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21. januar 2019 

Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023 i Syddanmark   
Hermed fremsendes på vegne af Dansk Sygeplejeråd (DSR), Kreds Syddanmark et høringssvar 

vedrørende Region Syddanmarks udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023. Vi har lavet et 

høringssvar til den kommende Sundhedsaftale, da aftalen er et af de vigtigste lovbefalede 

initiativer som skal styrke sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går 

på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. 

Tak for invitationen til at bidrage i denne udvikling. 

DSR, Kreds Syddanmark er indledningsvis enig i, at Sundhedsaftalen 2019-2023 skal bygge videre 

på et solidt og udviklingsorienteret samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende 

læger i Syddanmark. I fællesskab skal de tre parter finde løsninger på de udfordringer, som 

sundhedsvæsnet står overfor nu og i fremtiden.  

Den grundlæggende forudsætning for at sundhedsaftalen lykkes er, at det tværsektorielle 

samarbejde styrkes, samt at det nære og sammenhængende sundhedsvæsen udvikles i fællesskab. 

Vi er enige i, at Sundhedsaftalen overordnet set skal bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj 

kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende og sømløse 

overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.  

DSR, Kreds Syddanmark vil særligt fremhæve ønsket om at skabe mere lighed i sundhed, der 

kræver en målrettet indsats på tværs af enhederne. Der er fortsat store borger- og patientgrupper, 

der ikke oplever lighed i sundhed. Netop inden for dette område vil DSR, Kreds Syddanmark 

anbefale, at der oprettes et tværgående organ, der får til opgave at komme med initiativer, der 

mindsker uligheden i sundhed. Det er positivt, at sundhedsaftalen indeholder en række initiativer 

på netop dette område. 

Vi er enige i, at ud over ovenstående fokus på ulighed i sundhed presses det samlede 

sundhedsvæsen på tre væsentlige områder:  

•  Flere ældre borgere 

•  Flere borgere med én eller flere kroniske sygdomme  

•  Flere borgere med psykiske lidelser   

Intet af dette er dog en overraskelse. Vi finder nærmere at udfordringen er, at det på trods af 

denne viden ikke er lykkedes at skabe en sammenhængende forståelse for, hvordan der sikres en 

samlet indsats og særlig finansiering af de områder, der særligt berøres. 

Vi vil gerne anerkende, at der er sket en meget positiv udvikling, når man vurderer det enkelte 

patientforløb, herunder optimering af behandling og tiltag, der involverer patienter i egen 

behandling. Samlet set en positiv tilgang med fokus på kvalitet. 

Sundhedsaftalen indeholder et væsentligt afsnit, der sætter retning for forebyggelse og 

sammenkæder det med områdets sundhedsprofil. DSR, Kreds Syddanmark er enige i, at tidlig 

indsats på områderne er vigtig, og vi anbefaler en grundlæggende indsats i den primære 

forebyggelse, hvor fx sundhedsplejersker i kommunerne spiller en væsentlig rolle. 
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Imidlertid konstaterer DSR, Kreds Syddanmark, at en række vigtige forhold hæmmer udviklingen. 

Det handler om: 

• Manglende plads til patienterne, særligt i de tre nævnte væsentlige områder 

• Mangel på personale, stort personale flow og udfordringer med løbende 

kompetenceudvikling 

• Presset økonomi ”her og nu” og på sigt, fx jævnfør den demografiske udfordring 

• Teknologiske løsninger, der ikke frigiver tid hos personalet 

• Overgange på tværs, hvor kommunikationen svigter, fx på medicinområdet med øget risiko 

for fejl og øget tidsforbrug for personalet 

• Et manglende langsigtet tværgående blik for denne samlede udfordring i sundhedsvæsenet 

Virkemidlerne, som blandt andet øget borgerinddragelse i egen sundhed, er DSR, Kreds 

Syddanmark enige i. Der savnes dog en grundlæggende holdning til, at også personalets bidrag 

er et virkemiddel. Når dette fremhæves, er baggrunden, at vi mener, at udviklingen i 

sundhedsvæsenet generelt, og herunder også lokalt i vores område, er ramt af, at visionerne 

for udviklingen er gode, men desværre har medført en øget belastning af personalet og 

dermed en forringelse af arbejdsvilkårene. Personalets samlede indsats er et væsentligt 

virkemiddel for, at planen faktisk lykkes.  

Det bør fremgå som et tværgående fælles indsatsområde, at der politisk er blik for 

sammenhæng og konsekvens af virkemidler for personalet; koblingen til at dårligt arbejdsmiljø 

for personalet også har negativ betydning for opfyldelse af målene i sundhedsplanen. 

Sundhedsudvalget vil arbejde for sømløse overgange. Det ser DSR, Kreds Syddanmark positivt 

på. Det undrer dog, at man i skemaet på side 4 sætter måltallene forskelligt for reduktion af 

genindlæggelser, afhængigt om man er somatisk eller psykisk syg. Vi mener, ambitionen bør 

være ens, vel vidende at virkemidlerne kan være forskellige. 

Det er positivt, at sundhedskoordinationsudvalget løbende inviterer relevante parter til møde 

for at sikre implementering og evaluering af de vedtagne beslutninger. Vi bidrager gerne i 

denne sammenhæng. 

Afslutningsvis finder DSR, Kreds Syddanmark, at der bør sættes politiske pejlemærker for 

forskningen inden for tværgående forløb på tværs af de tre sektorer, herunder at blandt andet 

sygeplejersker opfordres og prioriteres til at igangsætte forskning med afsæt i sygeplejens 

betydning for patienterne. DSR, Kreds Syddanmark der repræsenterer medlemmer i alle 

sektorer, bidrager gerne i den videre proces med at sætte fokus på de sammenhængende 

forløb mellem sektorerne. 

Tak for muligheden for at bidrage. 

På vegne af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark  

 

John Christiansen  

Kredsformand 


