
Sygeplejefaglige løsninger
der styrker sundhedsvæsnet 

i midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Kære kandidat

Denne pamfl et er til dig, der stiller op til enten kommunal- eller regionsrådsvalget. 
Vi har nemlig som inspiration til din valgkamp samlet en række sygeplejefaglige 
eksempler fra det kommunale og regionale sundhedsvæsen. 

Det er eksempler, som peger på, hvordan sundheds-
væsenet kan og bør udvikle sig i de kommende år, hvis 
intentionerne er en helhedsorienteret tidlig indsats 
med ønsket om mere lighed i sundhed. Eksempler 
der beskriver den forskel, den sygeplejefaglige indsats 
kan gøre for borgere, der har brug for et nærværende, 
sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. 
Eksempler der viser, at midtjyske sygeplejersker 
bidrager til at realisere de sundhedspolitiske 
ambitioner, du som politiker måtte have.

Sammen med vores medlemmer bidrager vi 
som sygeplejerskernes fagforening naturligvis 
også gerne til den fremadrettede udvikling af 
sundhedsvæsenet i Region Midtjylland og de 
19 midtjyske kommuner.

Eksemplerne er opdelt i tre temaer:
- Det nære og sammenhængende 
 sundhedsvæsen
- Socialt udsatte og borgere 
 med psykisk sygdom
- Familier, børn og unge

God læselyst og god valgkamp!

Anja Laursen
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Besøg vores facebookside https://www.facebook.com/sygeplejefagligforskel/ 

for at læse fl ere sygeplejefaglige løsninger
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Sygeplejersker udvikler løsninger i 
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

På plejecenteret Enggård Centret i Struer Kommune 
står plejecentersygeplejersker for den komplekse 
tidlige opsporende, forebyggende, behandlende og 
rehabiliterende indsats for nogle af de svageste 
borgere i det nære sundhedsvæsen. Samtidig 
varetager sygeplejerskerne bl.a. undervisning og 
vejledning af de øvrige faggrupper.

Prioriteringen af fastansatte sygeplejersker på 
plejecentret har bl.a. reduceret antallet af forebyggelige 
indlæggelser, højnet kvaliteten i den sundhedsfaglige 
indsats og styrket det tværfaglige samarbejde til gavn 
for borgerne, der oplever øget livskvalitet.

Som en del af projektet ”Horsens på forkant med sundhed” har sygeplejersker fra Regionshospitalet 
Horsens via videokonsultationer varetaget telemedicinsk pleje og behandling af borgere med diabetes, 
KOL, hjerteinsuffi ciens samt ældre medicinske patienter. Indsatsen er tilrettelagt i samarbejde med 
hjemmesygeplejersker fra Horsens Kommune og praktiserende læger.

Anvendelsen af fagligt velfunderede teknologiske løsninger har reduceret 
antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser – samtidig med at mange borgere 
har oplevet at få øget livskvalitet, bl.a. fordi de i højere grad bliver herre over 
egen sundhed og sygdom.

Desværre prioriterer mange kommuner ikke i tilstrækkelig 
grad tilstedeværelsen af sygeplejefaglige kompetencer 
på deres plejecentre. Har I de tilstrækkelige sygepleje-
faglige kompetencer til stede på plejecentrene i din 
kommune?

I et sundhedsvæsen, der er under økonomisk pres, skal nye muligheder og potentialer 
konstant udforskes. Hvad kan du som politiker gøre for at sikre den fortsatte udvikling 
af sundhedsfagligt velfunderede velfærdsteknologiske løsninger til borgerne?

Sygeplejersker sikrer helhed og høj kvalitet på plejecentrene

Sygeplejersker bruger velfærdsteknologiske løsninger 
til at øge borgernes livskvalitet 

www.dsr.dk/midtjylland - 4695 4600 

2



Sygeplejersker realiserer løsninger, der hjælper 
socialt udsatte og borgere med psykisk sygdom

På det socialpsykiatriske bosted Skt. Mikkel ved Viborg står en række sygeplejersker for den daglige 
sundhedsfaglige indsats med nogle af samfundets mest udsatte borgere. I et tværfagligt samarbejde 
med de øvrige faggrupper har sygeplejerskernes behandling, pleje og omsorg bl.a. som målsætning, 
at beboerne skal kunne mestre deres egen lidelse, så de – om muligt – kan vende tilbage til en hver-
dag i eget hjem. Med en tilstrækkelig normering har sygeplejerskerne tid til den komplekse psykia-
triske og somatiske helhedsindsats, som er helt afgørende for at kunne give den enkelte beboer den 
rette indsats.

Psykiatrisk behandling og pleje foregår i stadigt 
stigende grad i borgerens eget hjem. Det giver god 
mening for borgeren og for sundhedsvæsenet, når 
både kommunalt og regionalt ansatte sygeplejersker 
varetager udekørende funktioner.

I Odder Kommune varetager hjemmesygeplejersker med 
psykiatri som særligt område den udekørende og opsøgende 
kontakt til en række borgere med psykiske problemstillinger – 
ofte i form af dobbeltdiagnoser, hvor både psykisk sygdom og misbrugs-
problemer er i spil. Samtidig bemander de en psykiatriklinik. Indsatsen 
koordineres med øvrige kommunale og regionale tilbud for at sikre, at 
den enkelte borgers situation håndteres bedst muligt. De udekørende 
sygeplejersker har mulighed for i kraft af kontinuerlig relation med borgerne 
både at forholde sig til psykiske og somatiske problemstillinger, og med 
den rette indsats kan de således forbedre borgerens samlede livssituation. 
Samlet set giver det bedre sundhed og livskvalitet for borgerne og reducerer 
samtidig kommunens udgifter bl.a. til dyre indlæggelser.

Der mangler tilstrækkelige sygeplejefaglige kompetencer på mange af de regionalt og 
kommunalt drevne bosteder. Det betyder bl.a., at beboerne ikke får den nødvendige 
komplekse sygepleje eller sundhedsfremmende og forebyggende indsats, fordi der ikke 
er fagpersonale, der kan sikre den kontinuerlige sundhedsfaglige helhedsindsats for 
borgeren. Hvilken sundhedsfaglige kvalitet tilbydes på bostederne i dit område?

Antallet af borgere med behov for en psykiatrisk 
indsats er støt stigende. Hvad kan du som politiker 
gøre for at sikre, at borgere i din kommune kan 
modtage psykiatrisk behandling og pleje i eget hjem?

Sygeplejersker sikrer sundhedsfaglig kvalitet på bostederne

Sygeplejersker møder borgere med psykisk 
sygdom på deres præmisser i eget hjem
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Sundheds- og sygeplejersker skaber løsninger til fordel for 
midtjyske familier, børn og unge

At blive en familie kan være en stor omvæltning. I Holstebro Kommune forsøger man at gøre 
overgangen fra par til forældre nemmere ved at tilbyde alle førstegangsforældre at deltage i tilbuddet 
”Familie med hjerte”. Her står sundhedsplejersker i spidsen for gruppeforløb, der starter under 
graviditeten og fortsætter til børnene er fyldt 1,5 år. Med den målsætning at styrke familiedannelsen 
inddrages bl.a. sundhedsprofessionelle, sagsbehandlere, bankrådgivere og jurister, så forældrene 
kan forberede sig på deres nye livssituation. Det er ikke mindst vigtigt for socialt udsatte familier, 
hvor et tilbud som ”Familie med hjerte” kan være med til at modvirke den ulighed i sundhed, som 
desværre rodfæstes for mange børn allerede under graviditeten og i de første leveår på grund af 
en række forskellige sociale, økonomiske og sundhedsmæssige faktorer.

I Viborg har Regionshospitalet i samarbejde med Viborg Kommune gennemført 
projektet ”Sundhedspleje på tværs”. Projektet havde fokus på nytten af at lade 
sundhedsplejersker agere bindeled på tværs af sektorgrænser ved at følge familier 
med for tidligt fødte børn under indlæggelse og efter udskrivelse. Projektet har vist, 
at familierne på fl ere områder med virkbar effekt er blevet støttet i forhold til deres 
særlige udfordringer fx børnenes særlige spise- og søvnmønstre.

Familier med for tidligt fødte børn er blot en af de grupper, som har brug for 
sundhedsplejerskernes ekspertise. Også børn og unge i skolealderen har gavn af 
sundhedsplejerskerne – hvad enten udfordringen er overvægt eller mental sundhed.

Illustrationer: Claus Seidel 

Langt fra alle kommuner tilbyder forældrekurser til førstegangsforældre – og hvor tilbuddene 
eksisterer, er det især de mindst ressourcestærke, der ikke deltager. Giver din kommune de 
rette tilbud til borgere, der venter barn?

Sundheds- og sygeplejersker udgør i mange forskellige sammenhænge 
et vigtigt bindeled mellem en myriade af sundhedstilbud på tværs af 
sektorer. Både forældre, børn og unge har ofte brug for en guidende 
sundhedsfaglig hånd. Hvad kan du som politiker gøre for at styrke, at 
sundhedsplejerskernes kompetencer og faglighed bringes optimalt i spil?

Sundhedsplejersker viser vejen til en god start på familielivet

Sundheds- og sygeplejersker skaber tryghed og sammenhæng
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