
Region Nordjylland 

Sundhed – Plan og Kvalitet 

Niels Bohrs Vej 30  

9220 Aalborg SØ 

 

Att. mail spk@rn.dk 

 

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til  

”Revideret og konkretiseret oplæg til fremtidig klinisk ledelsesmæssig 

organisering” 

 

 

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

reviderede og konkretiserede oplæg til ’Fremtidig klinisk ledelsesmæssig 

organisering’ i Region Nordjylland og fremsender nedenstående 

kommentarer til brug for den videre behandling i regionen.  

 

I dette høringssvar har DSR valgt overvejende at kommentere 

patientforløbsdelen, teams og ledelsesmodellen. Derudover forudsættes 

DSR’s tidligere fremsendte høringssvar fra 29. april 2012 medtaget i det 

videre arbejde. 

 

Patientforløbsdelen 

Det er positivt, at der for de komplicerede forløb er beskrevet mere 

tydeligt, hvem de involverende aktører er, og hvem der skal inddrages i 

processen med at udvikle et nyt koncept for patientforløb. Det kan 

anbefales 

 At primærsektor også tænkes ind i de simple og sekventielle 

patientforløb 

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

med inddragelse af den pårørende  

 

Teams  

I oplægget er der beskrevet meget omkring teams, men det er ikke  

tydeligt og gennemskueligt, hvor ledelsen af de enkelte team skal placeres.  

Der tales om, at ledelsesopgaven kan ske i form af en teamkoordinator,  

en teamleder og af afsnitsleder. DSR anbefaler 

 At der bliver en mere formel og entydig ledelse af de enkelte team  
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Ledelsesmodellen 

Det er positivt, at den forløbsansvarlige viceklinikchef er placeret i klinikledelsen. 

 

Det er DSR’s holdning 

 At der skal være en tværfaglig – lægefaglig/sygeplejefaglig – ledelse i klinikledelserne 

 At det præciseres, at klinikchef, forløbsansvarlig viceklinikchef og HR ansvarlig 

viceklinikchef skal have en sundhedsfaglig baggrund 

 

Det fremgår ikke af oplægget, hvordan samspillet skal være mellem specialeleder, afsnitsleder  

og klinikledelse. 

 

Det er DSR’s holdning, 

 At det er gennemskueligt, hvordan samarbejdet mellem den lægefaglige og 

sygeplejefaglige ledelse skal fungere  

 

Det er ligeledes ikke tydeligt, hvem der er ansvarlig for uddannelse, udvikling og forskning 

indenfor sygeplejen. DSR anbefaler 

 At ansvaret for dette placeres hos en ledende sygeplejerske 

 

 

Andet 

Medarbejderindflydelse og -involvering 

I processen med implementering af den nye organisering er det vigtigt, at der pågår et arbejde 

med at få aftalt en ny medindflydelses- og medbestemmelsesstruktur, der matcher 

ledelsesorganiseringen.  

 

Det er ligeledes vigtigt, at MED-systemet kontinuerligt involveres og høres rettidigt i processen. 

 

Sammenhængende patientforløb 

For at sikre gode sammenhængende patientforløb anbefaler DSR, at der ved ansættelse af 

forløbsansvarlige / - koordinatorer ansættes sygeplejersker, da sygeplejerskeuddannelsen er 

målrettet disse områder. 
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