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Det Sygeplejefaglige Råd på Aarhus Universitetshospital 
afgiver høringssvar vedr. sundhedsplanen 

 

Vigtigste høringspunkter 

Patienten bestemmer  

• Ønske om, at terminologien ændres til patientinddragelse, 
som er den anvendte forskningsterminologi 

• Fokus på forskning i patientinddragelse 

Sundhed og sammenhæng 

• Inddragelse af forskningsresultater 
• Sygeplejen som tydeligt fagområde 

 

Det følgende dokument er uddybning af ovenstående.
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Det Sygeplejefaglige råd på AUH vil hermed gerne tilkendegive, at vi 
finder Sundhedsplan 2013 for Region Midtjylland væsentlig for at 
sikre den ønskede udvikling. 
 
Vi har indenfor sygeplejen, i lighed med andre faggrupper i 
hospitalet, haft fokus på visitation, optimerede patientforløb med 
effektiv ressourceudnyttelse, implementering af DDKM, EPJ og ikke 
mindst kræft- og andre pakker. Dette vil vi naturligvis fortsat arbejde 
på at forbedre, hvor dette er påkrævet. 
 
Vi hilser velkomment, at sundhedsplanen denne gang har fokus på 
det fælles ansvar for sundhed, hvor vi som faggruppe gerne vil byde 
ind med den specialistviden, der gennem forskning og udvikling er 
genereret i hospitalet. Vi erkender, at vi har en opgave i at sikre, at 
den sygeplejefaglige viden er til rådighed for patienterne, også når de 
forlader hospitalet, ligesom vi vil sikre, at de fagprofessionelle 
udenfor hospitalet inviteres til deltagelse i hospitalets faglige fora.  
 
Det fremgår, at patienten bestemmer er gennemgående i planen. Vi 
vil gerne anmode om, at ”patienten bestemmer” ændres til 
patientinvolvering. Det er den terminologi, der anvendes i 
sundhedsforskning. Sundhedsforskningen skal sikre viden, der fører 
til, at patientens ressourcer inddrages bedst muligt til gavn for 
patientbehandling. Vi vil som faggruppe gerne understøtte, at 
patienten på et oplyst grundlag, er i stand til selv at bestemme. Det 
er fortsat de fagprofessionelles ansvar, at patienten får tilbudt det 
fagligt mest kompetente tilbud. 
 
I forhold til sundhed og sammenhæng er det vores opfattelse, at 
plejegruppen, der let kommunikerer på tværs af sektorer, kan have 
en afgørende rolle. Vi ser store fordele i, at plejegruppen kan bevæge 
sig på tværs af afdelinger og sektorer, herunder varetage opgaver i 
forhold til at sikre gode forløb i komplekse situationer. 
 
 Der er brug for sygeplejersker til at initiere og implementere mere 
inddragelse af patienter og pårørende i opgavevaretagelse før, under 
og efter kontakt med hospitalet, hvad enten det drejer sig om 
indlæggelse eller ambulant konsultation. Hvis denne intensiverede 
inddragelse og overdragelse af traditionelle sygeplejeopgaver skal 
lykkes, er der brug for en (sundheds)pædagogisk og faglig 
kvalificeret ’oplæring’ af patienter og pårørende i selvmonitorering, 
hvordan man ’lytter man til sin krop’, hvilke kropslige signaler skal 
man være opmærksom på, tekniske færdigheder, fra komplekse 
opgaver som hjemmedialyse til den daglige indtagelse af medicin, 
brug af telemedicinsk udstyr. Sygeplejefaget kan bidrage til indfrielse 
af ’det fælles ansvar for sundhed’, ved bl.a. følgende: 
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Udvikling, implementering og evaluering af specialistfunktion i 
hjemmeplejen  
Udvikling, implementering og evaluering af veldefinerede telefoniske 
og telemedicinske sygeplejekonsultationer  
Udvikling af informations- og instruktionsmateriale, som patienterne 
kan forstå og har gavn af og som tager højde for patienternes health 
literacy (fx videobaseret) og udvikles i samarbejde med patienterne,   
eksempelvis om, hvorledes man forbereder sig til en given 
undersøgelse eller behandling. 
Udredningsarbejde i forhold til effekt/virkning, relevans og 
omkostningseffektivitet i relation til at involvere patienternes 
pårørende. Dette med henblik på at blive bedre til at foretage en 
systematisk behovsscreening og involvering af pårørende efter 
patientens behov og de pårørendes ressourcer  
Udvikling af mønstereksempler på relevante metoder inden for Modus 
2 forskning, dvs. praksisnær forskning, der tager udgangspunkt i 
kliniske problemstillinger, foregår i et samarbejde mellem klinik og 
akademia, inddrager alle relevante discipliner og er socialt orienteret 
med brugerne. Sygeplejefaget har traditionelt har været åbent for og 
har stor erfaring med kvalitative forskningsmetoder. Vi har også en 
del udfordringer at arbejde med i forhold til evidens og nytteværdi. 
Det er spændende at udvikle på.  
 
Sundhedsplanen passer på flere områder som "fod i hose" til 
Forskningsprogrammet: Kommunikation og Etik 
På s.2 angives at "Udviklingen af kommunikationen mellem patient og 
fagperson vil være en løftestang" 
Og der henvises til at det er en løftestang i forhold til at udvikle 
konceptet: at patienten bestemmer samt at kunne se patientens 
samlede forhold og " at kende patienten godt". 
På s. 10 fastslås også: "Derfor bliver kommunikation særdeles 
afgørende" 
Flere steder nævnes at vi skal lytte åbent til patienten (s. 5,s.9, 
s.10,s.11) 
Udvikling af en god kommunikationskultur (.s10) - som også 
understøttes af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og trygfonden. 
"Samtalen som udgangspunkt for valgene.." (s. 11) er alfa og omega 
for at patienten og pårørende bliver i stand til at træffe et godt og 
rigtig valg 
  
Videre påpeges ulighed i sundhed (s.2) som også 
forskningsprogrammet påpeger: Det kræver differentieret 
kommunikation. 
  
På s. 3 nævnes sammenhængende forløb og telemedicin, video og 
telefon. Det er det, som forskningsprogrammet henviser til som 
område 2 og 3. Forskning viser i øvrigt at kommunikation er en 
yderst væsentlig parameter, hvis vi skal skabe sammenhæng og 
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kontinuitet i patientforløb såvel inden for som udenfor hospitalets 
vægge (mellem sektorer) 
  
Forskningsprogrammet har to grundantagelser: Personcentrering og 
omsorgsetik. På s. 4 angives, at man bliver nødt til at have en mere 
personlig tilgang til patienterne. På s. 13 nævnes patientcentrering 
som et vigtigt kulturelt element. 
Ansvarsfordeling som er kernen i omsorgsetik er også et væsentligt 
omdrejningspunkt i et samarbejds- og netværksperspektiv (s. 4), i 
medinddragelse (s. 8, s.9)), fælles beslutningstagning, jvf. citatet 
øverst s. 10. 
 
Refleksioner fra praksis. 
Tre relevante områder man fokuserer på. Et sammenhængende 
sundhedsvæsen med fokus på " det hele menneske" kan man næppe 
være uenig i som mål. 
Selvfølgelig skal ressourcerne anvendes optimalt, men det er høje 
mål at sætte med en stadig strammere økonomi. 
Skal høj produktivitet fortsat skal have høj prioritet? Dette 
harmonerer i hvert fald ikke med, at der skal afsættes mere tid til 
nyhenviste ptt (side 9) Øget inddragelse af ptt og pårørende er 
svært, med det pres, der er bl.a. i sengeafsnit. Det er noget 
sygeplejersker er gode til, og det er også dem, der ofte kender pt 
bedst. Det nævnes, at IT skal bruges meget mere i kommunikation 
med ptt. Det er på mange måder rigtigt, men så må vi forvente 
større fokus og prioritering af udvikling og back up på IT området. 
Samtidig skal man være opmærksom på at dette også kræver 
personaleressourcer. Sundhedsplanen nævner Ambuflex som 
eksempel på, at man kan spare ressourcer. Dette er der vist ikke 
evidens for. Vores erfaring er, at vi nok kan spare nogle 
lægeressourcer, men til gengæld koster det betydelige 
sygeplejeressourcer at kommunikere med ptt på denne måde. 
Sluttelig lægges der vægt på brug af data. Så må vi kræve at data er 
valide. Tal for genindlæggelser er et konkret eksempel på, at tallene 
ikke er valide (stemmer ikke overens med de tal vi finder ved at 
auditere på flere afsnit). 
Sygeplejen kan være godt tilfreds med de målsætninger, der er 
opstillet, da emnerne jo netop berører sygeplejerskernes 
kompetenceområder som at tage hensyn til patientens hele situation, 
inddrage patient og pårørende og hjælpe dem til at træffe valg, øget 
samarbejde med primær sektor og skabe sammenhængende 
patientforløb, arbejde med evidens og kliniske retningslinjer. Men 
også på det forbyggende område er sygeplejen stærk - her tænkes 
på KRAM og de livsstilssamtaler sygeplejersker varetager, er begyndt 
at varetage. 
Og endelig kan sygeplejen bidrage med kommunikation via 
teknologiske løsninger - vi har eksemplet med Ambuflex, hvor 
sygeplejersker nu varetager en del af kommunikationen med pt og 
som træder i stedet for en lægekonsultation. At sygeplejen 
efterhånden får en meget aktiv og fremtrædende rolle i ambulatorier i 
forhold til tidligere. 
Sluttelig er det vigtigt, at sikre høj kvalitet på ydelserne såvel som i 
de data, der er grundlaget for beslutninger og udvikling.  
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Overordnet bifalder det Sygeplejefaglige Råd det klare supplement i 
værdiorienteringen i sundhedsvæsenet, som Planen udstikker. Det 
meget klare signal om fælles ansvar for sundhed bliver en afgørende 
faktor i fremtiden, for fortsat at kunne tilbyde patientforløb af meget 
høj kvalitet. Patientinddragelse, det hele menneske, lighed i sundhed, 
krav om sammenhæng og tæt monitorering af den sundhedsfaglige 
indsats medfører, som det også er nævnt nye arbejdsformer, nye 
metoder og udfordringer af den hidtidige organisering m.m.. Det 
bliver, som Planen også tilkendegiver et udfordrende og langstrakt 
arbejde med kulturfænomener. Rådet har en forhåbning om, at netop 
disse udfordringer får en synlig plads på dagsorden i forskellige 
sammenhænge de kommende år. Kulturændringer er kun mulige 
igennem persisterende indsats og en stringent efterspørgsel. 
Rådet ser værdiskiftet som både rigtigt og nødvendigt, men der 
rejser sig også en lang række spørgsmål til nogle af de paradokser, 
som umiddelbart fremstår i sundhedsplanen: 
Hvordan sikres, at det ikke bliver de ressourcestærke patienter og 
pårørende, som kommer til at definere og bestemme prioritering af 
tid og ressourcer i relation til væsenet? Fagligheden og solidariteten 
med de svageste patienter kan blive udfordret af dette?   
Tanken om udvikling af stratificeringsværktøjer til ”grovidentifikation” 
af patienternes behov for differentieret indsats vil medvirke til at 
tænke omkostningseffektivt. Faren kan være, at de 
sundhedsprofessionelle bliver forudindtagede og derfor blinde for det 
unikke og individuelle i den enkelte patient. Sundhedsplanen kunne 
udfolde dette skisma yderligere. 
Planen kunne give et tydeligt bud på, hvad der skal skabe ”fælles 
tankegang” i hele sundhedsvæsenet og med fordel til denne intention 
opstille succeskriterier, som vil underbygge, at dette er lykkes. 
Hvilken betydning har det nye værdiparadigme for udformningen af 
kvalitets- og effektivitetsmål? 
Man kan tolke udgangspunktet i planen som endnu en understregning 
af, at rationalitetstænkningen dominerer – fokuseringen kan tolkes at 
forudsætte, at alle mennesker er i stand til logisk og rationelt at 
sætte sig ind i, forholde sig og tage stilling. Patienter/borgere er ikke 
nødvendigvis bevidste om egne præferencer og ønsker, men 
forventer og er afhængige af de sundhedsprofessionelles ønsker.  
 
Man kunne vove en bredere fokusering på konsekvenser af sygdom – 
eksempelvis sociale, psykologiske, eksistentielle problemstillinger. 
Fokuseringen er overvejende på medicinsk behandling, information 
og compliance. 
 
Der lægges et betydeligt ansvar for sundhed hos patienterne – er de 
parate til at tage dette og hvem er parate? 
Der refereres til undersøgelser og der mangler referencer, hvorfor der 
ikke er gennemsigtighed i belæg for påstande.   
 
Sygeplejersker nævnes ikke som selvstændig faggruppe i planen, 
Sygeplejersker varetager allerede en lang række opgaver, hvor der er 
”taget hul” på koordinering imellem samarbejdspartnere, af 
patienternes individuelle forløb og arbejdende indenfor det 
sundhedsfremmende og rehabiliterende område. Rådet forestiller sig, 
at sygeplejersker også i fremtiden får vigtige opgaver i det fælles 
ansvar for sundhed.   
Vægtningen af interventionsforskning kombineret med kvalitativ 
forskning om patientoplevelser på tværs af sektorer og i samarbejde 
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med disse sektorer bliver et bærende element i argumentationen for 
udviklingsretningen. Mange forskere med sygeplejefaglig baggrund 
har uddannelse og kompetencer til at udvikle og teste konkrete 
værktøjer til fælles beslutningstagning, udvikling og testning af 
materialer der viser mulige valg, udvikling og testning af effekten af 
forskellige former for patientinddragelse, testning af tværfaglige 
samarbejdsmodeller, udvikling af testning af interventioner, der 
forbedrer risikofyldt adfærd osv. Alle disse tiltag kan effektanalyseres 
med særlig fokus på a) at identificere de patienter og pårørende, som 
har særlige behov og udfordringer ift. rollen som den aktive 
patient/pårørende b) måden at inddrage patienterne på c) effekten af 
øget tid ved første besøg hos patienter og pårørende med særligt 
svage psykosociale forudsætninger.  
Det nævnes, at man i den fremtidige organisering skal tænke nyt og 
på tværs af grænser – hvor langt vil man gå i nye organiserings- og 
ansættelsesformer i de kommende år? 
 
 
På vegne af Det Sygeplejefaglige Råd på Aarhus Universitetshospital 
 
 
 
Oversygeplejerske Martha Lund 
Formand 


