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Patient og pårørendepolitik for 

Psykiatrien i Region Syddanmark 

  

Høringssvar v. Dansk Sygeplejeråd 
 

Dansk Sygeplejeråd (DSR) Kreds Syddanmark giver hermed en kort høring af Region Syddanmarks 

politik på ovenstående område. Hvis der er spørgsmål eller ønskes uddybende kommentarer er 

Regionen velkommen til at henvende sig til DSR. 

 

DSR anerkender fuldt ud vigtigheden af at patienter og pårørende inddrages i egen behandling og 

er helt enige i nødvendigheden af en politik på området. I særdeleshed når det omhandler det 

psykiatriske område, hvor forståelse af egen eller pårørendes lidelse eller sygdom ofte er meget 

vigtig for helbredelse, recovery eller mestring af sygdommen. På netop dette område er der 

mange kronikere og derfor en øget tendens til at borgeren skal kunne leve med sin sygdom. Og 

samarbejdet til familien og netværket i øvrigt styrkes så meget som muligt.  

Ulighed i sundhed 
DSR er enig i at patienter og pårørende ses som en uudnyttet ressource, men understreger 

vigtigheden af at inddragelsen af disse ikke nu og på sigt, må udgøre besparelse i forhold til 

behandling og pleje af patienten. Dette ikke mindst fordi der netop blandt de psykiatriske 

patienter er en risiko for høj ulighed i sundhed. At de allerdårligste patienter ikke bliver overset 

eller får en dårligere behandling fordi de ikke har familie eller netværk der kan engagere sig i 
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behandlingen. Eller at de ikke selv er i stand til at engagere sig, som andre mere ressourcestærke 

patienter. Der ses her en risiko for at der skabes en øget ulighed i sundhed.   

Medarbejdere 
Afsnittet ”Visioner og Værdier i praksis” beskriver meget detaljeret patienten og de pårørendes 

forventninger til behandlingen. Dette afsnit så vi gerne blev udarbejdet i samarbejde med 

medarbejderne, for eksempel i Fællesmedudvalget. Dette for at knytte politik og handlinger 

tættere sammen med dem som skal udføre politikken. Det vil sikre et praksisnært og højt fagligt 

niveau.  

 

Denne politik italesættes som en kulturændring. Derfor er implementeringsprocessen vigtig. 

Medarbejderne spiller i denne forbindelse en stor rolle og det forventes at denne implementering 

drøftes i lokalmedudvalgene for at medarbejderne kan inddrages og få ejerskab til forandringerne. 

Ligeledes at der ydes nødvendig kompetenceudvikling af medarbejderne. 

 

Vi ser frem til at følge denne politiks implementering og virkeliggørelse. Vi ønsker et fortsat 

konstruktivt samarbejde i forhold til de psykisk syge borgere i Region Syddanmark. 
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