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Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. målepunkter for det
sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn 2019
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i
forbindelse med målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede
tilsyn 2019. Dansk Sygeplejeråd har følgende bemærkninger.
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Målepunkter for føde- og jordemoderområdet
3: Gennemgang af skriftlige instrukser for sundhedsfaglig virksomhed
Punktet: ”forløb for sårbare gravide” kan med fordel få følgende tilføjelse: ”herunder for gravide med psykisk sygdom”.
4: Interview vedrørende samarbejdet med læger
Den indledende tekst: ”Tilsynsførende interviewer ledelse og relevant
plejepersonale, læger og jordemødre med henblik på at vurdere samarbejdet med læger inden for samme afdeling samt læger fra andre
specialer” bør få tilføjelsen – ”herunder også psykiatriske læger ved
fødselsforløb for gravide/mødre med psykisk sygdom”.
7: Journalgennemgang med henblik på vurdering af den sundhedsfaglige beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer
Der kan være forskellige årsager til at moderen ikke ønsker at amme
og hun skal derfor have vejledning i mælkeerstatning til barnet. Derfor
bør der under punktet ”Ernæring: BMI, hyperemesis, gestationel diabetes samt amning af barnet” også tilføjes ”dialog om hvorvidt moderen ønsker at amme barnet”.
Målepunkter for det præhospitale område
På side 10 under ”journalgennemgang vedrørende valg af algoritme
(procedure) for undersøgelse/behandlinger”, forventer vi, at der bliver
inddraget spørgeguides, såsom ”Dansk Index”, som er et hjælpeværktøj til prioritering og diagnosticering af patienten. Dansk Sygeplejeråd oplever, at det er et problem, at algoritmen ikke er opdateret i
forhold til nyeste viden. Vi anbefaler, at det kommer til at fremgå ved
tilsynet, at der bliver set på det.
Målepunkter for vaccinationsområdet
Dansk Sygeplejeråd foreslår, at der også bliver målt på beredskab for
behandling af anafylaktisk chok (allergisk reaktion), herunder både
genoplivningsudstyr, instruks for behandlingen og at den rette medicin er til rådighed. Dansk Sygeplejeråd har flere gange erfaret, at
disse livsvigtige ting ikke er til stede.
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Målepunkter for forsvarsområdet
Dansk Sygeplejeråd henleder opmærksomheden på, at der i Forsvaret, er sygeplejersker der udstationeres eller udsendes uden for Danmark i kortere eller længere perioder. Disse sygeplejersker er ansat
efter forskellige regelsæt, men flere af dem arbejder for Forsvaret
(ofte tidsbegrænset) med det formål at gøre tjeneste i udlandet.
Denne gruppe har ofte også opgaver i Danmark, men dog sjældent af
akut karakter. Dansk Sygeplejeråd finder det derfor nødvendigt, at
bede om at få præciseret, hvorvidt det er formålet at disse personalegrupper er omfattet og i så fald i hvilket omfang.

Med venlig hilsen

Grete Christensen, Formand
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