
 

 

 
 
 
 
Hermed fremsendes på vegne af Dansk Sygeplejeråd (DSR) i Kreds Syddanmark et 
uopfordret høringssvar vedr. Region Syddanmarks udkast til Sundhedsaftalen for 
2015-2018. 
 
 DSR vælger at give et uopfordret høringssvar til den kommende Sundhedsaftale, da 
aftalen er et af de vigtigste lovbefalede initiativer, til at styrke sammenhæng og 
koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen 
praksis og kommuner.  
Aftalen skal i DSR’s perspektiv sikre den lokale i udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen. 
Overordnet er DSR enig i visionen, der beskriver udfordringerne i de kommende år 
for Syddanmark og støtter ligeledes, at sundhedskoordinationsudvalget har sat 3 
hovedmål  
 

• Sundheds gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren 
• Sundhed for alle 
• Sundhed med sammenhæng 

 
DSR er særligt tilfredse med at der i mål for den politiske vision sættes fokus på 
ulighed i sundhed. Især hvor der er behov for en særlig indsats målrettet bl.a. hos 
borgere med psykisk sygdom. DSR bakker op omkring regeringens målsætning om 
at bekæmpe ulighed i sundhed, og har i den forbindelse publiceret ”8 forslag til 
bekæmpelse af ulighed i sundhed”. DSR finder det meget positivt at der tages 
udgangspunkt i behovet for ligestilling mellem psykiatriske og somatiske lidelser.  
 Ligeledes er det positivt at der skal udvikles en fælles model for den rehabiliterende 
tilgang på tværs af sektorerne. Dette medvirker DSR gerne ved og skal ligeledes 
opfordre til at emnet bringes ind i relevante uddannelsesområder. Der kan med 
fordel beskrives konsekvenser for eller forventninger til fx professionsuddannelser. 
Særligt hvordan man vil understøtte rehabilitering ved at sætte gang i målrettet efter 
- og videreuddannelse for personalet, der skal omsætte visionen til konkret handling. 
DSR savner i målene, at der sættes mere fokus på forebyggelse hos borgere, der 
endnu ikke er ramt af sygdom, her tænkes specifikt kroniske lidelser. 
Derudover efterspørges konkrete mål for at nedbringe antallet af utilsigtede 
hændelser særligt i sektorovergangene, som er en af vejene til at nedbringe antallet af 
genindlæggelser. 

http://www.dsr.dk/Documents/Sundhedspolitik/Ulighed%20i%20sundhed.pdf
http://www.dsr.dk/Documents/Sundhedspolitik/Ulighed%20i%20sundhed.pdf


 

DSR er enig i fokus på telemedicinske løsninger, som en af velfærdsteknologiens 
muligheder. En lang række borgere med bl.a. kroniske sygdomme anvender 
forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler, der omhandler andre løsninger end 
telemedicin. Der er behov for at understøtte borgeren i sådanne tiltag. 
  
Grundlæggende er DSR enig i, at indsatser og udviklingsarbejder skal være baseret 
på viden og evidens. Der skal være fokus på kvalitet i opgaveløsningen, og opgaver 
skal løses fagligt forsvarligt, hvilket skal være et særligt fokusområde i 
sektorovergangen. Formidling og deling af viden på tværs af sektorer har afgørende 
betydning når borgere udskrives fra sygehuset. Dette skal sikre kvalitet i en plan 
hvor behandlingen på sygehuset skal fortsætte i borgerens eget hjem.  Dette stiller 
krav om at personalet har tilstrækkeligt med kompetencer til at udføre opgaverne 
uanset hvor behandlingen foregår og sikre at patientsikkerheden har høj prioriteret. 

DSR oplever i en række tilfælde, at opgaver flyttes mellem sektorerne uden at der er 
tid til at planlægge de nødvendige omstillinger, hvorved borgeren oplever 
manglende sammenhæng i sundhedsvæsnet.  Sundhedsaftalen skal gerne være med 
til fremadrettet at skabe bedre sammenhæng så sektorerne i praksis opleves som et 
sammenhængende sundhedsvæsen. 

DSR forventer, at man i hver sektor afsætter de nødvendige ressourcer også 
økonomisk så aftale, mål og vision kan omsættes i praksis. 

 

DSR, der repræsenterer medlemmer i alle sektorer, bidrager gerne i den videre 
proces med at sætte fokus på de sammenhængende forløb mellem sektorerne. 

 

På vegne af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark 
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