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sundhedsprofessionelle, især inden for de mellemlange videregående uddannelser, hvor behovet for at bygge
bro mellem forskning og klinik er vokset markant i de senere år. Med kliniske retningslinjer ønsker man at
tilbyde patienterne en sikker pleje og behandling af høj kvalitet baseret på den bedste eksisterende viden.
Bogen er tænkt som et redskab til vejledning af professionelle klinikere. Her finder man hjælp og konkrete
råd til at udvikle en klinisk retningslinje inden for områder, hvor man fx undrer sig over en given praksis.
Studerende på grunduddannelsesniveau kan også have stor gavn af bogen som en både praktisk og teoretisk
introduktion til kliniske retningslinjer. Kliniske retningslinjerer opbygget som en håndbog, der anviser

metoder i hele arbejdsprocessen: fra idé til anvendelse af kliniske retningslinjer i klinikken. Den beskriver,
hvordan man opstiller et fokuseret spørgsmål, hvilket er afgørende for den samlede proces. Eller hvor man
kan hente anvendelig viden, og hvordan det internationale kvalitetssikringsinstrument AGREE kan bruges.

Man får også gode råd om, hvordan man bedst implementerer kliniske retningslinjer i sin praksis.
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