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Høring over anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til
borgere med kronisk sygdom
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til
anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
Dansk Sygeplejeråd finder det positivt, at der arbejdes på at gøre forebyggelsespakkerne mere anvendelsesorienterede igennem konkrete anbefalinger til forebyggelse inden for de kroniske sygdomme.
Det er ligeledes positivt, at der bliver arbejdet på at ensarte tilbud på
tværs af kommuneskel og at samarbejde omkring konkrete tilbud, så
alle borgere uanset bopælskommune får et tilbud af høj kvalitet.
Dansk Sygeplejeråd mener, at det vil være med til at øge kvaliteten af
de enkelte tilbud for borgerne, da det øger muligheden for at blive
mødt af en kvalificeret sundhedsprofessionel.
Dansk Sygeplejeråd mener, at det er vigtigt at få etableret en forskningsramme rettet mod kommunernes forebyggende sundhedsindsats, så fremtidige anbefalinger bliver baseret på evidens. Der er til
stadighed mangel på evidens inden for forebyggelsesområdet i kommunerne og det er generelt et problem, at der mangler forskning inden for det kommunale sundhedsområde.
I afsnit 4 i de nye anbefalinger lægges der op til en ændring af henvisningsproceduren fra prædefinerede forløb til enkeltstående tilbud,
som sammensættes individuelt efter behov. Dansk Sygeplejeråd mener, det er godt, at der tages højde for den enkeltes behov. Samtidig
er det nødvendigt at sikre, at den rette faglighed med de rette kompetencer er tid stede for at kunne visitere til de rigtige tilbud. Det bør af
anbefalingen fremgå, at det kræver stærke sundhedsfaglige kompetencer at vurdere hvilke forebyggelsestilbud, der er relevante for den
enkelte patient, og at disse kompetencer skal være tilstede i kommunerne. Det kan være relevant, at kommunen arbejder tæt samme
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med hospital og/eller almen praksis i forhold til afklaring af den enkeltes behov for tilbud.
Det er vigtigt at sikre tæt sammenhæng i forebyggelsesforløbene
mellem hospitaler, kommuner og almen praksis, så borgeren oplever,
at der er en sammenhæng i tilbud og de vurderinger, der foretages.
Det bør indgå som en del af anbefalingerne.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand
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