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Dansk Sygeplejeråd                                                       
Kreds Syddanmark 

 

 

Høringssvar til ”Sundhedsplan for Region Syddanmark” 

 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark fremsender hermed sine bemærkninger til 
Sundhedsplanen for Region Syddanmark. 

Indledningsvis vil Dansk Sygeplejeråd gerne anerkende, at en række af de 
sundhedspolitiske initiativer og planer, der er udmeldt i de seneste år har haft og fortsat 
har til formål at binde Region Syddanmarks samlede sundhedsplanlægning sammen i en 
relativt ung organisation med en lang historie fra de tidligere amter. 

Det giver god mening i oplægget til Sundhedsplanen at give et bredt indblik i Region 
Syddanmarks sundhedsplanlægning ved at redegøre for planer, strategier, politikker og 
aftaler på sundhedsområdet. 

Derudover rammesættes i indledningen personalet som den vigtigste ressource og 
herunder vigtigheden af at sikre ordentlige arbejdsbetingelser for at kunne opnå de i 
sundhedsplanen beskrevne målsætninger. Det er et vigtigt signal overfor medarbejderne. 

Dansk Sygeplejeråd er grundlæggende enig i de beskrevne udfordringer, som 
sundhedsvæsenet står i og overfor. Når personalet er den vigtigste ressource for at 
visionen kan omsættes til virkelighed er det væsentligt, at der sættes tydelige 
målsætninger op for bl.a. løbende kompetenceudvikling. Der skal investeres i udvikling af 
personalets kompetencer, hvilket også er fremhævet i planen. Udfordringen er at få dette 
udviklingsbehov beskrevet som en prioriteret opgave, der omsættes i praksis, så hver 
eneste medarbejder har en udviklingsplan.  

Dansk Sygeplejeråd skal derfor anbefale, at der er en udviklingsplan for hver ansat. 

Med afsæt i sundhedsvisionen sættes i sundhedsplanen fokus på 4 store temaer 

- Sammenhæng i patientforløb såvel internt som på tværs af sektorer 
- Patientinddragelse med inddragelse af patienter og pårørende 
- Lighed i sundhed 
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- Høj og ensartet kvalitet i sundhedsydelser. 

Det er væsentlige emner, der sammen med det beskrevne om arbejdsmiljø og udvikling af 
personalet, kan være med til at give et skifte i tænkningen så udgifter i sundhedsvæsenet 
ses som en investering for samfundet i at opretholde en sund befolkning frem for som 
udelukkende udgifter. 

Dansk Sygeplejeråd skal anbefale, at der sættes særlige mål for den tertiære forebyggelse i 
regionen så der lægges planer for denne med kommunen og arbejdes for at borgerne kan 
mestre deres egen sygdom uden tilbagefald og genindlæggelser. 

I det følgende gives enkelte bemærkninger til udvalgte emner: 

Dansk Sygeplejeråd finder det meget positivt, at regionen tydeligt formulerer en strategi 
for kvalitetsudvikling, sundhedsinnovation og forskning. Det er et væsentligt 
indsatsområde, der både skal være med til at udvikle kvaliteten i klinikken og som også 
skal bruges til at udvikle de kommende medarbejderes grunduddannelser, så disse 
løbende tilpasses sundhedsvæsenets behov. 

Fremtidens udfordringer med en epidemisk vækst af ikke smitsomme sygdomme stiller 
enorme krav til medarbejderne på bl.a. det teknologiske område. Velfærdsteknologien 
skaber kun øget velfærd, hvis det i praksis lykkedes for sundhedsvæsenet at omsætte 
mulighederne til konkrete handlinger hos den enkelte patient. Velfærdsteknologi skal 
primært ses som et redskab til at forbedre kvaliteten i behandlingen. 

Derfor skal Dansk Sygeplejeråd anbefale, at der sættes mål for implementering af ny 
teknologi og ændring af bestående, så der opnås de bedste effekter for patienter.  

Det præhospitale område 

Dansk Sygeplejeråd har tidligere afgivet høringssvar om det præhospitale område i 
regionen. Dansk Sygeplejeråd er fortsat af den opfattelse, at der kunne opnås et 
kvalitetsløft og en mere ensartet indsats på tværs i regionen ved at kombinere den 
nuværende præhospitale indsats med anæstesisygeplejersker i akutbilerne.  

Psykiatrien og FAM 

Dansk Sygeplejeråd finder, at der mangler et større fokus på samarbejdet mellem psykiatri 
og somatik. Der er beskrivelse af, at der skal gøres en særlig indsats målrettet 
livsstilssygdomme hos psykiatriske patienter, men derudover skal der fokus på, at psykisk 
syge får den nødvendige somatisk behandling. 

Forskning i Sygepleje 

Sygepleje retter sig mod alle aspekter af sundhed og sygdom og mod mennesker og 
familier i alle livsfaser. Der er sygepleje i alle grene af sundhedsvæsenet – på hospitalerne, 
i kommunerne, i praksissektoren og på institutioner. Forskning i sygepleje bidrager med 
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nødvendig viden for at udvikle nye og bedre sundhedsydelser, samt udvikle viden om de 
samfundsmæssige vilkår, der knytter sig til sundhed og sygdom.  
Forskning i sygepleje som en del af den samlede sundhedsforskning i Danmark er helt 
afgørende for, at vi kan opretholde og udvikle høj kvalitet og patientsikkerhed og for, at vi 
også i fremtiden har et sundhedsvæsen, der samlet set kan måle sig på et internationalt 
niveau. 
Dansk Sygeplejeråd mener, at forskning i sygepleje bør være båret af følgende 
grundtanker: 

• Forskning i sygepleje er til gavn for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle og 
er samfundsmæssigt relevant.  

• Forskning i sygepleje udøves på baggrund af stærke forskningskompetencer.  
• Forskning i sygepleje er nyskabende og af høj kvalitet. 
• Forskning i sygepleje er åben for nye idéer og problemfelter og udfordrer vante 

forestillinger og rutiner. 
• Forskning i sygepleje bliver styrket af et tæt samarbejde på tværs af 

forskningsinstitutioner, professionshøjskoler og praksis.  
• Forskning i sygepleje foregår i stærke forskningsmiljøer, gerne flerfaglige, og med 

kontakt til andre forskningsmiljøer nationalt og internationalt.  
• Forskning i sygepleje er en nødvendig del af den samlede sundhedsforskning 

Sundhedsvæsenet som uddannelsesinstitution 

Dansk Sygeplejeråd er enigt i, at regionen har en helt særlig forpligtelse til at sikre kliniske 
praktikforløb og uddannelse af høj kvalitet overfor såvel uddannelsessøgende som 
løbende kompetenceudvikling af regionens medarbejdere. 

Med de store forandringer der i de kommende år planlægges med særligt indenfor såvel 
somatikken som psykiatrien skal der være en særlig opmærksomhed på at udvikle 
fremtidens kliniske praktikforløb. Dette så de uddannelsessøgende sikres uddannelse af 
høj kvalitet under studieegnede vilkår. 

Derudover at regionen tydeliggør sin uddannelsesforpligtigelse i et sammenhængende 
sundhedsvæsen, hvor kvaliteten i de sammenhængende patientforløb kan styrkes 
yderligere ved at tilbyde undervisning til øvrige samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet. 

Regionen har formelt plads i såvel professionshøjskolernes bestyrelser og sidder med i en 
række uddannelsesudvalg under disse. Det er væsentligt at regionen giver et aktivt 
medspil i disse udvalg for at sikre retningen af fremtidens velfærdsuddannelser. 

I afslutningen af sundhedsplanen er række konkrete indsatser beskrevet.  

Dansk Sygeplejeråd finder at der er en række positive tiltag, der understøtter udviklingen 
af sundhedsvæsenet i Syddanmark. 
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Dansk Sygeplejeråd har et særligt fokus på de sammenhængende patientforløb såvel 
internt i organisation som eksternt mellem region, kommuner og almen praksis. Det er 
helt afgørende for patienten og udviklingen af kvaliteten af de samlede forløb, at der er 
sammenhæng mellem sektorerne, hvor de involverede parter ser sig som aktører i et 
fællesskab, der optimerer forløb særligt med sigte på kvalitet og patientens behov og ikke 
udelukkende for egen økonomisk optimering. 

Derfor er det væsentligt, at sundhedsaftalerne mellem parterne fremadrettet synliggøres 
for alle ansatte i det sammenhængende sundhedsvæsen, så alle forstår og arbejder for den 
rolle hver især spiller. 

I regionens sundhedsvision står ”Du tager ansvar for din sundhed, sammen tager vi hånd 
om din sygdom”. Patientinddragelse og lighed i sundhed er et af de gennemgående 
temaer i sundhedsplanen og da ikke alle borgere formår at tage ansvar for egen sundhed 
har regionen en rolle i at mindske uligheden i sundhed ved at fokusere både på direkte 
sundhedsfremme og på andre initiativer fx indenfor arbejdsmarked - samt social- og 
miljøområdet. 

 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark deltager gerne i det videre arbejde med at 
udvikle et sammenhængende sundhedsvæsen til glæde for borgere, patienter og 
medarbejdere. 

 

 

På vegne af Dansk Sygeplejeråd 

John Christiansen 
Kredsformand 

Juli 2013  


