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Dansk Sygeplejeråds formand, 

Connie Kruckow, satte for en uge 

siden sin underskrift på organisa

tionens høringssvar om de lov

forslag, der skal føre kommunal

reformen ud i livet. 

Fem spørgsmål til Connie 
Kruckow om kommunalreformen 

Dansk Sygeplejeråd har en overvejende po

sitiv holdning til kommunalreformen, men 

rigtig mange medlemmer sleal gennem en 

hård tid med sammenlægninger og om

struktureringer. Hvad er det i reformen, der 

er det hele værd? 

"Reformen giver mulighed for, at vi får 

et bedre sundhedsvæsen for patienterne 

og borgerne. Med sundhedscentre, mere 

sundhedsfremme og bedre sammenhæng. 

Og det er jo for patienternes og borgernes 

skyld, at vi har et sundhedsvæsen. Det er 

vigtigt at holde sig for øje. 

Jeg er helt med på, at det kan blive en 

hård tid for sygeplejersker og sundheds

plejersker rundt omkring, og det er ingen 

trøst, at andre medarbejdergrupper bliver 

langt hårdere ramt. 

Men det er vores styrke, at vi - om no

gen - har været ude for omstrukturerin

ger og nye løsninger gennem mange år. 

Denne gang drejer det sig ikke om lappe

løsninger, men en grundlæggende reform 

af hele sundhedsvæsenet. Det må gøre en 

forskel. 

Og så er det klart, at Dansk Sygepleje

råd har en stor opgave i at kæmpe for, at 

sygeplejersker får de bedst mulige forhold 

i og efter omstillingen." 

Hvad bekymrer dig mest ved reformen? 

"Nu ligger det ikke til mig at være be

kymret. Men jeg kan se nogle faldgruber. 

Vi er kommet med mange forslag til, hvor 

lovgivningen kan forbedres. Og vi mener, 

at det er vigtigt at se på de mange bemyn

digelser, ministrene får. Det sætter demo

kratiet ud af kraft, når det mange steder 

er ministeren, ikke Folketinget, der skal 

træffe beslutningerne. 

Den anden ting, der er meget vigtig, er 

de nye økonomiske incitamenter. Fordi 

de er nye, ved vi ikke, hvordan de vil vir

ke. Derfor foreslår vi, at man skal evaluere 

dem og holde øje med, om det er de rigtige, 

man har valgt." 

Dansk Sygeplejeråd har rost reformen for 

at sætte fokus på forebyggelse og sundheds

fremme, men siger samtidig, at det er nød

vendigt med flere penge, hvis forebyggelsen 

skal blive til noget. Er det overhovedet reali

stisk at forestille sig, at der kan blive så 

mange flere penge til forebyggelse, at det vir

kelig gør en forsleel? 

"Vi har ikke råd til at lade være. Hvis 

man ikke kan se, at der er behov for at fi

nansiere det her, så er man ikke i stand til 

at tænke langsigtet. 

Når WHO nu kan sige, at 50 pct. af 

samtlige indlæggelser skyldes livsstilssyg

domme, som kan forebygges - og at det tal 

vil være steget til 70 pct. om 20 år - så er 

man på helt gale veje, hvis man ikke fin

der penge til det. Jeg synes egentlig også, 

at erkendelsen er ved at sprede sig på 

Christiansborg. At man er nødt til at satse 

på sundhedsfremme og forebyggelse." 

Reformen giver mere markedsølwnomi i 

sundhedsvæsenet med stykbetaling for be
handlinger og indlæggelser. Dansk Sygeple-
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Af Kirsten Bjørnsson, journalist -
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jeråd siger, at økonomien ikke må komme til 

at overskygge de faglige hensyn, men hvor

dan kan man undgå det? 

tikerne må også vise vilje og mod til at gå 

efter kvaliteten." 
melsesudvalg og fremtidige medbestem

melsesudvalg. Det, vi er mest bekymrede 

for, er, at der er lagt op til en meget lukket 

proces. Det tager vi skarpt afstand fra. "Det kan blive svært. Men det er en for

del, at vi nu får en klar målsætning, be

skrevet i loven, som siger noget om høje 

kvalitetskrav. Det bliver det redskab, .vi 
skal bruge, når vi argumenterer for faglige 

hensyn frem for økonomi. 

Mange er bekymrede for, at borgerne vil få 

sværere ved at påvirke de politiske beslut

ninger, når kommunerne bliver større og 

amterne bliver til færre regioner. Hvad med 

personalet i de nye, store enheder? Vil de få 

de samme muligheder for at få indflydelse 

på arbejdspladsen som før? 

Men det er svært at sige, om det bliver 

mere vanskeligt at få indflydelse i en stor 

kommune end en lille. Det ved vi faktisk 
ikke. Når vi kommer helt ud på arbejds

pladsniveauet, tror jeg ikke, det gør nogen 

forskel." Det er en af grundene til, at vi argumen

terer for en stærk faglig ledelse. Men poli-
"Det er i hvert fald det, vi arbejder på 

med aftaler om midlertidige medbestem- kbj@dsr.dk 

Hjælp Post Danmark 

- vind fine præmier !
- og deltag i lodtrækningen om de 50 præmier vi udlod-
der blandt dem, der ringer til os.

Hjælp os med at blive bedre. Vi følger løbende op på, 
hvor gode vi er til at omdele Magasinpost og andre for
sendelser. 

Vi vil meget gerne høre fra dig, inden der er gået 2 dage, 
fra du har modtaget magasinet. 

På forhånd tak for hjælpen ! 

Ring dit svar på 
33 48 41 80 - hele døgnet !
Når du har modtaget Sygeplejersken -
ring venligst og besvar følgende 
spørgsmål ved at indtaste: 

• Dit postnummer
• Hvornår er magasinet modtaget
• Er magasinet modtaget på din

bopæl
• Er magasinet modtaget i din post

boks
• Er magasinet modtaget på din

arbejdsplads
• Har magasinet været omadresseret.
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Albatros 
SUPERVISOR UDDANNELSE 

At blive kompetent supervisor kræver både teori og 
træning i metoden. Der er fokus på det personlige 
lederskab og på videreudvikling af dialogiske kompetencer. 
Faglig/ personlig opkvalificering over to år i tværfaglige, 
procesorienterede og dynamiske læreprocesser. 

Nyt hold starter: MARTS 2005 

8 moduler af 4 dages varighed, samt træningsdage mellem 
modulerne. I alt 320 timers undervisning. 

Målgruppe: 

Ledere, konsulenter, undervisere, behandlere og 
fagpersoner, der arbejder med andre mennesker. 

Undervisere: 

Dorte Jensen: Socialrådgiver, supervisor, proceskonsulent. 
Pernille Brok: Socialrådgiver, supervisor, proceskonsulent, 
forfatter. 
Mogens Lund: Børnepsykiater, forfatter, Kernpier Instituttet, 
m. flere gæstelærer. 

Pris: 40.000,- kr. for uddannelsen ekskl. ophold. 

Tilmelding: 15. FEBRUAR 2005. 

Kursusprogram kan rekvireres. 

ALBATROS-VESTERGADE 41-8000 ÅRHUS C 

Tlf. 86185755 • Fax 86180055 

info@alba-tros.dk • www.alba-tros.dk 

C 

(l) 

(l) 

(l) 

0.. 

(l) 

bO 

>

V, 

I 


