
 

Høringssvar vedr. ny organisering af Sundhed og Omsorg 
 
Dansk Sygeplejeråd fremsender hermed høringssvar vedr. indstilling 
til Aarhus Byråd om organisationsændring i Sundhed og Omsorg. 
 
Dansk Sygeplejeråd anerkender behovet for at styrke sammenhæn-
gende forløb af høj faglig kvalitet, hvor omdrejningspunktet er borger-
nes behov via et ønske om nærværende ledelse og samarbejde med 
borgere og pårørende. Herunder at understøtte målrettede initiativer, 
der har til hensigt at styrke faglighed, kultur og kommunikation i Sund-
hed og Omsorg. 
 
Samtidig stiller vi os undrende overfor omfanget af den løsning, som 
indstilles til Byrådet, som værende svaret på organisationens udfor-
dringer i den aktuelle situation. Der er iværksat mange initiativer, som 
medarbejderne arbejder på højtryk for at efterleve. Vi anerkender øn-
sket om at finde løsninger, men vi er af den opfattelse, at en gennem-
gribende omorganisering på nuværende tidspunkt vil kræve et stort 
fokus på implementering, og dermed et fokus væk fra det, som det re-
elt handler om, nemlig borgernes tryghed og sikkerhed. 
 
Faglig ledelse 
En kulturændring og en styrkelse og udvikling af fagligheden på sund-
heds- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune kræver nærværende 
ledelse. Ikke mindst på plejehjemmene. Der skal være tid til og råde-
rum for at kunne prioritere. Og prioriteringen skal være fagligt funde-
ret. 
 
Faglig ledelse er vejen til at styrke og udvikle både faglighed, kultur 
og kommunikation. En organisationsændring i Sundhed og Omsorg 
bør fokusere på faglig ledelse på alle niveauer – både den driftsnære 
og den strategiske. Faglig ledelse sikrer ikke alene fokus på rette kva-
litet, men tilvejebringer også den nødvendige faglige retning, rammer 
og vilkår og skaber mulighed for en tæt og stærk dialog igennem le-
delseslag mellem personale og politisk ledelse. 
 
Dette gælder ikke mindst i forhold til sygeplejerskerne ansat i Sund-
hed og Omsorg, hvor en fortsat stigende kompleksitet i det nære 
sundhedsvæsen fordrer sygeplejefaglig ledelse, som monofagligt kan 
udvikle sygeplejens kompetencer til gavn for den tværfaglige kvalitet. 
 
Faglighed i det nære sundhedsvæsen 
Manglen på sygeplejersker er en kendt udfordring, som øges i takt 
med et stigende antal ældre med behandlings-, rehabiliterings- og 
plejebehov samt en tiltagende opgaveflytning fra region til kommuner 
med hertil stigende kompleksitet. Rekruttering og fastholdelse af sy-
geplejersker er en forudsætning for at kunne udføre de faglige opga-
ver, der forventes af Aarhus Kommune både nu og i fremtiden. 
 
Muligheden for at levere høj faglig kvalitet har afgørende betydning 
for sygeplejerskers arbejdsmiljø. En organisationsændring på nuvæ-
rende tidspunkt sideløbende med håndteringen af Covid-19 vil i 
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transitionsperioden udfordre sygeplejerskernes mulighed for at ud-
vikle og sikre sygepleje af højeste faglige kvalitet. Det vil ikke alene 
have konsekvenser for borgere og patienter men også for rekruttering 
og fastholdelse af den nødvendige faglige arbejdskraft. 
 
Dialog og fokus på fremtiden 
Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at indstillingen om organisationsæn-
dring i Sundhed og Omsorg tilbageholdes. Der tilbagestår et uddy-
bende arbejde med at finde den rette vej til at imødekomme de i ind-
stillingen skitserede udfordringer. I mellemtiden bør organisationen i 
samarbejde med lokale ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøre-
præsentanter og medarbejdere fokusere på de mange gode initiati-
ver, som allerede er iværksat samt drøfte behovet for helhedsoriente-
rede løsninger i et fremtidsperspektiv med udsigt til en kommende 
sundheds-/nærhedsreform. 
 
Dansk Sygeplejeråd bidrager gerne til arbejdet med at sikre, at Aar-
hus Kommune gennem bæredygtige sygeplejefaglige løsninger løfter 
fagligheden og kvaliteten til gavn for borgere og patienter. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anja Laursen  Maria Greve Svendsen 
Kredsformand  Kredsnæstformand 


