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Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland  

til udkast til ’Den Politiske Sundhedsaftale 2015 – 2018’ 
 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland har med interesse læst det 

politiske udkast til Sundhedsaftalen for de kommende fire år. 
 

Det er rigtig positivt, at der i udkastet er en tydelig fælles vision om 

’At et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og 

bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et 

godt liv med mange leveår’. Udkastet har tydelige pejlemærker for 

det nordjyske sundhedsvæsen. Vi kan læse, at der prioriteres størst 

mulig kvalitet trods de til tider store udfordringer. 
 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland har følgende bemærkninger 

til udkastet: 

 I afsnittene ’Det vil vi opnå’ er der steder, hvor der med fordel 

kan angives tydeligere måltal for de forbedringer der skal 

opnås. Såfremt måltal ikke skal være en del af den politiske 

sundhedsaftale kan de med fordel beskrives i den 

administrative sundhedsaftale  

 At man politisk i Nordjylland tager handling på den sociale 

ulighed i sundhed, der viste sig i Sundhedsprofilen fra 2013, 

er meget positiv. Den hidtidige indsats på området har 

desværre ikke medført, at uligheden er blevet mindre – og det 

er derfor af stor vigtighed, at der bliver gjort en yderligere og 

styrket indsats på området i de kommende år  
 

I den fremtidige indsat i det nordjyske sundhedsvæsen er det 

væsentligt have fokus på, at visionen bedst virkeliggøres i et tæt 

fælles samarbejde – både på embedsmandsniveau – men i 

særdeleshed også blandt de ansatte i sundhedsvæsnet, som har den 

direkte patient-/borgerkontakt. Et  mere udbredt kendskab til 

sundhedsaftalen blandt de ansatte ift. tidligere vil medvirke positivt 

til dette. 

 

Med venlig hilsen 

På Dansk Sygeplejeråds vegne 

 

Jytte Wester, kredsformand 
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