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Emnet for temadagen i dag er tydeligvis et særdeles vigtigt emne for os 

sygeplejersker. Vi er i dag omkring 200 midtjyske samlet for at lytte til 

oplæg og arbejde i workshop om den udfordring, der angår os alle: 

”Kvalitet og kompleksitet i sygeplejen.” 

 

Vi har som sygeplejersker i mange år talt om kvalitet - og det skal vi 

blive ved med. Og det skal vi af flere årsager. 

Der er ingen tvivl om, at kvalitet som en garant for den faglige 

indsats vi yder som sygeplejersker, er helt essentiel. Herunder at 

forskning i sygeplejefaglig kvalitet – forskning der systematisk 

dokumenterer og tilvejebringer evidens for, hvad kvalitet er, og hvordan 

det øger sundhedstilstanden, sygeplejen osv. – er essentiel både for 

sundhedsvæsenet og for os som faglig profession. Forskningen 

underbygger, at vi ved, hvorfor vi gør, som vi gør, fordi vi ved, at det 

virker og er betydningsfuldt – præcist med det kan vi også dokumentere, 

argumentere og begrunde sygeplejen. 

Og det ER der brug for i mange sammenhænge. 

Der er ikke bare brug for, at vi arbejder systematisk med kvalitet i 

et patientborger-borger perspektiv, men også når vi hinanden imellem 

skal vurdere sygepleje OG ikke mindst, når vi politisk skal argumentere 

for sygeplejen og betydningen af sygepleje i en ledelsesmæssig og 

politisk prioritering.  

 

Tilbage i 2016 stillede vi fra Kreds Midtjylland et kongresforslag i DSR 

om forståelsen af sygeplejefaglig kvalitet og ikke mindst den betydning, 

sygeplejefaglig kvalitet har, fordi vi kunne se og høre at vi, som 

sygeplejersker, taler om kvalitet på forskellige måder.  

Andre – eksempelvis Region Midtjylland – kunne bruge 

kvalitetsmålinger som beslutningsgrundlag for at udmønte besparelser.   

Kort sagt – et helt andet blik på faglig kvalitet end vores blik som 

sygeplejersker på kvalitet.  

 



Lad mig foretage et kort lille historisk tilbageblik:  

Tilbage i 1990erne og i 00’erne blev aktivitet og 

produktivitetskrav for alle i det offentlige sat på dagsordenen – og 

dermed også målinger og sammenligninger på tværs af hospitaler. De 

viste store forskelle nationalt på overlevelse i forhold til forskellige 

kræftsygdomme – og så lange ventetider, at patienter blev dårligere eller 

døde i ventetiden.  

De første store opfølgende kræftpakker blev besluttet på tværs af 

partier. Lars Løkke var sundhedsminister og Bent Hansen, fomand for 

Danske Regioner, tilskrives at være de store politiske drivkræfter i at få 

kræftpakker og -forløb politisk besluttet og ikke mindst gennemført. Der 

blev lavet økonomiske og ledelsesmæssige aftaler, for at få patienterne 

hurtigere og hurtigere igennem systemet. Frivilligt ekstraarbejds-aftaler 

var på sit højeste.   

 

New Public Manegement holdt sit indtog i sundhedsvæsenet, og det var 

væsentligt at kunne måle konkrete resultater – og belønne efter det også. 

Konkurrence blev de store politiske og ledelsesmæssige buzzwords. Der 

blev målt og sammenlignet på tværs af sygehuse, på tværs af hele landet. 

Der blev aflønnet og belønnet i forhold til parametre som: hvor hurtigt 

kan patienter udskrives, hvor hurtigt kommer epikriser ud til almen 

praksis osv. 

Pakkeforløb blev helt essentielle i forhold til at sikre patienterne 

og borgerne de mest muligt effektive forløb med stor produktivitet til 

følge. Ressourceforbruget blev målt og vejet. Der blev udarbejdet 

benchmarking i stor stil på alt lige fra antal sygeplejersker i forhold til 

antal senge mm, hvor det gjaldt størst mulig produktivitet. Baseline, 

DRG-indberetninger og afregninger blev hverdagsord. Afdelinger kunne 

producere sig ud af dårlig økonomi. 

 

Også i starten af 00’erne tog de nye sygehusbyggerier – 

kvalitetsfondsbyggerier – form. Det såkaldte Erik Juhl-udvalg tegnede 

fremtidens hospitalsscenarier, så de var gearet til fremtidens behov. 

Sengeantallet skulle reduceres markant, for: Er der en seng, er der en 

patient, lød det. Der skulle omlægges til ambulante besøg og samtidig 

stræbes efter færre ambulante besøg pr borger.  



En af forudsætningerne var her, at sygehusene selv skulle finansiere 8% 

af byggerierne ved nybyg og 6% ved ombygning.  

 

Sidst i 00’erne kom det store økonomiske sammenbrud internationalt og 

nationalt i det private. Banker, firmaer og private virksomhed gik i stor 

stil konkurs. Det affødte en tilbageholdenhed og opbremsning i 

økonomien – også og i særdeleshed i det offentlige. Budgetoverholdelse, 

besparelser, omstilling til fremtidens sygehusvæsen – herunder 

sygehusfusioner, -sammenlægninger og -omlægninger – blev 

strukturelle og datidens økonomiske ord. 

Nu var det ikke bare produktivitet men kvalitet det nye 

buzzword. Den danske kvalitetsmodel med fokus på kvalitetsmålinger 

som liggetid, hurtige udskrivelser, tid før epikriserne var hos almen 

praksis blev kvalitetsmåleparameter, og LUP – Landsdækkende 

Undersøgelse af Patienttilfredshed blev brugt til at sikre en vis form for 

ensartethed af kvaliteten på landsplan og til at sikre en høj effektivitet i 

stedet for produktivitet. 

 

Som omtalt så vi så desværre, at kvalitet som ekskluderende begreb blev 

brugt til at udføre spareplaner med i Region Midtjyllands store 

spareplan, hvor der skulle spares 699 mio. kr. i perioden 2015-10. 

Det var beskæmmende at se og læse, at man i regionens 

sparekatalog uden problemer kunne skitsere, at det IKKE ville få 

betydning for kvaliteten at eksempelvis nedlægge et sengeafsnit og fyre 

38 sygeplejersker, når regionen kvalitetsmål blev holdt – defineret som 

eksempelvis epikriser til almen praksis inden for en given tidsfrist, 

ventelistegarantien overholdt, speciallægeuddannelsesforpligtelsen 

opretholdt mv. 

 

Fokus på sundhedsvæsenet og de aktuelle udfordringer har flyttet sig. 

Sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis er helt essentiel for at understøtte gode 

patient- og borgerforløb og for at sikre, at behandling, pleje og omsorg 

forsætter på tværs. Og præcist det udgangspunkt er netop det, den 

siddende regering har taget for den sundhedsreform, der kom udspil til 

for tre uger siden. 



Et udspil hvor fremtidens sundhedsvæsen skal rumme den 

demografiske udvikling, vi snart er midt i: nemlig flere ældre og flere 

multisyge, samtidig med at vi kan mere og mere, og kravene øges – og så 

ikke mindst forholdsmæssigt færre sundhedsfagligt uddannede 

personaler til at løse udfordringen.  

Derfor indeholder udspillet en klar retning for, at mere skal klares 

uden for hospitalerne – mere skal klares kommunalt og i almen praksis. 

I udspillet er der bestemt mange ting, der går sygeplejens vej. Der lægges 

op til 2000 flere uddannede sygeplejersker, fagligt kvalitetsløft og 

udvidede beføjelser, rammer og kompetencer til sygeplejersker, 

herunder en politisk blåstempling af APN-uddannelser – således at vi 

som helt afgørende gruppe i sundhedsvæsenet kan understøtte det 

sammenhængende forløb i såvel hospitaler, almen praksis og 

kommuner. 

Om end intentionerne med det øgede sammenhængende 

sundhedsvæsen absolut har mange gode takter – er der også store 

udfordringer. 

Nedlæggelse af regionsrådene som demokratisk mulighed for 

indflydelse og mulighed for at stille politikere til ansvar for politiske 

prioriteringer og ikke mindst med faglige, sygeplejefaglige argumenter 

at påvirke udviklingen og prioriteringen i og af sundhedsvæsenet og i 

stedet indsætte lukkede bestyrelser finder vi i DSR svært bekymrende. 

Vi skal som sygeplejersker sammen holde fokus fast på betydningen af 

sygeplejersker såvel klinisk som i ledelsen på alle niveauer – så vi 

sammen kan dokumentere og argumentere for betydningen af 

sygeplejersker og ikke mindst af sygeplejefaglig kvalitet 

 

Kvalitet og forståelsen af kvalitet er som sagt ikke entydig. Men vi kan 

uden tvivl blive skarpere og mere præcise på, hvad sygeplejefaglig 

kvalitet er, hvordan vi systematisk kan arbejde med det – hvordan det 

kan tilføre og sikre patienterne og borgerne bedre sundhedstilstand. 

Sygeplejersker forsker heldigvis i tiltagende grad og kan på 

forskellig vis i stigende omfang sætte ord på, hvad faglig kvalitet er ud 

fra et sygeplejefagligt perspektiv, og på hvad sygeplejefaglig kvalitet 

betyder for patientoverlevelsen og patienttilfredsheden.   

 



Hele dagen i dag vil handle om kvalitet med forskellige 

perspektiver – på overordnet niveau og om den kompleksitet, der 

samtidig spiller en væsentlig rolle i at udøve kvalitet. Ikke mindst er der 

også muligheder for dykke ned i mere specifikke områder i forhold til 

kvalitet i de fire forskellige parallelle sessioner i eftermiddag. 

Velkommen til temadagen!  


