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En ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark tager 

udgangspunkt i visionen for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, som bør tage 

udgangspunkt i Sundhedsloven. Ligeledes sætter de nationale strategier for 

kvalitetsudvikling, Den Danske Kvalitetsmodel og andre, som er nævnt i høringsmaterialet, 

rammen for Region Syddanmarks strategi for kvalitetsudvikling. Regionens sundhedsaftaler, 

akutplan, fødeplan, Fremtidens Psykiatri og andre planer, regionen har fremlagt, er alle en 

del af kvalitetsudviklingen bredt set. Dansk Sygeplejeråd har været høringspart i disse 

planer. 

 

Det er vigtigt med kvalitet i sundhedsvæsenet, og i regionens høringsmateriale lægges der 

stor vægt på at dokumentationen er af høj kvalitet. Dansk Sygeplejeråd anerkender 

vigtigheden af at dokumentere for at sikre at kvaliteten er i orden. Dog er det af afgørende 

betydning, at dokumentationen ikke kommer i til at fylde mere, end det er højst nødvendigt i 

hverdagen. Sundhedsvæsenets kerneopgaver er det vigtigste; at fremme befolkningens 

sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den 

enkelte. Når man læser strategien, kan man foranlediges til at tro, at dokumentation er 

vigtigere end kerneydelsen.  

 

Vi mener, at omdrejningspunktet for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet bør være 

forskning og udvikling af kerneydelserne. Kvalitet er i høj grad afhængig af forskning og 

udvikling i sundhedsvæsenet globalt set. Det er vigtigt, at de ydelser der gives er 

evidensbaserede, så vidt det er muligt. Sundhedsvæsenet er i høj grad præget af 

erfaringsbaseret viden og traditioner. På de områder, hvor der ligger evidensbaseret viden 

om behandling og pleje, bør denne indføres for at sikre kvalitetsudviklingen. Derfor er 

implementeringen af sundhedsfaglig viden vigtig. 

 

Sygeplejersker og andre autoriserede sundhedspersoner er samfundets garanter for høj 

faglig kvalitet i pleje og behandling. Der bør vises tillid til, at sundhedspersonerne yder pleje 

og behandling af høj kvalitet ud fra en faglig vurdering af den enkelte borgers behov - og 

ikke efter skema. Den stigende ulighed i sundhed er en udfordring, som kræver en ekstra 

indsats. Det er ikke alle borgere, der har de nødvendige ressourcer eller indsigt i egen 

sygdom til i fuldt omfang at kunne inddrages og aktiveres i forhold til et behandlingsforløb. 

Det er meget vigtigt, at der tages hensyn til disse grupper. 

 



Dokumentation er et middel til at opnå en høj kvalitet, og det er derfor vigtigt, at der er høj 

kvalitet i dokumentationen. Dette afhænger af hvilke redskaber der stilles til rådighed, bl.a. i 

form af it-udstyr. Man bør i høj grad benytte sig af de redskaber, der ligger indenfor 

velfærdsteknologien til at optimere mulighederne for at dokumentere kvaliteten i 

sundhedsydelserne. Dette ikke mindst for at lette arbejdsgangene for medarbejderne i 

sundhedsvæsenet og naturligvis for at sikre en korrekt dokumentation. Dansk Sygeplejeråd 

mener at man i højere grad bør udnytte nogle af de mange interessante muligheder i 

anvendelsen af velfærdsteknologi og it-løsninger. 

 

Alle tiltag i sundhedsvæsenet bør foretages under hensyn til arbejdsmiljøet og 

medarbejdernes sikkerhed. Fysisk og psykisk trivsel på arbejdspladsen er forudsætningen 

for at kunne løse nutidens og fremtidens komplekse opgaver i sundhedsvæsenet med høj 

kvalitet. 

 

I Dansk Sygeplejeråd vil vi gerne nu og i fremtiden samarbejde om at udvikle 

sundhedsvæsenet i Region Syddanmark til fordel for borgerne og samfundet. 

 

På vegne af Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark 
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