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Kliniske retningslinjer – en væsentlig brik mellem
professionsbacheloruddannelse og klinisk praksis?
Af Palle Larsen, cand. cur. ph.d. studerende, og Lea D Nielsen, cand. cur.adjunkt
og videnskabelig medarbejder i Center for Kliniske Retningslinjer.
Artiklens fokus er på samarbejdet mellem Center for Kliniske Retningslinjer og
alle University Colleges i Danmark. Der fokuseres på de muligheder der er i
samarbejdet samtidig med, at der ses på problemstillinger i udmøntningen af
dette samarbejde
Baggrund for etablering af samarbejdet
I 2010 besluttede bestyrelsen for Center for Kliniske Retningslinjer, at et af de
fremtidige indsatsområder var en aktiv deltagelse i arbejdet med at integrere
kliniske retningslinjer i professionsbachelor udannelserne. Strategien skal ses
som et udtryk for, at Centret aktivt ønsker at medvirke til, at der bliver en
sammenhæng mellem grund-, efter og videreuddannelse, således som dette
krav er formuleret i Lov om uddannelsen af professionsbachelorer.
En anden meget væsentlig faktor er, at samtlige University Colleges nu er
medlemmer af Centret og har ytret ønske om, at der skabes mulighed for
udveksling af erfaringer, således at undervisningstilbuddet inden for området
udbydes ensartet, og kommer til at stå stærkere.
I første omgang er det sygeplejerskeuddannelsen der kommer til at nyde godt af
samarbejdet indenfor sundhedsuddannelsesområdet, men der er absolut en
interesse og vilje til, fra Center for Kliniske Retningslinjers side, at dette arbejde
kommer til at omfatte de øvrige sundhedsfaglige uddannelser.
Samarbejdet i konkret form
Indledningen på samarbejdet datérer sig til maj måned 2010, hvor der blev
afholdt en inspirationsdag mellem Centret og alle UC’er, og hvor hver af
parterne fremlagde ønsker og visioner. Efterfølgende har der været afholdt et
møde mellem undervisergruppen og Centret, hvor flere emner blev sat på
dagsordenen, og hvor der blev taget de første skridt i retning af en
virkeliggørelse af de tidligere drøftede visioner og ideer.
Der er etableret et netværk, hvor der er medlemmer fra alle UC’ernes
sygeplejerskeuddannelser. Dette netværk har fået tildelt en platform på Center
for Kliniske Retningslinjers hjemmeside, og skal ses som et forum dels for idé og erfaringsudveksling, og dels som et forum for videndeling. Der er ligeledes
etableret en fælles platform på Centres hjemmesiden, hvor relevant materiale til
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brug i undervisningen, vil blive gjort tilgængelig for såvel undervisere som
studerende.
Der vil fremover blive afholdt to møder årligt, hvor indholdet vil bestå af faglige
oplæg og mulighed for erfaringsudveksling.
Den 1. temadag afholdes d. 18/5 2011, hvor der bl.a. vil være indlæg fra
sygeplejeledere i klinisk praksis, med fokus på forventninger til nyuddannede
sygeplejerskers kompetencer til at deltage i evidensbaseret praksis, herunder
udvikling af kliniske retningslinjer.
På Centrets hjemmeside er der oprettet en blog – hvor der er mulighed for
dannelse af blog grupper, som en platform for samarbejde, ideudveksling og ja,
det er kun fantasien, der her sætter begrænsningerne. På denne blog kan man
arbejde på tværs af UC’erne, og måske mellem undervisere og sygeplejersker
fra klinisk praksis?
På centrets hjemmeside er der nu i hovedmenuen under ”university college”
etableret undermenuerne: ”undervisningsmateriale”, ”studiemateriale”,
”erfaringsudveksling”, ”kurser”, ”præsentationer” og ”referater”, tænkt som
inspiration til såvel undervisere som til sygeplejersker i praksis.
I løbet af foråret vil der under ”studiemateriale” etableres aktuelle links,
lærebøger, undersøgelser m.m. som vil være tilgængelige med kommentarer om
anvendelighed for både sygeplejestuderende og/eller undervisere.
Med etableringen af UC Viden – UC’ernes vidensplatform -, vil det formodentlig
være der, man lægger sit undervisningsmateriale. Da det på ingen måde er
hensigten, at etablere aftaler, der medfører dobbeltarbejde, er dette et punkt,
hvor der arbejdes med at finde en form og løsning, som er tilfredsstillende for
alle parter.
Fremtiden på kort og på lang sigt
Vi ser samarbejdet mellem Centret og UC’erne som væsentligt og værdifuldt og
forestiller os, at der i det enkelte UC eller på tværs af flere UC’er etableres
samarbejdsfora, som kan kvalitetsudvikle undervisningen til gavn for alle
Et fælles kommissorium for disse arbejdsgruppers funktion, og ikke mindst
Centrets støtte til arbejdsgrupperne, vil blive drøftet på den forestående
temadag i maj.
Fra Centret side vil vi være behjælpelige med at skabe et godt solidt fundament
til integration af undervisning i kliniske retningslinjer i grunduddannelsen, og vi
vil i løbet af foråret påbegynde udvikling af kurser målrettet underviserne på
UC’erne.
Dette muliggør, at der etableres et samarbejde mellem undervisere og
sygeplejersker fra klinisk praksis i forhold til udviklingen af kliniske
retningslinjer. Samarbejdet kan være medvirkende til styrkelsen af underviseres
deltagelse i udviklingsaktiviteter i praksis, sådan som det er beskrevet i
udviklingskontrakterne fra undervisningsministeriet. Endelig kunne det tænkes,
at der deltog studerende i visse dele af dette arbejde, måske som en del af
arbejdet i deres BA opgaver.
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Vi arbejder endvidere på etableringen af postgraduate kurser med sigte på at
kunne tilbyde uddannelse til dem, der vil kunne udarbejde og publicere
systematiske reviews. Systematiske reviews inden for de kliniske områder, vil
kunne styrke den kliniske undervisning væsentligt. Men mere om dette
kursustilbud i næste nyhedsbrev.
Vi ser meget frem til samarbejdet mellem Centret og UC’erne, og ser at dette på
konstruktiv vis vil give rigtig mange nye muligheder – og sikkert også
udfordringer i de kommende år, men helt sikkert vil det blive til en stor gevinst
for patienterne, der opnår en bedre pleje og behandling byggende på et
evidensbaseret grundlag.
Lea D Nielsen, cand. cur., videnskabelig medarbejder Center for Kliniske
Retningslinjer og ansat som adjunkt ved sygeplejerskeuddannelsen i University
College Syd, Esbjerg. E-Mail:ldn@kliniskeretningslinjer.dk
Palle Larsen, cand. cur. og ph.d. studerende, Center for Kliniske Retningslinjer.
og ansat i Afdeling for Forsknings og Udvikling, University College, Sjælland
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