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En sammenhængende og
forebyggende sundhedspolitik
Uanset om vi er sygeplejestuderende, er i arbejde, er organisatorisk valgte, har trukket os tilbage fra arbejdsmarkedet eller noget helt femte, har vi som sygeplejersker
og kommende sygeplejersker mange fælles interesser: Vores fag, løn, arbejdsvilkår
og sundhedsvæsenets udvikling.
Derfor har vi samlet os i Dansk Sygeplejeråd, som er sygeplejerskernes faglige
organisation.
Dansk Sygeplejeråd vil flytte grænser i organisation, fag og samfund. Det fastslår
vores vision. Sundhedspolitikken i Danmark skal være sammenhængende og forebyggende – til fordel for alle borgere. Visionen slår også fast, at vi vil være en toneangivende aktør, der påvirker sundhedspolitikken både nationalt og internationalt.
Visionen er udgangspunktet for organisationens holdninger, der styrer vores handlinger. Pjecen, du har foran dig, beskriver vores holdninger til sundhedspolitik.
Holdningerne er:
•
Sundhed er mere end frihed for sygdom
•
Patientforløb skal være sammenhængende
•
Et velfungerende offentligt sundhedsvæsen gavner alle borgere
•
Kvaliteten i sundhedsindsatsen skal konstant forbedres
•
Sundhedsfremme og forebyggelse skal prioriteres højt
•
Sygeplejersker deltager aktivt i den sundhedspolitiske debat

»
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Pjecen er én ud af i alt fem pjecer om Dansk Sygeplejeråds holdninger. De fire
andre handler om vores holdninger til organisationens liv og demokrati, løn og
arbejdsvilkår, sygeplejefaget og mangfoldighed i sundhedsvæsenet.
God læselyst!

Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd
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Sundhed er mere end frihed for
sygdom
Sundhed er mere end frihed for sygdom, smerte eller en for tidlig død. Sundhed er
optimal fysisk, psykisk og social funktion og velbefindende.
Denne grundopfattelse – som oprindeligt er formuleret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) – er kernen i vores sundhedspolitiske værdier.
• Alle mennesker har ret til sundhedstilbud. Derfor skal alle have fri og lige adgang
til sundhedsvæsenet
• Sundhedsvæsenet har et særligt ansvar over for de svageste borgere. Sundhedsvæsenet skal hvile på et solidarisk princip, så også samfundets svageste borgere
kan være sikre på, at der er nogen, der tager sig af dem, når de har brug for sundhedstilbud
• Det enkelte menneske er unikt og skal have sundhedstilbud, der tager udgangspunkt i hans eller hendes særlige situation og behov
• Alle mennesker har ret til at træffe beslutning om egen sundhed, og den enkeltes
synspunkter skal i videst muligt omfang inddrages før, under og efter sundhedsindsatsen
• Professionel sygepleje er baseret på viden, patientinddragelse, kontinuitet, helhed, empati, kommunikation, nærvær og ligeværdighed
• De sygeplejeetiske retningslinjer ligger til enhver tid til grund for sygeplejerskers
handlinger
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Patientforløb skal være
sammenhængende
Alle patienter og borgere skal opleve, at deres vej gennem sundhedsvæsenet er et
sammenhængende forløb – uanset om vejen er kort og lige, eller om den lang og
kringlet.
Kontinuitet, helhed og kvalitet i sundhedsindsatsen er en forudsætning for, at patienternes og borgernes sundhedstilstand forbedres bedst muligt.
Sundhedsvæsenets struktur skal sikre, at der er et smidigt samarbejde mellem
sundhedsvæsenets forskellige grene. Økonomiske rationaler må ikke blokere for
sammenhængende patientforløb.
Sammenhængende patientforløb forudsætter også, at et professionelt tværfagligt
samarbejde understøtter gode patientforløb.
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Et velfungerende offentligt
sundhedsvæsen gavner alle borgere
I Danmark ligger det overordnede ansvar for sundhedsvæsenet hos de folkevalgte
politikere. Langt størstedelen af sundhedsvæsenet skal være offentligt styret, finansieret, drevet og kontrolleret.
Vi ønsker et stærkt og velfungerende offentligt sundhedsvæsen, fordi:
• Det er en forudsætning for åbenhed, demokratisk styring og tværgående, langsigtede prioriteringer
• Det sikrer, at sundhedsvæsenet giver borgere og patienter den rigtige sundhedsindsats med den rigtige kvalitet
• Det er en garanti for, at sundhedsvæsenet er solidarisk og kan rumme både
stærke og svage borgere – og er dermed en forudsætning for at mindske uligheden i sundhed
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Kvaliteten i sundhedsindsatsen
skal konstant forbedres
Det er vigtigt, at der er høj og ensartet kvalitet i sundhedsindsatsen landet over. Derfor skal alle dele af sundhedsvæsenet arbejde systematisk med kvalitetsudvikling
og ny viden og metoder skal spredes og anvendes systematisk - blandt andet ved
øget brug af kliniske retningslinjer.
En sundhedsindsats af høj kvalitet er kendetegnet ved høj professionel standard,
stor patientsikkerhed, stor patienttilfredshed, helhed i patientforløbene og effektiv
ressourceudnyttelse.
Høj kvalitet i sundhedsindsatsen opnås bl.a. ved at:
• Der er sammenhæng mellem ressourcer, opgaver og resultater
• Forskning, udvikling og uddannelse prioriteres højt, så sundhedsindsatsens
faglige kvalitet højnes
• Teknologi udnyttes på tværs af sundhedsvæsenets sektorer
• Patienter, borgere og pårørende inddrages mest muligt
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Sundhedsfremme og
forebyggelse skal prioriteres højt
Patienter og borgere, der er ramt af sygdom, skal have adgang til en sundhedsindsats af høj kvalitet: Undersøgelse, pleje, behandling og rehabilietering.
Men sundhedsvæsenets medarbejdere skal også foretage en aktiv sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats:
Vi skal fremme sundheden ved at forbedre leve- og arbejdsvilkår i bred forstand.
Og vi skal forebygge målrettet, så vi kan sætte en bremse på den hastige vækst i
livsstils- og folkesygdomme. Begge dele skal medvirke til at mindske uligheden i
sundhed.
Derfor er det vores holdning, at:
• Alle aldersgrupper skal have let adgang til sundhedsfremme og forebyggelse.
Derfor skal sundhedsindsatsen i lokalområderne styrkes, og der skal etableres
nye sundhedstilbud
• De økonomiske incitamenter i sundhedsvæsenet skal sikre, at det bliver økonomisk attraktivt for alle grene af sundhedsvæsenet at prioritere sundhedsfremme
og forebyggelse
• Sygeplejersker og andre medarbejdere i sundhedsvæsenet skal i højere grad end i
dag indtænke sundhedsfremme og forebyggelse i deres arbejde
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Sygeplejersker deltager
aktivt i den sundhedspolitiske debat
De politikere, der har ansvaret for sundhedsvæsenet, skal fastsætte de overordnede
rammer og foretage de overordnede prioriteringer. Men faglig viden skal indgå som
et væsentligt element i beslutningsgrundlaget. Hvis ikke, er der risiko for kortsigtede løsninger, der skævvrider aktiviteterne i sundhedsvæsenet.
Det er vigtigt, at sygeplejersker blander sig offensivt i den offentlige debat for at
påvirke udviklingen i sundhedsvæsenet til gavn for patienter og borgere. Som sygeplejersker har vi både ret og pligt til at ytre os, så vi er med til at sikre, at patienterne
og borgerne opnår den optimale sygepleje, behandling og rehabilitering.
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