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Indstilling:
at hovedbestyrelsen iværksætter en proces, der bidrager til at afklare Dansk Sygeplejeråds sygeplejefaglige og sundhedspolitiske krav til den private sektors sundhedsfaglige opgaveløsning.
at der udarbejdes anbefalinger til eksempelvis Dansk Sygeplejeråds organisationsvalgte om faglige
opmærksomhedspunkter og indflydelsesmuligheder i forbindelse med etableringen af forskellige former
for samarbejde mellem den offentlige og private sektor.
at Dansk Sygeplejeråd sætter fokus på sikringen af den faglige udvikling og -kvalitet samt det faglige
fællesskab hos de sygeplejersker, der ansættes hos/overdrages til private aktører som følge af samarbejde mellem den offentlige og private sektor.
Motivation:
Det danske sundhedsvæsen udvikler og forandrer sig i takt med, at ny viden, nye rammevilkår og nye samarbejdsformer opstår. For at følge med udviklingen og bevare en position
som en toneangivende aktør med en høj grad af faglig og politisk indflydelse, er det derfor
nødvendigt, at Dansk Sygeplejeråds faglige krav og indsatser løbende tilpasses.
Målet med at få indflydelse på samarbejdsprojekter mellem den offentlige og private sektor
er – som det defineres i vores holdningspapir – at sundhedsvæsenet og sundhedspolitikken
skal være sammenhængende og forebyggende.
Sygeplejerskens stemme er vigtig for udviklingen. Når vi som sygeplejersker bruger professionen og den faglige indsigt til at gøre vores indflydelse gældende, er vi med til at sikre, at
borgere og patienter møder et sundhedsvæsen kendetegnet ved høj kvalitet, lighed og solidaritet.
Formålet med dette forslag er – gennem debat – at bidrage til at afklare Dansk Sygeplejeråds
sygeplejefaglige og sundhedspolitiske krav til den private sektors sundhedsfaglige opgaveløsning.
Med afsæt i sygeplejen skal Dansk Sygeplejeråd og medlemmerne i de kommende år forholde os til den udvikling, der forventes at udfolde sig om offentlig-privat samarbejde indenfor
sundhedsområdet. Vi skal bidrage til at borgerne altid får den sygeplejefaglige kvalitet de
har behov for og krav på – uanset hvilken sektor, der udfører ydelserne.
Dansk Sygeplejeråds organisationsvalgte skal derfor gives et fagligt og politisk grundlag for
at kunne indgå i den lokale udvikling af samarbejde mellem den offentlige og private sektor.
_________
En udviklingstendens i sundhedsvæsenet er, at politikerne igennem en længere årrække i
stigende grad har inddraget private aktører i udviklingen og leveringen af sundhedsydelser.
Det har vist sig at være tilfældet uanset hvilken partifarve, der dominerer Folketinget, byrå1

dene og regionsrådene. Det sker både som ”traditionelle” udbud og udliciteringer og igennem nyere former for offentlig-private samarbejder og -innovationsprojekter.
Hvor anvendelsen af private aktører tidligere primært var begrænsede til at omfatte enkle og
standardiserede opgaver (eksempelvis rengøring og renovation), har der i de seneste år været en tendens til, at også sygeplejerskers kerneopgaver overdrages til private leverandører.
Nogle former for offentlig-privat samarbejde har været kendt i årevis. Det gælder eksempelvis praksissektoren eller innovationsprojekter, hvor private virksomheder og det offentlige
sundhedsvæsen samarbejder om udviklingen af teknologi. Andre former opstår og udvikles
i netop disse år. Det gælder eksempelvis kommuners overdragelse af driften af plejecentre –
herunder også hjemmesygeplejen – til private leverandører i form af offentlig-private partnerskaber.
_________
Udviklingen i brugen af samarbejde mellem offentlig og privat sektor betyder for det første,
at nogle helt grundlæggende forhold i sundhedsvæsenet og sundhedspolitikken er under
forandring. Det kan forventes, at den offentlige og private sektor i de kommende år i stadig
højere grad vil spille sammen om at skabe og levere sundhedsydelser.
For det andet vil et helt naturligt resultat af udviklingen være, at flere og flere af Dansk Sygeplejeråds medlemmer får ansættelse hos de private leverandører, der indgår i samarbejderne.
Det er nødvendigt, at vi i Dansk Sygeplejeråd – med afsæt i vores profession og værdier –
forholder os til, at samarbejde mellem offentlig og privat sektor i stigende grad vil blive
brugt som et middel til at forme og udvikle sundhedsvæsenet.
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