
 

 

Høringssvar til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan 
 
Dansk Sygeplejeråd fremsender hermed bemærkninger til sundheds- 
og hospitalsplanen for Region Midtjylland.  
 
Indledningsvist vil Dansk Sygeplejeråd anerkende, at Region Midtjyl-
land har fremlagt et gennemarbejdet udspil, der adresserer de cen-
trale udfordringer i sundhedsvæsnet – både nu og i fremtiden. 
 
Et sundhedsvæsen på patientens præmisser 
Dansk Sygeplejeråd har fokus på sammenhængende patientforløb 
både internt i Region Midtjylland og mellem region, kommune og al-
men praksis. Det er afgørende for patienten og kvaliteten af det sam-
lede forløb, at der er sammenhæng i de enkelte patientforløb. 
 
I Dansk Sygeplejeråd er vi derfor enige i, at der skal leveres sammen-
hængende somatiske og psykiatriske sundhedstilbud, som opfylder 
borgernes og samfundets behov og forventninger. Vi deler Region 
Midtjyllands præmis om, at det kræver et sundhedsvæsen, som alle 
steder og til alle tider leverer høj faglig kvalitet. Vi opfordrer derfor til, 
at Region Midtjylland i arbejdsstyrkeplanlægningen sikrer, at de rette 
sygeplejefaglige kompetencer og erfaring opretholdes hele vejen 
igennem forløbet. 
 
Det nære sundhedsvæsen 
Det er positivt, at Region Midtjylland har som ambition at udvikle 
sundhedsløsninger i borgerens eget hjem og nærområde sammen 
med kommuner og praksissektor. Her er det afgørende, at der er en 
reel inddragelse på tværs af sektorer, som sikrer, at et regionalt tiltag 
i et patientforløb, der får betydning for den kommunale indsats, ikke 
efterlader sygeplejerskerne i et krydspres, hvor der skal kompenseres 
for manglende pleje i det regionale område. Dansk Sygeplejeråd fin-
der endvidere, at specialistrådgivning og kompetenceudvikling i pri-
mærsektoren er afgørende i forbindelse med overdragelse af behand-
leransvar og komplicerede sygdomsbilleder. 
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Vi foreslår, at investeringer i samarbejdet om overgange mellem sek-
torer sikrer de faglige ressourcer i det samlede patientforløb. Herun-
der særligt investeringer i sygeplejefaglige ressourcer, så den nød-
vendige tid til sygepleje kan prioriteres. Sammenhængende forløb 
kræver faglig kvalitet og sygepleje, så borgerens muligheder for resti-
tution og for at leve med kronisk eller midlertidig sygdom bliver mere 
end intentioner. 
 
Lighed i sundhed 
Patientinddragelse og lighed i sundhed er centrale temaer i sund-
heds- og hospitalsplanen. Af høringsmaterialet fremgår det, at Region 
Midtjylland ønsker at opnå lighed i sundhed ved at tage udgangs-
punkt i den enkelte borgers situation og behov. Dansk Sygeplejeråd 
mener, at der bør være fokus på ekstra støtte til gruppen af borgere 
med færrest ressourcer i komplekse pleje- og behandlingsforløb. Ikke 
mindst psykisk sårbare borgere og særligt udsatte grupper med be-
grænset netværk. Her mener vi, at sygeplejerskerne har en vigtig 
rolle i forhold til at sikre faglig kvalitet og sammenhængende patient-
forløb. 
 
For at mindske ulighed i sundhed mener Dansk Sygeplejeråd, at der 
bør være fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Her er sam-
menhæng og samarbejde på tværs af sektorer et vigtigt fokusområde. 
Det er derfor positivt, at regionen har fokus på borgere med både 
psykiske og somatiske lidelser. Dansk Sygplejeråd mener, at regio-
nen bør arbejde helhedsorienteret med fokus på at skabe sammen-
hæng på tværs af borgerens livsforløb. Her er initiativer, der sikrer sy-
geplejefaglig tid og kvalitet målrettet den enkelte, afgørende for fore-
byggelse af indlæggelser, komplikationer ved indlæggelser og gen-
indlæggelser – og dermed afgørende for borgerens livskvalitet. 
 
Civilsamfund 
Inddragelse af civilsamfundet er en forudsætning for også i fremtiden 
at kunne imødekomme udviklingen på sundhedsområdet. Vi kan ikke 
behandle os ud af sygdomsudviklingen. Borgere, pårørende og civil-
samfund skal inviteres ind i løsningerne, og vi skal som samfund be-
gynde at forstå og se sundhed som en fælles folkeindsats. Derfor ser 
vi i Dansk Sygeplejeråd positivt på Region Midtjyllands ambitioner om 
at inddrage foreninger, interesseorganisationer og private fonde i 
både udvikling og udbud af sundhedsfremmende og forebyggende 
aktiviteter.  
 
Vi ser derimod med tiltagende bekymring på inddragelsen af civilsam-
fundet i konkret opgaveløsning i sundhedsvæsenet. De rette opgaver 
skal løses på det rette kompetenceniveau af de rette faggrupper. I 
Dansk Sygeplejeråd mener vi, at når borgerne bevilliges en sund-
hedsfaglig ydelse, har de krav på at få den leveret af fagligt uddannet 
personale. 
 
Dansk Sygeplejeråd efterspørger derfor en mere tydelig tilkendegi-
velse af Region Midtjyllands ønske om inddragelse af civilsamfundet i 
et tæt og forpligtende samarbejde, og herunder særligt i forhold til en 
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afgrænsning som understøtter, at borgere og patienter sikres den 
rette sundhedsfaglige pleje og behandling. 
 
Region Midtjylland som fremtidens arbejdsplads 
Dansk Sygeplejeråd er enig i, at medarbejderne er fundamentet for, 
at Region Midtjylland kan fastholde og udvikle et effektivt og omstil-
lingsparat sundhedsvæsen.  
 
Det er derfor positivt, at regionen har fokus på at tage godt imod nye 
medarbejdere, faglig kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. Dansk 
Sygeplejeråd indgår gerne i en drøftelse af konkrete forslag, der kan 
forbedre introduktionen til nyansatte og nyuddannede sygeplejersker. 
Ligesom Dansk Sygeplejeråd gerne indgår i en drøftelse af konkrete 
tiltag, der kan forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø og kompeten-
ceudvikling med henblik på at skabe attraktive arbejdspladser, som 
understøtter en fælles ambition om flere sygeplejersker på fuld tid.  
 
Af høringsmaterialet fremgår det, at regionen ønsker at styrke fleksi-
biliteten på tværs af faggrupper, afdelinger og matrikler. Dansk Syge-
plejeråd er enig i, at evnen til at kunne omstille sig og være innovativ 
og fleksibel i forhold til opgavevaretagelsen er en kernekompetence 
for medarbejdere i sundhedsvæsenet – ikke mindst for sygeplejer-
skerne. Men det må aldrig blive på bekostning af en sygeplejefaglig 
pleje og behandling, som står på indgående erfaring med den pågæl-
dende patientgruppe og speciale. Det er denne erfaring, som gør sy-
geplejersken i stand til at se det hele menneske, understøtte og sikre 
sammenhængende forløb på patientens præmisser. 
 
Dansk Sygeplejeråd stiller sig gerne til rådighed, når det skal drøftes, 
hvordan de gode hensigter i sundheds- og hospitalsplanen skal im-
plementeres i dagligdagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Anja Laursen 
Kredsformand 


