
aktuelt udlicitering Af Susanne Bloch Kjeldsen, journalist 

De·private kan tage over 
Kommunerne kan efter en ændring af loven nu lovligt 

lade private firmaer overtage hele hjemmesygeplejen. 

En anden ny lovændring skal bane vej for privatprakti

serende sundhedsplejersker. 

Med vedtagelsen af et nyt lovforslag om 
ændring af "Lov om hjemmesygeplejerske
ordninger" er der blevet ændret et par ord i 
l�vteksten, så kommunerne nu også kan
udlicitere hjemmesygeplejen. Tidligere stod
der i loven, at kommunen var ansvarlig for
at ansætte sygeplejersker. Nu står der, at
det er kommunalbestyrelsen, der er ansvar
lig for, at der bliver ydet hjemmesygepleje.
Lovforslage,t gør med et slag den såkaldte
"Græsted-Gilleleje-model" lovlig, og det
har været indenrigs- og sundhedsminister
Lars Løkke Rasmussens erklærede mål, siden
han blev minister.
Dansk Sygeplejeråd har protesteret over
lovforslaget i et høringssvar og gjort op
mærksom på en række problemer i over
gangen fra offentlig til privat hjemmepleje
og omkring det fremtidige samarbejde. Kri
tikken er bl.a. gået på det fremtidige ansvar
for uddannelse og udvikling af personale,
det fremtidige samarbejde og koordinering
mellem offentlige og private ordninger og
ulemperne ved at give borgerne valgfrihed.
En del af Dansk Sygeplejeråds kritik er af
Lars Løkke Rasmussen blevet afvist som
ideologisk og udtryk for fagpolitiske hold
ninger.
Den 13. marts havde 2.-næstformand Aase

Languad foretræde for Folketingets Sund
h�dsudvalg, hvor hun endnu en gang gjor
de rede for Dansk Sygeplejeråds holdnin
ger. 
"Vores henvendelser har ikke fået politiker
ne til at ændre holdning, og nu må vi til at
se på, hvordan vi kan minimere de negative
konsekvenser.Vi skal bl.a. sikre, at de priva
te firmaer også har en uddannelses- og ud
viklingsforpligtelse," siger Aase Langvad.

Privat sundhedspleje 
Endnu et nyt lovforslag, som skal give frit 
valg mellem offentlige og private ydelser, er 

på vej. Det drejer sig om "Lov om forebyg
gende sundhedsordninger for børn og 
unge," hvorunder sundhedsplejen hører. 
Lovforslaget vil fjerne kommunernes for
pligtelse til at ansætte læger, sundhedsple
jersker, sygeplejersker og andet personale 
og i stedet give kommunerne mulighed for 
at indgå aftaler med privatpraktiserende 
sundhedspersonale. i Baggrunden for lovforslaget er en undersø- " 
gelse fra 1996, som viste, at 20 pct. af landets j 
kommuner ikke har været i stand til at re- � 
kruttere læger i de tværfaglige sundhedsord- .8J2
ninger. Det svarer til, at 14 pct. af alle børn ] 
har manglet et lægeligt tilbud fra den kom - �
munale sundhedstjeneste. Regeringen øns- Dansk Sygeplejeråd vil forsøge at sikre sig, at 

ker med det nye lovforslag at gøre det nem- en privatisering af hjemmeplejerne ikke kom-
mer til at gå ud over kvaliteten af plejen, og 

mere for kommunerne at ansætte læger. at det ikke får negative konsekvenser for de 
Dansk Sygeplejeråd har protesteret over svage ældre. 

lovforslaget i et høringssvar, og den 10. 
april havde 2.-næstformand Aase Langvad 
foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg 
sammen med formanden for Faglig Sam -
menslutning af Sundhedsplejersker (FS 
10), Asta Bisgaard.

"Lovforslaget er en kedelig måde at løse 
et rekrutteringsproblem mht. læger på. Vi 
mener, at regeringen blander tingene 
sammen, for rekrutteringsproblemet kun
ne man have løst ved at indgå aftaler med 
praktiserende læger eller ved at lade 
sundhedsplejersker overtage nogle af op
gaverne. Sundhedsplejerskerne nyder stor 
tillid i familierne, og især i familier med 
problemer spiller den tillid en stor rolle, 
hvis man skal have fat i de vigtige ting. 
Det tværfaglige arbejde i kommunerne vil 
alt andet lige lide skade, hvis sundheds
plejen bliver privatiseret," siger Aase 
Langvad. 
Asta Bisgaard har ikke hørt om sund -
hedsplejersker, der har konkrete planer 
om at blive privatpraktiserende, men hun 
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vil ikke afvise, at nogen skulle være inte
resseret. 
"Der er mange initiativrige sundhedsplej
ersker, men kommunerne skal ikke regne 
med at få bedre og billigere ydelser, fordi 
de udliciterer. Der er ikke noget problem 
i, at privatpraktiserende konsulenter laver 
et tværfagligt samarbejde om kommuner
nes sundhedsordninger, men det bliver 
bøvlet, bl.a. med henblik på oplysninger 
om personfølsomme data. Desuden vil 
kommunerne miste den sundhedsfaglige 
knowhow i deres planlægning," siger Asta 
Bisgaard. 
Dansk Sygeplejeråd venter på svar fra re
geringen. Lovforslaget om de forebyggen
de sundhedsordninger for børn og unge 
er endnu ikke vedtaget. ■
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