
 

TEMADAG OM   
 

DET OFFENTLIGE SUNDHEDSVÆSEN 
STRATEGI 

  
Formålsbeskrivelse 
 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark sætter dagsordenen i forhold til det 
offentlige sundhedsvæsen i Danmark. Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark vil 
arbejde med indflydelse gennem organisationens politiske arbejde og gennem 
samarbejdet i MED-systemet på arbejdspladserne. 
 
Formidling af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmarks holdning til det offentlige 
sundhedsvæsen skal være ved at påvirke beslutningstagere i kreds Syddanmark, 
både kommunalt og regionalt samt være toneangivende via den offentlige debat. 

 
Baggrund 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmarks strategi for det offentlige sundhedsvæsen bygger 
på Dansk Sygeplejeråds landsdækkende vision, værdigrundlag, holdninger og målsætninger. 
Det er vigtigt med et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen med fri og lige 
adgang for alle borgere. Med udgangspunkt i en høj faglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø. 
 
Det er Dansk Sygeplejeråds holdning at det er vigtigt at sygeplejersker deltager aktivt og 
blander sig i den sundhedspolitiske debat. Dette for at påvirke udviklingen i 
sundhedsvæsenet til gavn for patienter og borgere: ”Som sygeplejersker har vi ret og pligt til 
at ytre os, så vi er med til at sikre optimal sygepleje”. 
 
Implementeringsplan 
Idéer til handlinger der kan sættes i værk. 
 

1. Være proaktiv og opsøgende i forhold til at lave høringssvar og kommentarer til 
regionens og kommunernes sundhedsplaner 

2. Nedsætte ad hoc grupper fra KB i forhold til indsatsområdet og aktuelle 
problematikker. Dette kan f.eks. resultere i læserbreve eller lignende 

3. Organisationen skal klædes på til at agere kommunikativt professionelt ved 
formidlingen af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmarks holdning til det offentlige 
sundhedsvæsen 

4. Netværksdannelse og ad hoc grupper med lokale TR, FTR og Amir, eventuelt på 
arbejdspladsen 

5. Udvikling og undervisning af TR, FTR og Amir til at være proaktive i dagligdagen og i 
forhold til de sundhedsplaner der bliver iværksat 

6. Debatskabende fora på hjemmesiden og via Kredsløbet 
7. SWOT-analyse af sundhedsvæsenet i Syddanmark, for at være på forkant med 

udviklingen. Det vil kunne føre til yderligere punkter i handlingsplanen 
8. Handlingsforpligtelse til fortløbende at finde nye veje til at få indflydelse – de nye veje 

skal udvikles gennem refleksion over resultater og effekt 
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Kilder og inspiration 
 
Lov om offentlig sygesikring: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87641 
 
Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114054 
 
Det Etiske Råd ”Prioritering i sundhedsvæsenet” 
 
 
Udgivelser fra DSR 
 

• ”Vision, værdigrundlag og målsætninger” 

• ”Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen - Dansk Sygeplejeråds 
holdninger til sundhedspolitik” 

• ”Vi er ikke alle ens – men vi skal alle have lige muligheder – Dansk Sygeplejeråds 
holdninger til mangfoldighed” 

• ”Et stærkt fag i udvikling – Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget” 

• ”Sæt kursen for fremtidens sygepleje – debatoplæg fra Dansk Sygeplejeråd” 

• ”Forebyggelse er fremtiden – et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme 
og forebyggelse 2007-2011” 
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