
Sendt på mail til sundhedsaftalen@rn.dk 
 

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland  
til ’Sundhedsaftalen 2019’ 
 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland har med interesse læst det politiske 
udkast til Sundhedsaftalen for de kommende fire år. Overordnet finder vi, at 
de valgte pejlemærker er vigtige og relevante. Det kunne dog være ønskeligt 
med en mere konkret, forpligtende tekst omkring målsætningerne. 
 
Lighed i sundhed er også en af Dansk Sygeplejeråds mærkesager. Det er 
dog vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle patienter og borgere har 
mulighed for at få hjælp og støtte fra pårørende og andre netværk. Derfor vil 
der være behov for, at ansatte støtter i de tilfælde, hvor netværket ikke er 
stærkt nok. Det er også afgørende, at de ansatte får tid og ressourcer til 
opgaven. 
 
Det er positivt, at der lægges op til at prioritere indsatsen i forhold til sårbare 
gravide. Målsætningen står dog i modsætning til, at der så sent som kort før 
jul blev skåret i indsatsen over for netop den målgruppe på Aalborg 
Universitetshospital, og at flere nordjyske kommuner skærer i sundhedspleje 
og i den forebyggende sundhedsindsats. 
  
Der er stort behov for øget kommunikation og dataudveksling på tværs af 
sektorerne. I dag mangler hjemmesygeplejersker tit vigtige informationer, 
når en borger bliver udskrevet fra sygehuset – og på sygehusene mangler 
de ligeledes informationer fra kommunerne, når en patient bliver indlagt. Når 
vi skal have et sammenhængende sundhedsvæsen, skal it-systemerne 
kunne tale sammen og håndtere de nødvendige data. 
 
Et smidigt og velfungerende samarbejde mellem sektorerne i 
sundhedsvæsnet forudsætter, at personalets erfaringer og viden bruges 
aktivt. Derfor er det uhyre vigtigt, at de ansatte, som har den direkte patient-
/borgerkontakt, inddrages som høringspart via MED-systemet i forbindelse 
med udarbejdelsen af de enkelte, administrative sundhedsaftaler. 
 
Dansk Sygeplejeråd anbefaler desuden, at sygeplejersker involveres i de 
politiske klynger i de fire geografiske områder. Derved bliver det i langt 
højere grad muligt at bruge erfaringer fra det daglige arbejde i den løbende, 
politiske evaluering af sundhedsaftalerne. 
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