
 

Til Social- og Ældreministeriet 
 

Høringssvar vedr. høring over udkast til lov om velfærdsaftaler 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
udkast til lov om velfærdsaftaler.  
 
Dansk Sygeplejeråd har følgende bemærkninger til lovudkastet:  
 
Giv mulighed for fravigelse af autorisationsloven 
Lovforslagets § 14 giver mulighed for at fravige bestemte pligter og 
rettigheder efter sundhedsloven.  
Dansk Sygeplejeråd mener, at man tillige bør give mulighed for at fra-
vige andre regler på sundhedsområdet, herunder særligt reglerne i 
autorisationsloven.  
 
Det skyldes, at velfærdsaftalen efter Dansk Sygeplejeråds opfattelse 
er en oplagt mulighed for at give sygeplejerskerne et forbeholdt virk-
somhedsområde på et eller flere udvalgte områder på forsøgsbasis.  
 
Det er vores forventning, at det vil kunne frigøre værdifulde sygeple-
jersketimer. Bland andet fordi sygeplejersker i mange tilfælde vil 
kunne undgå at skulle kontakte patientens læge vedrørende forhold, 
som er grundlæggende og basal viden for en autoriseret sygeplejer-
ske. Samtidig vil det på en række områder kunne give borgerne en 
hurtigere indsats og potentielt undgå sygdomsforværring og indlæg-
gelse.  
 
Denne mulighed eksisterer imidlertid ikke, hvis lovforslaget vedtages i 
sin nuværende form, fordi man alene giver hjemmel til fravigelse af 
sundhedsloven. 
 
Bedre udnyttelse af muligheden for at lave retningslinjer til syge-
plejersker for udlevering af håndkøbsmedicin 
Dansk Sygeplejeråd håber, at mulighederne for at lave retningslinjer 
til sygeplejersker for udlevering af håndkøbsmedicin i højere grad vil 
blive udnyttet. 
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Side 2 af 2 

Selvom alle kommuner allerede har denne mulighed indenfor de nu-
værende lovgivningsmæssige rammer, er der mange kommuner, som 
har undladt at have sådanne retningslinjer. Derfor oplever mange sy-
geplejersker, at de bruger unødig tid på at kontakte praktiserende 
læge for at få godkendt udlevering af håndkøbsmedicin.  
 
Brug erfaringerne til at øge sammenhæng for borgerne  
Velfærdsaftalen giver mulighed for at afprøve og teste nye veje og 
muligheder for at løfte velfærden i kommunerne på de udvalgte områ-
der. Det skaber mulighed for at styrke faglighed og kvalitet for bor-
gerne, hvor man afprøver og tester forskellige potentialer og udvik-
lingstiltag. Behovet for øget samspil på tværs af kommuner og regio-
ner - for at styrke sammenhæng i forløb fx for multisyge borgere - vil 
forhåbentlig også være et område, der kan få opmærksomhed og løf-
tes gennem denne aftale.   
 
De erfaringer, som de involverede kommuner gør sig, bør løftes op i 
et videns- og læringsperspektiv med det formål at sprede de gode er-
faringer til andre kommuner.  
Dansk Sygeplejeråd forslår derfor, at det skrives ind i bekendtgørel-
sen, at forsøgene skal midtvejs- samt slutevalueres, og at man i den 
forbindelse involverer relevante forskere samt de faglige organisatio-
ner.  
 
Det er desuden Dansk Sygeplejeråds forhåbning, at ministeriet bru-
ger velfærdsaftalen til at gøre sig erfaringer med, hvordan adskillel-
sen mellem servicelov og sundhedslov mindskes og gøres mere 
håndterbar i praksis for kommunerne og medarbejdere. Borgere, der 
modtager ydelser fra både service og sundhedslov, har ikke en gen-
nemsigtig vej i systemet fx ved klager eller lignende.   
 
Økonomi 
Til slut bemærker Dansk Sygeplejeråd, at der ikke følger økonomi 
med i aftalen. Dette kan udfordre og være en barriere for udviklingstil-
tag og omstillinger i kommunernes arbejde.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Grete Christensen 
formand 
 

 

 


