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Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til  

”Oplæg til Fremtidig Ledelsesmæssig Organisering” 

 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland (DSR) har med interesse læst 

oplægget til ’Fremtidig Ledelsesmæssig Organisering’ i Region 

Nordjylland og fremsender nedenstående kommentarer. 

 

Patientforløb 

Det er positivt at patientens forløb i sygehuset bliver centralt, selvom 

patienten lider af flere sygdomme, og dermed er tilknyttet flere 

afdelinger. Vi forudsætter, at Psykiatrien som udgangspunkt er tænkt ind 

i det sammenhængende patientforløb.  

 

Der er kun i meget begrænset omfang tænkt i sammenhæng til 

primærsektoren. Patientens forløb går på tværs af sektorer. 

Primærsektoren bliver nævnt, men det er uklart, hvordan  

koordinationen skal ske i praksis - om der forventes udgående funktioner 

m.m. En stor udfordring i at få et godt sammenhængende patientforløb 

er her, så det er helt centralt at få en god dialog med kommunerne, når 

der planlægges en ny struktur.  

 

Der kan derfor anbefales: 

 at det tydeligt fremgår, hvordan overgangene tænkes ind i  

sygehusets arbejdsgange 

 at der ses på, at inddragelse af patienten positivt kan suppleres  

med inddragelse af den pårørende 

 

Klinikkernes sammensætning 

Det sammenhængende patientforløb bliver - som det er beskrevet –  

udgangspunktet for tilrettelæggelsen af pleje og behandling. For at få et  

sammenhængende og effektivt patientforløb af høj faglig kvalitet kræves 

der kompetencer og viden på et højt fagligt niveau – både på generalist  

og specialist niveau, hvor specialiseringen er en del af fundamentet for at  

yde det bedste til patienterne.  
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Der nævnes, at de lægelige specialer opretholdes, mens sengeafsnit og ambulatorier tænkes mere 

bredt ledelsesmæssigt. Det beskrives, at et sengeafsnit kan rumme patienter fra et eller flere 

specialer, hvilket virker modsætningsfyldt i forhold til, at specialisering er en del af fundamentet 

for at yde det bedste til patienterne. 

 

Både den generaliserede og specialiserede sygeplejefaglige viden er knyttet til de enkelte 

specialer, men det er ikke gennemskueligt, hvordan den specialiserede sygepleje skal bevares.  

 

I den fremtidige organisering er det derfor vigtigt: 

 at der er særlig fokus på, at der i de enkelte afsnit er den nødvendige  

sygeplejefaglige specialist-viden til stede ift. de specialer et afsnit skal dækker  

 

Teams som arbejdsform 

Da et patientforløb altid involverer flere faggrupper, er det fornuftigt at arbejde med teams som 

arbejdsform. 

 

Som organiseringen er beskrevet er der dog ikke konsekvens i teamtanken på alle niveauer i 

organisationen. Der er beskrevet anvendelse af teamtanken på medarbejderniveau, men ikke på 

ledelsesniveau. Det ser vi kan give en særlig udfordring i forhold til den tværfaglige respekt om 

økonomien til både pleje og behandling. 

 

 teamtanken på ledelsesniveau forslås anvendt alle niveauer som udgangspunkt med 

ligeværdige ledelsesmæssige beføjelser i et ledelsesteam, og ikke som beskrevet i 

oplægget med en søjleopdelt ledelse.  

 

Ledelse af klinikkerne 

I fremtiden er der øget fokus på koordineringen af patientforløb - også mellem sektorerne - 

inddragelse af patienter og pårørende, god personale ledelse, anvendelse af ny teknologi m.m. - 

alle områder, hvor sygeplejersker har meget at byde på som ledere, både overfor sygeplejersker 

og andre faggrupper. 

 

Af oplægget fremgår, at der vil være klinikchefer, viceklinikchefer, forløbschefer og afsnits-

/specialeledere. Det står tydeligt, at klinikcheferne har ansvaret for den lægelige forskning og 

uddannelse, men det er ikke beskrevet, hvem der har det tilsvarende ansvar for sygeplejen, 

sygeplejefaglig forskning og uddannelse. Det står uklart hvilket ansvar og kompetence der skal 

placeres ved forløbschefen, for at opnå det ønskede fokus på patientforløb  

 

Det er vigtigt: 

 at sygepleje og sygeplejefaglig ledelse får en tydelig placering i organiseringen 

 at ansvaret for sygeplejefaglig forskning og uddannelse tydeliggøres - også i klinikken 

 at sygeplejefaglig ledelse sikres i organiseringen – der skal være sygeplejersker på 

ledelsesniveauerne -> klinikchefer, viceklinikchefer, forløbschefer og afsnits-

/specialeledere 

 at forløbscheferne får en organisatorisk placering – og de nødvendige ledelsesmæssige 

beføjelser – så det giver den mest optimale varetagelse af patientforløbene 
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Det er ikke tydeligt, hvor mange medarbejdere den enkelte leder fremover skal have ansvaret for. 

Det personalemæssige og faglige ledelsesspænd anbefales at følge anvisningerne i DSI’s rapport  

fra Region Midtjylland – ’Projekt Store Hospitalsafdelinger’. Det vil sige en maximal størrelse på 

omkring 40 ansatte.  

 

Det er positivt, at Region Nordjylland indtænker ’spotning’ af ledelsestalenter’ i fremtiden. 

 

Andet 

Forskning 

Det er fornuftigt at Region Nordjylland efterfølgende vil se på forskning og uddannelse. Vi ved, 

at der i dag er problemer med understøttelse af de sygeplejersker, der ønsker at forske, og der 

mangler stillinger til sygeplejersker, hvor de både kan forske og bevare tilknytningen til 

klinikken. Det vil være positivt, hvis man kan sikre det i en ny struktur. 

 

Det er positivt, at der i de Fælles Akut Modtagelser lægges op til ansættelse af sygeplejefaglige 

postgraduate lektorer. 

 

Medarbejderindflydelse og -involvering 

I processen med implementering af den nye organisering er det vigtigt, at der samtidig arbejdes 

med tilpasning af den fremtidige medindflydelses- og medbestemmelsesstruktur. 

 

Kompetenceudvikling / uddannelse 

Det er også vigtigt, at ledere og andre, der får nye opgaver, tilbydes den nødvendige 

kompetenceudvikling / uddannelse til at varetage de fremtidige opgaver 

 

Forandringsprocessen 

I forbindelse med den ledelsesmæssige om-organisering bør der være fokus på, hvordan der 

sikres tryghed for de ansatte på sygehusene. Det er af stor betydning, at der er 

medarbejderinddragelse og meget opmærksomhed på information og tydelighed. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jytte Wester 

Kredsformand 

 

 


