Om medlemskab af centret
Centret ejes af Dansk Sygeplejeselskab, men finansieres af medlemsorganisationer.
Medlemsgebyret knytter sig til en organisatorisk enhed uanset størrelse.
Et medlemskab koster 30.000,- kr. årligt bindende for en periode på 5 år.
Medlemskabet inkluderer:
• Gratis oplæg om kliniske retningslinjer for medarbejdere
• Vederlagsfrit at kunne benytte vores hotline
• Vederlagsfrit at kunne få vurderet en klinisk retningslinje (for ikke medlemmer er
prisen 7.500,- kr.)
• Gratis uddannelse af superbedømmere af kliniske retningslinjer (pris for denne
uddannelse for ikke-medlemmer er 15.000,- kr.)
• Halv pris på kurser der udbydes af centret (der udbydes to forskellige kursus om
året – på postgraduat niveau)
• Mulighed for at skabe et netværk med andre kolleger og mulighed for at udvikle
kompetencer
Centret skal ikke generere overskud, indtægterne går derfor tilbage til medlemmerne i
form af vejledning, uddannelse, opkvalificering af medarbejdere osv.
Da de fleste medlemmer pt. er hospitalerne, er det klart, at centrets kraft har været
anvendt til dem. Det betyder også, at såfremt andre gerne vil have hjælp og
vejledning, så er vi nødt til at opkræve en pris. Sådan er det desværre for nuværende.
Al erfaring viser, at arbejdet med udvikling og implementering af kliniske retningslinjer
øger kompetencerne blandt personalet og dermed kvaliteten af de sundhedsydelser,
borgerne modtager inden for de eksisterende økonomiske rammer. Derfor vil der
på hospitalerne komme en stigende efterspørgsel efter kompetencer inden for området.

Da udvikling og implementering af kliniske retningslinjer er et stort og ressourcekrævende arbejde, vil mange endvidere have behov for hjælp og supervision
med opstart og koordinering af denne proces.
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