2013 – oktober 2014 

27. November 2013 



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Et innovationsprojekt om arbejdet med evidensbaseret praksis  
 

Formål 
§  At udvikle et interventionskoncept, der bygger på at skabe vedvarende 

forandringer og læring om at træffe kvalificerede beslutninger  
 
Mål  
§  Gennem analyse af en specifik klinisk retningslinje, interessenter og diskurser, at 

identificere udfordringer ved anvendelse af en klinisk retningslinje herunder klinisk 
beslutningstagning.  

§  At teste interventionskonceptet i forhold til anvendelse af en konkret klinisk 
retningslinje.  

27. November 2013 



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Arbejdet med evidensbaseret praksis 
Udfordringer i projektet: 
§  at forskningen ikke giver et entydigt svar på, hvordan implementering kan 

lykkes. (Grol & Grimshaw:2003, Brusamento, S. et. al: 2012, Hakkenes & Dodd: 
2008). 

§  i plejen, at identificere de patienter der har eller er ved at udvikle delirium 
og eliminere/minimere de gener dette medfører for dem.  

§  I forhold til implementering af kliniske retningslinjer: en stram tidsplan, høj 
produktion, udfordrende metode, begrænset bevilling, mange 
interessenter og høje forventninger 

27. November 2013 



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Arbejdet med evidensbaseret praksis 

Arbejdshypoteser  
§  En grundig analyse af implikationer af kliniske 

retningslinjer forud for arbejdet med disse vil lette 
implementeringen i den konkrete praksis. 

 
§  En grundig analyse af implikationer for fagprofessionelle, 

patienter, pårørende m.v. samt organisationen vil lette 
implementeringen i den kliniske praksis.  

 
§  Et fokus på klinisk beslutningstagning  der omhandler 

evidens, erfaringer m.m. vil øge implementeringen af den 
kliniske retningslinje og sikre bedre outcome hos 
patienten.  

27. November 2013 



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Innovationsprojektet - kort om design 
 

27. November 2013 

• a)	  Kortlægning	  af	  
konkret	  praksis	  	  

• b)	  
Interessentanalyse	  

• c)	  Diskursanalyse	  

Før-‐måling	  
	  (aug.-‐nov.2013)	  

• Redskaber	  ;l	  
før-‐	  og	  e^er-‐
målingen	  
udvikles	  og	  
pilo0estes	  

	  
Konceptudvikling	  
(okt.	  13	  –	  jan.	  14)	  

.	  
• Gennemførelse	  
af	  de	  
interven;oner	  
som	  er	  udvalgt	  
på	  baggrund	  af	  
før-‐analysen.	  	  	  

IntervenDon	  	  
(jan-‐-‐	  jun.	  2014)	  

• E^er-‐analyse	  
med	  de	  samme	  
redskaber	  som	  
blev	  brugt	  ;l	  
før-‐analysen	  

EFer-‐måling	  
(maj-‐sept.	  2014)	  	  

	  	  
Afrapportering	  ;l	  FIVU	  (sept./okt.	  2014)	  



Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
Linda Schumann Scheel 

Tekstside med bullets 
Niveauer ændres med  
"forøge / mindske listeniveau" 

Forventede resultater 

27. November 2013 

"   Identifikation af udfordringer ved implementering af en klinisk 
retningslinje herunder klinisk beslutningstagning. 

 
"   Et interventionskoncept til at skabe vedvarende forandringer og 

læring om at træffe kvalificerede beslutninger. 
 
"   Interventionskonceptet er afprøvet i en konkret klinisk klinisk 

retningslinje. 



Tekstside 
Underrubrik i fed tekst.  
For regular brødtekst klik på 
"forøge / mindske listeniveau"  

27. November 2013 


