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Høringssvar til  

’Plan for sygehuse og speciallægepraksis’  

 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland har med interesse læst 

høringsversion til ’Plan for sygehuse og speciallægepraksis’ i Region 

Nordjylland. 

 

Dansk Sygeplejeråd er enig i – som det fremgår af forordet – at 

patientsikkerhed og høj kvalitet i pleje og behandling skal være centrale 

elementer i sundhedsvæsnet. 

 

Vi ser også med stor tilfredshed på visionen om prioritering af fortsat 

udvikling af sammenhængende patientforløb med afsæt i den opgave, der 

skal løses. En anden positiv prioritering er fokus på styrkelse af borger- og 

patientinddragelser.  

 

Med udgangspunkt i Dansk Sygeplejeråds overordnede holdning om, at 

sundhedsvæsnet i Danmark skal sikre alle borgere og patienter fri og lige 

adgang til pleje og behandling af høj faglig kvalitet, vil Dansk Sygeplejeråd 

i Nordjylland gerne kvalificere udkastet med følgende anbefalinger: 

 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at sengepladskapaciteten tilpasses de 

faktiske behov. 

 

Patienter og personale oplever allerede i dag, at sengepladskapaciteten ikke 

er tilstrækkelig på hospital og sygehuse til at rumme det antal patienter, der 

reelt har behov for pleje og behandling. Konsekvensen er overbelægning, for 

tidlig hjemsendelse af nogle patienter, øger risikoen for fejl og dårligt 

arbejdsmiljø for personalet. Især i forhold til sengepladskapaciteten til ældre 

patienter med kroniske sygdomme er det vanskeligt at se, hvordan der 

realistisk kan reduceres i antallet af senge.  Det er uacceptabelt, hvis 

konsekvensen af sygehusplanen bliver, at sygehusvæsnet i Region 

Nordjylland ikke har tilstrækkelig kapacitet og er med til at øge 

sygefraværet hos de ansatte. 

 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler større fokus på sikring af sammenhæng og 

forebyggende indsats tværsektorielt.  

 

Vi finder det problematisk, hvis der på hospital og sygehuse dimensioneres 

ud fra en forventning om en udvikling, som Region Nordjylland ikke alene 
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Side 2 af 2 

er herre over. En udfordring er sengepladskapaciteten – som nævnt ovenfor 

– noget andet er behovet for den komplekse pleje og behandling som 

patienter nødvendigvis skal have efter en indlæggelse eller ambulant 

behandling. Sygehusstrukturens succes er afhængig af kommunerne succes 

med at opbygge sundhedstilbud, der kan klare akutte og komplekse 

plejeforløb. 

 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at de nødvendige ressourcer til patient- og 

pårørende inddragelse er til stede. 

 

Som udgangspunkt ser vi mange fordele ved at inddrage patienter og 

pårørende i planlægningen af pleje og behandlingsforløb. Den generelle 

holdning blandt sygeplejerskers er, at inddragelse vil være med til at øge 

patienttilfredsheden, styrke kvaliteten, styrke patientsikkerheden og skabe 

en bedre sammenhæng i behandlingsforløbet.  

 

Men for at det kan lykkes er det nødvendigt, at der er personaleressourcer 

og tid til opgaven og at de fysiske rammer kan understøtte en ordentlig 

inddragelse.  

 

 

Det er vigtigt, at de nordjyske regionspolitikere nu foretager 

prioriteringer og afsætter de nødvendige ressourcer for fremadrettet at 

sikre alle borgere og patienter fri og lige adgang til pleje og behandling af 

høj faglig kvalitet, samt sikre, at de ansatte har et sundt arbejdsmiljø. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jytte Wester 

Kredsformand 

 

 


