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Forslagets titel: Høj sygeplejefaglig kvalitet – en overset grundsten i sundhedsvæsenet? 

 

Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland 

 

Indstilling:  At Dansk Sygeplejeråd – sammen med medlemmerne – iværksætter en 

målrettet indsats for at diskutere, beskrive og synliggøre betydningen og 

vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet for sundhedsforløb og sund-

hedsvæsen. 

 

Motivation: 

Som profession er vi ikke et sekund i tvivl om, at det har en selvstændig, afgørende og po-

sitiv virkning for sundhedsforløb og sundhedsvæsen, når vi yder sygepleje af høj faglig 

kvalitet til patienter, borgere og pårørende. 

 

Derfor bruger vi også behovet for ”høj sygeplejefaglig kvalitet” som et fast argument i den 

politiske og faglige debat om, hvordan vi løser sundhedsvæsenets aktuelle problemstillin-

ger, og om hvordan vi imødekommer fremtidens udfordringer. Vi gør det, når medlem-

met går i dialog med ledelsen på arbejdspladserne. Når de organisationsvalgte tillidsre-

præsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter søger indflydelse via MED-systemet. Og når 

DSR’s lokale og nationale politiske ledelser fremsætter forslag og krav til de politiske og 

administrative beslutningstagere i regioner, kommuner og Folketing. 

 

Vi må dog sande, at det kun sjældent er sygeplejerskers faglige kvalitetsvurderinger, der 

er retningsgivende for, hvordan sundhedsforløb tilrettelægges, og hvordan sundhedsvæ-

senet udvikler sig. Her bliver kvaliteten som oftest defineret ud fra økonomiske rationaler 

samt vurderinger af lægefaglig og patientoplevet kvalitet. 

Som sygeplejersker er vi nødt til at blive bedre til at synliggøre og konkretisere for vores 

omverden – borgere, andre faggrupper og beslutningstagere – præcis hvilken forskel høj 

sygeplejefaglig kvalitet gør for det enkelte sundhedsforløb og for sundhedsvæsenet som 

hele. Vi skal fokusere på både betydningen og vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet – 

altså både, hvad høj sygeplejefaglig kvalitet er og hvad høj sygeplejefaglig kvalitet gør. 

 

Formålet med dette kongresforslag er derfor, at Dansk Sygeplejeråd – sammen med med-

lemmerne – iværksætter en målrettet indsats for at diskutere, beskrive og synliggøre be-

tydningen og vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet for sundhedsforløb og sundheds-

væsen. En beskrivelse af den sygeplejefaglige kvalitet og den forskel sygeplejersker gør 

for den enkelte borger og for sundhedsvæsenet, er et stærkt bolværk imod det faglige og 

arbejdsmiljømæssige pres, sygeplejersker oplever i deres hverdag. Samtidig er det en af-

gørende nøgle til at få indflydelse på udformningen af fremtidens sundhedsvæsen. 

 

 

 



 

 

 

I første omgang bør kongressen debattere følgende spørgsmål: 

- Hvad er sygeplejerskers største udfordringer ift. at beskrive og synliggøre vigtigheden af høj 

sygeplejefaglig kvalitet? 

- Hvordan får Dansk Sygeplejeråd bedst involveret medlemmerne i indsatsen for at debattere og 

beskrive vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet? 

- Hvordan kan vi synliggøre betydningen og vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet for vores 

omverden: borgere, andre faggrupper, vores lokale ledelser og de politiske og administrative 

beslutningstagere? 

 

Som opfølgning på kongresforslaget skal Dansk Sygeplejeråd udforme en proces, der be-

skriver såvel fællestræk som nuancer i, hvordan ”høj sygeplejefaglig kvalitet” manifeste-

rer sig i sygeplejerskers hverdag. Processen skal tage afsæt i medlemmernes praksisnære 

viden om vigtigheden af sygeplejerskers faglige indsats. 

Medlemmernes viden skal sidenhen bearbejdes og oversættes. Det er ikke nok, at vi selv 

ved, hvad vi taler om. Når vi argumenterer for vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet, 

skal vi tale et sprog som borgere, andre faggrupper, vores lokale ledelser og beslutnings-

tagerne forstår. 


