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Kvalitetsreform:

Syv fikspunkter
for fremtidens
sundhedsvæsen



Syv fikspunkter for fremtidens sundhedsvæsen
Langt de fleste borgere i Danmark er på et eller andet tidspunkt i kontakt med
sundhedsvæsenet. Derfor har alle borgere naturligvis store forventninger og krav
til høj kvalitet i sundhedstilbudene. Med kommunalreformen er der taget et væsentligt skridt i forhold til at ændre på organiseringen af sundhedsopgaverne.
Regionerne har primært fået ansvaret for sygehusvæsenet. Samtidig har kommunerne fået et større medansvar for sundhedsvæsenet, når det handler om
sundhedsfremme og forebyggelse, genoptræning og rehabilitering. Men en ny
opgavefordeling giver ikke i sig selv større kvalitet for borgerne.
Hvis Kvalitetsreformen skal blive en succes, er det derfor helt afgørende, at nytænkning i sundhedsvæsenet prioriteres højt. Der skal bl.a. investeres i at holde
borgerne så sunde som muligt, hvis sundhedsvæsenet skal kunne finansieres på
sigt. Samtidig skal der investeres målrettet i nye sygehuse, apparatur og i de
sundhedsprofessionelles uddannelse.
Derfor bør kvalitetsreformen være startskuddet til at nytænke sundhedsvæsenet
– både når det handler om sundhedsfremme og forebyggelse, patienternes vilkår
og de sundhedsprofessionelles rolle.
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet opfordrer i dette udspil regeringen til
at opstille 7 konkrete fikspunkter samt en række indsatsområder for fremtidens
sundhedsvæsen.

Venlig hilsen

Connie Kruckow
Formand for Dansk Sygeplejeråd
og Sundhedskartellet
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Kvalitetsreform:

Syv fikspunkter
for fremtidens
sundhedsvæsen
Regeringen har ambitioner om
et sundhedsvæsen i verdensklasse.
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet deler de høje ambitioner.
På en række områder får patienterne
høj kvalitet og patientsikkerhed. Men
på andre områder er sundhedsvæsenet langt fra at indfri ambitionen om
verdensklasse.

»
Lav økonomisk vækst
i det danske sundhedsvæsen
Siden 1970 har den økonomiske
vækst i det danske sundhedsvæsen
været betydeligt mindre end i resten
af den vestlige verden. I dag betaler vi
regningen. I 1970 havde danskerne
den sjette højeste middellevetid
blandt de vestlige lande. I 2002 var vi
røget ned på sidstepladsen.
Sundhedsøkonomer påpeger, at den
lave økonomiske vækst har store negative konsekvenser for danskernes
sundhed.

Et godt eksempel er kræftområdet,
hvor der ikke er investeret nok, hverken i strålekanoner eller i uddannelse
af kvalificeret arbejdskraft til at betjene
apparaterne. Et andet eksempel er de
medicinske afdelinger, hvor der hverken er nok senge eller sundhedsprofessionelle. Der er heller ikke investeret nok i kvalitet, kapacitet og
sundhedsprofessionel faglighed på
områder som psykiatrien eller plejehjemmene.
Et andet eksempel på den manglende
prioritering er, at der i dag er stor man-



gel på sundhedsprofessionelle. Det er
i bund og grund et udtryk for, at de, der
har haft det politiske ansvar for sundhedsvæsenet, ikke har været fremsynede nok. Konsekvenserne for patienterne er meget alvorlige. F.eks. viser
internationale undersøgelser, at dødeligheden stiger, hvis der er for få sygeplejersker.
Derfor skal der sættes markant ind i
forhold til at nytænke sundhedsvæsenet – både når det handler om vilkårene for patienterne og for de sundhedsprofessionelle. Der skal investeres
målrettet i nye sygehuse, apparatur,
arbejdsmiljø mv. og i de sundhedsprofessionelles kompetencer og viden,
bl.a. via efter-, videre- og specialuddannelse, forskning mv. Det er en forudsætning for, at patienterne får stillet
den rette diagnose og får sygepleje,
behandling og genoptræning af høj
kvalitet og høj grad af sikkerhed.
Sagt kort: Fornyelsen af sundhedsvæsenet skal op i et helt andet gear.



Syv fikspunkter for
fremtidens sundhedsvæsen
Konkret opfordrer Dansk Sygeplejeråd
og Sundhedskartellet regeringen til at
opstille 7 fikspunkter for fremtidens
sundhedsvæsen. Fikspunkterne skal
ledsages af konkrete indsatsområder,
der forpligter både det regionale og
kommunale sundhedsvæsen og de
centrale sundhedsmyndigheder i de
kommende år.

»

De 7 fikspunkter er:
1. Borgernes sundhed skal fremmes,
og sygdomme skal forebygges
. Patienterne skal have ensartet høj
kvalitet og patientsikkerhed
. Patientforløbet skal hænge bedre sammen
. Ressourcerne i sundhedsvæsenet skal
anvendes bedre
. De sundhedsprofessionelles faglighed
skal styrkes
. Der skal være et tilstrækkeligt antal
sundhedsprofessionelle
7. Attraktive og udviklende arbejdspladser



1. Borgernes sundhed
skal fremmes,
og sygdomme
skal forebygges
Det danske sundhedsvæsen står i dag
på ét ben: Sygepleje, behandling og
genoptræning til patienter, der er blevet syge. Til gengæld leverer sundhedsvæsenet en usystematisk og utilstrækkelig indsats, når det handler om
at fremme borgernes sundhed og forebygge sygdomme.

»
Sund hele livet
Regeringens sundhedsprogram er fra
2002 og dækker perioden frem til 2010.
”Sund hele livet” sætter bl.a. fokus på 8
folkesygdomme, nemlig hjerte- karsygdomme, KOL, type 2-diabetes, kræft,
psykiske sygdomme, muskel- og skeletsygdomme, knogleskørhed og overfølsomhedssygdomme, og på KRAMrisikofaktorer bl.a. kost, rygning,
alkohol og motion.

Det har alvorlige konsekvenser for den
enkelte borgers sundhed, livskvalitet
og levetid. Samtidig truer det velfærdssamfundets langsigtede bæredygtighed, fordi et stort antal borgere risikerer at måtte trække sig tidligt tilbage
fra arbejdsmarkedet. Dertil kommer
udgifterne til sygedagpenge, førtidspension mv.
Verdenssundhedsorganisationen WHO’s
analyser peger på at 50% af alle indlæggelser i Danmark skyldes folkesygdomme, der kunne være forebygget.
Om bare 15 år forventes antallet af indlæggelser som følge af folkesygdommene at stige til 70%. Væksten i antal11

let af kronisk syge og livsstilsrelaterede
indlæggelser vil dermed øge presset
på kapaciteten på sygehusene, de
sundhedsprofessionelle og dermed
sundhedsvæsenets økonomi – uanset
hvor meget sygepleje og behandling
samtidig bliver udviklet.

»
Massive sundhedsproblemer:
Risikofaktorer
En kommune med 50.000 indbyggere
har i gennemsnit:
• Ca. 20.000 borgere, der er overvægtige (heraf ca. 3.800 borgere,
der er svært overvægtige).
• Ca. 10.500 rygere
(heraf ca. 5.700 storrygere).
• Ca. 4.700 borgere med et alkoholforbrug, der ligger over Sundhedsstyrelsens retningslinjer (heraf er
næsten 2.000 afhængige af alkohol).
• Knap 17.000 voksne, der ikke er tilstrækkeligt fysisk aktive
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Det er dyrt at undlade at forebygge
Undersøgelser viser, at de direkte omkostninger til sygepleje og behandling
af hjertesygdomme allerede nu beløber sig til ca. 4 mia. kroner om året, og
for type 2-diabetes er beløbet ca. 6-8
mia. kr. om året. Hertil skal lægges
omkostninger til hjemmesygepleje og
-hjælp, bl.a. på grund af følgesygdomme, og omkostninger i forbindelse med sygemeldinger, førtidspension og tidlig død. Alene for muskel- og
skeletsygdomme skønnes de samlede
omkostninger at udgøre 34 mia. kr. om
året.
Samtidig er der stor social ulighed i
danskernes sygelighed og dødelighed.
Dårlige sociale og økonomiske omstændigheder påvirker sundheden
gennem hele livet. Forenklet kan man
sige, at jo længere nede på den sociale
rangstige man befinder sig, desto
større risiko har man for at udvikle sygdom og dø for tidligt i forhold til dem,
der befinder sig højere oppe på rangstigen. Dermed er sundhed ikke kun
den enkeltes ansvar, men i høj grad
også et samfundsanliggende.

Kvalitetsreformen skal også
være en folkesundhedsreform
Derfor er der et stort behov for at sætte
markant ind for at fremme den danske
folkesundhed. Sagt forenklet: Kvalitetsreformen skal også være en folkesundhedsreform.
Sundhedsfremme og forebyggelse bør
være et sundhedstilbud på linje med
andre sundhedstilbud. Derfor bør der
opstilles klare mål for indsatsen samt
udvikles viden om, hvilke indsatser der
har en dokumenteret effekt.
Regeringens sundhedsprogram ”Sund
hele livet” er et godt udgangspunkt for
arbejdet. Men det skal udvikles yderligere før kommunerne kan bruge det
som et aktivt arbejdsredskab i kampen
mod de risikofaktorer, der medfører
folkesygdomme. For eksempel fremgår det ikke af ”Sund hele livet”, hvor
meget bestemte risikofaktorer skal
reduceres, over for hvilke befolkningsgrupper der skal gøres en særlig indsats, hvornår målet skal nås, eller
hvordan det skal nås. Dermed ved borgerne ikke, hvad de kan forvente – og
kommunerne kan ikke sammenligne
og dokumentere deres indsats.

»
Massive sundhedsproblemer:
Folkesygdomme
Mange borgere har en eller flere folkesygdomme. En kommune med 50.000
indbyggere har i gennemsnit:
• Ca. 2.000 borgere med hjertesygdomme
• Ca. 2.000 borgere med KOL
•

2-3.000 borgere med
type 2-diabetes

• Ca. 2.300 borgere med kræft
• Ca. 2.000 borgere med depression, ca. 2.000 med angst og
ca. 2.000 med alkoholmisbrug
• Ca. 8.000 borgere med en langvarig muskel- og skeletsygdom
(bl.a. gigt og rygsygdomme)
• Ca. 3.000 borgere med knogleskørhed
• 8-10.000 borgere med overfølsomhedssygdomme (heraf ca. 3.000
med astma)
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»
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet opfordrer til, at Kvalitetsreformen sikrer, at fremtidens sundhedsvæsen systematisk skal
fremme borgernes sundhed og forebygge sygdomme. Konkrete
indsatsområder er bl.a.:
• Der skal ske en markant oprustning på patientrettet og borgerrettet
forebyggelse, f.eks. via en national handleplan for sundhedsfremme og
forebyggelse. Konkret skal der over de næste 5 år investeres 1,6 mia. kr.
årligt i borgernes sundhed.
• Der skal fastsættes nationale mål for indsatsen over for folkesygdomme
og risikofaktorer, som regioner og kommuner skal forpligtes til at
gennemføre.
• Regioner og kommuner skal fastsætte forpligtende mål for at reducere
den sociale ulighed i sundhed.
• Al lovgivning skal vurderes med henblik på konsekvenserne for
folkesundheden.
• De økonomiske incitamenter i sundhedsvæsenet bl.a. DRG-taksterne
og den kommunale medfinansiering skal understøtte sundhedsfremme
og forebyggelse.
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2. Patienterne skal
have ensartet
høj kvalitet og
patientsikkerhed
Som patient forventer man at få den
samme høje kvalitet og patientsikkerhed uanset, hvilket sygehus man bliver
indlagt på, og uanset om man modtager genoptræning eller sårsygepleje i
det kommunale sundhedsvæsen eller
på sygehuset.
Det er ikke tilfældet i dag, hvor der på
en række felter er for stor forskel
på både kvalitet og patientsikkerhed
– f.eks. når det gælder dødelighed,
genindlæggelse, ventetider, medicineringsfejl, hygiejne, fysiske forhold
o.lign.
Der er også for stor forskel på kvalitet
og patientsikkerhed, når man ser på
tværs af sygdomme og specialer. Det
stærke politiske fokus på ventetider til
kirurgiske indgreb betyder, at en række
patienter med akutte og komplekse
sygdomsbilleder ikke får sundhedstilbud med den nødvendige kvalitet og
patientsikkerhed.
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Bedre forhold på
de medicinske afdelinger
Et godt eksempel er de medicinske afdelinger, hvor kvaliteten en række steder er utilfredsstillende. Ifølge Sundhedsstyrelsen var der i 1996 10.064
sengepladser, mens der kun var 8.082
i 2005. Og det på trods af at bl.a. de
uplanlagte akutte genindlæggelser er
stigende på landsplan.
Mere end 80% af patienterne – ofte
ældre mennesker - indlægges akut på
de medicinske afdelinger. Dermed er
det vanskeligt at planlægge de mange
forskellige patientforløb. Det medfører
ofte en kraftig overbelægning, hvor
patienter må finde sig i at ligge på
gangene. Overbelægningen medfører,
at sygeplejersker på medicinske afdelinger ofte har så travlt, at de kun har
mulighed for at bruge 1% af deres arbejdstid på psykoemotionelle samtaler
– på trods af, at de har ansvar for patienter med livstruende sygdomme,
døende patienter osv.
Løsningen er i første omgang en økonomisk saltvandsindsprøjtning til de
medicinske afdelinger. Derudover er
det helt nødvendigt at sygehuset og
kommunerne aktivt arbejder for at
styrke samarbejdet ved indlæggelse og
udskrivelse. Kommunerne skal stille
med et langt mere kvalificeret sund16

hedstilbud, end de gør i dag, så de
langt hurtigere end i dag kan tage færdigbehandlede patienter hjem og forebygge indlæggelser.
Bedre forhold for de
psykiatriske patienter
Et andet område, som trænger til en
massiv satsning, er det psykiatriske
område. Antallet at sengepladser til
psykiatriske patienter er over en årrække blevet reduceret på trods af, at
de distrikts- og socialpsykiatriske tilbud endnu ikke var tilstrækkeligt udbygget. Selvom der har været et stigende fokus på det psykiatriske
område, er der i dag fortsat urimeligt
lange ventelister særligt til børn og ungepsykiatrien. Hvilket skaber stor
utryghed for de enkelte familier.
Psykiatrien bør i lighed med resten af
sundhedsvæsenet sikres systematisk
kvalitetsudvikling, fokus på patientsikkerhed og sundhedsfaglig dokumentation. Samtidig skal der uddannes flere
specialuddannede sygeplejersker, der
kan vurdere komplekse psykiatriske
problemstillinger. Og der skal forskes
mere i psykiatrisk sygepleje, så patienterne kan få den bedst mulige sygepleje. Dernæst skal de psykiatriske
patienter naturligvis have en behandlingsgaranti i lighed med den, som andre patienter har.

Styrk den sundhedsfaglige
indsats på plejehjemmene
Beboere på plejehjem hører til den
gruppe af borgere, der har de største
og mest differentierede sundhedsproblemer. Mange af beboerne har én eller flere diagnoser på samme tid – f.
eks. forhøjet blodtryk, diabetes og demens – og derudover er mange generelt svækket på grund af høj alder.
Derfor har plejehjemsbeboere brug for
en stærk sundhedsfaglig indsats ud
over bistand til personlig pleje og praktiske gøremål.

Konkret er der bl.a. behov for tæt overvågning og observation, kompleks og
specialiseret sygepleje (ikke mindst
smertelindring og øvrige palliative
indsatser til terminale beboere) og
kontinuerlige, forebyggende og sundhedsfremmende initiativer, der kan
forhindre forværring af beboernes
tilstand.
Desværre er der på mange af landets
plejehjem kun en stærkt begrænset
(sygepleje)faglig ekspertise. Det skal
ses i sammenhæng med, at kommunerne gennem de sidste 5 år har redu17

ceret antallet af sygeplejersker i basisstillinger med 6% – selvom der er
kommet flere ældre.
Konsekvenserne er alvorlige, først og
fremmest for plejehjemsbeboernes
sundhed og sikkerhed (medicineringsfejl, manglende eller mangelfuld sygepleje, behandling og genoptræning
mv.). Derudover betyder udviklingen
et øget pres på både praktiserende læger og sygehuse især de medicinske
afdelinger, fordi plejehjemmene ikke
har den nødvendige faglige ekspertise.
18

»
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet opfordrer til, at Kvalitetsreformen sikrer, at fremtidens sundhedsvæsen skal have ensartet høj
kvalitet og patientsikkerhed. Konkrete indsatsområder er bl.a.:
• Der skal iværksættes en samlet national indsats, som sikrer flere penge og flere
sundhedsprofessionelle til de medicinske afdelinger. Indsatsen skal på kort sigt
sætte ind over for overbelægning og underbemanding og på lidt længere sigt
sætte ind over for kvalitet, arbejdsvilkår, rekruttering, sygefravær mv. Samtidig
skal det kommunale sundhedsvæsen rustes bl.a. til at forebygge indlæggelse.
• Den sundhedsfaglige indsats på plejehjemmene skal styrkes markant, så borgerne får et værdigt liv, en værdig død og de nødvendige sundhedstilbud. Konkret skal der bl.a. ske en styrkelse af den sygeplejefaglige ekspertise, oprustes på
efter- og videreuddannelse og reduceres i antallet af uuddannede medarbejdere.
• Psykiatrien bør i lighed med resten af sundhedsvæsenet sikres systematisk
kvalitetsudvikling, fokus på patientsikkerhed og sundhedsfaglig dokumentation.
• Sundhedsstyrelsen skal være mere proaktiv, bl.a. ved løbende at overvåge sundhedsvæsenet, identificere nødlidende områder og iværksætte forbedringstiltag.
For at forbedre Folketingets beslutningsgrundlag skal styrelsen mindst én gang
om året afgive en redegørelse om, hvor der er behov for en forstærket indsats.
• De økonomiske incitamenter skal i langt højere grad understøtte mellemmenneskelige relationer og professionel omsorg, som har afgørende betydning for
kvalitet og patientsikkerhed.
• De kommunale sundhedstilbud skal integreres i det øvrige sundhedsvæsen.
F.eks. skal kommunerne forpligtes til at arbejde systematisk med at forbedre
patientsikkerheden.
• Bygningsmassen skal fornys og forbedres via en langsigtet investeringsplan.
Nye sygehuse skal indrettes, så de på bedst mulig vis understøtter patienters
og pårørendes behov, medarbejdernes arbejdsvilkår, patientsikkerhed, sammenhæng og flow i arbejdsprocesser mv.

19
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3. Patientforløbene
skal hænge
bedre sammen
Udviklingen i sundhedsvæsenet indebærer, at sygehusene specialiseres og
centraliseres, at det kommunale sundhedsvæsen skal løse stadigt flere
sundhedsopgaver, og at der kommer
flere kronisk syge med hyppige kontakter med sundhedsvæsenet. En kræftpatient vil for eksempel komme i kontakt med mange afdelinger og
sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet på sin vej gennem et forløb
med undersøgelse, diagnostik, operation, kemo- og/eller strålebehandling
og efterfølgende rehabiliteringsforløb
og evt. palliation. Det øger behovet for
at skabe sammenhæng og kontinuitet
i patientforløbene – både internt på
det enkelte sygehus og på tværs af regioner, praksissektor og kommuner.
Målet må være, at alle patienter oplever sammenhæng, hvad enten der er
tale om kortvarige, ambulante forløb
eller patienter med komplekse, langvarige behov for sundhedstilbud.
Allerede i dag arbejder man mange
steder i sundhedsvæsenet på at sikre
21

sammenhængende patientforløb. For
eksempel blev det i forbindelse med
økonomiaftalen for 2005 obligatorisk
at give patienten en kontaktperson ved
indlæggelsen. Kontaktpersonen varetager primært informationsopgaver i
forhold til den enkelte patient, dvs. i
relation til sygepleje, behandling og
genoptræning.
Kontaktperson ordningen er en god
ordning for mange patienter. Men
erfaringen viser, at det ikke er tilstrækkeligt i de lange, komplicerede eller
kroniske patientforløb, der involverer
mange afdelinger, forskellige sygehuse
samt det kommunale sundhedsvæsen.

22

I takt med at kommunerne overtager
en større del af sundhedsvæsenet og
kan erstatte visse indlæggelser med
højt kvalificeret hjemmesygepleje bør
det overvejes, at regioner og kommuner i fællesskab udvikler og ansætter
patientforløbskoordinatorer, som har
ansvaret for, at patienterne f.eks. ikke
udskrives uden, at der er de nødvendige hjælpemidler og hjemmesygepleje til stede og følger op på, at der
laves eventuelle genoptræningsplaner,
tages kontakt til patientens praktiserende læge, mv.

I komplicerede patientforløb har patienten ofte brug for en egentlig forløbskoordinator, som har det samlede overblik
over den enkeltes behov for sygepleje,
behandling og genoptræning.

Spild- og ventetiden i
sundhedsvæsenet skal minimeres
Derudover er en forudsætning for at
skabe sammenhæng i patientforløbene og minimere spildtid, at der allerede ved indlæggelse skabes et samlet,
tværfagligt billede af patientens behov
for sundhedstilbud – både under indlæggelsen og efter udskrivning.

For at planlægge og koordinere lange
og komplicerede forløb bør der ansættes forløbskoordinatorer med stor
erfaring og specialiseret viden. Forløbskoordinatorens vigtigste funktion
skal være at bygge bro mellem afdelinger, specialer, sygehuse og sikre overgange mellem sektorer, f.eks. mellem
sygehuset og den kommunale hjemmesygepleje.

For at styrke overskueligheden for patienterne bør der med afsæt i forløbsprogrammer, kliniske retningslinjer
mv. udvikles standardiserede ”pakker”
for en lang række patientforløb, så
diagnostik, sygepleje, behandling og
genoptræning i videst muligt omfang
planlægges allerede ved indlæggelse.
Patientforløb i pakker består af tids- og
indholdsmæssigt veldefinerede be-

givenheder – undersøgelser, behandling, sygepleje, genoptræning, efterkontrol mv. – som følger et forløb, der
er booket på forhånd (jf. Kræftplan 2).
Med patientpakker sikres, at patienten
undgår unødig ventetid, og at patienten hele tiden har vished om det
videre forløb. Patientens behov
for genoptræning, hjemmesygepleje,
hjælpe- og behandlingsmidler mv. efter
indlæggelse skal indgå i ”pakkerne”.
Forudsætningen er et tæt samarbejde
mellem region og kommune, bl.a. ved
at hjemmesygeplejersker deltager i indlæggelses- og udskrivningssamtaler.

»
Udgående Hospitaler
Udgående Hospitaler kan medvirke
til, at flere opgaver flyttes fra sygehuset til borgernes eget hjem. Der
er gode erfaringer med at f.eks.
KOL-patienter efter udskrivning kan
få lungesygepleje hjemme af en udgående lungesygeplejerske, eller patienter med hjerteinsufficiens kan
støttes i hjemmet af en udgående
hjertesygeplejerske. Samarbejdet
mellem de Udgående Hospitaler og
hjemmesygeplejen giver patienterne
øget tryghed og bedre kontrol over
egen sygdom, og en del patienter oplever, at deres risiko for forværring og
indlæggelse bliver nedsat.
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»
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet opfordrer til, at
Kvalitetsreformen sikrer sammenhængende patientforløb.
Konkrete indsatsområder er bl.a.:
• Udsatte patienter – f.eks. ældre medicinske patienter eller patienter
med komplekse sundhedsproblemer – skal have ret til en forløbskoordinator.
• Patientforløb i pakker skal udbredes til langt flere områder, bl.a. med
afsæt i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer. Det vil bl.a. reducere
de interne ventelister.
• De økonomiske incitamenter skal understøtte sammenhængen i
patientforløbene. Bl.a. er det vigtigt, at de økonomiske incitamenter
understøtter udviklingen af Udgående Hospitaler, ambulante tilbud,
følge hjem-ordninger, sundhedscentre osv.
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4. Ressourcerne i
sundhedsvæsenet
skal anvendes bedre
Borgerne har krav på at få mest mulig
sundhed for pengene. Samtidig er der
i takt med specialiseringen og samlingen af sundhedstilbuddene på færre
enheder behov for at sikre borgerne let
adgang til det mest omkostningseffektive sundhedstilbud af høj kvalitet
samt bedre adgang til sundhedstilbud
i lokalområdet.
Det kan f.eks. være ved at oprette
skadeklinikker med åben adgang for
borgerne i takt med, at der oprettes
højt specialiserede akutmodtagelser
på færre sygehuse. Erfaringen med de
nuværende skadeklinikker er gode og
viser, at patienter og borgerne får et
sundhedstilbud af høj faglig kvalitet.
En anden mulighed er at arbejde målrettet med systematisk at implementere omkostningseffektive forebyggelsesindsatser f.eks. i form af
intensiveret samarbejde mellem hjemmesygepleje og almen praksis, der
reducerer genindlæggelser af ældre
patienter.
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Behov for en SundhedsHotline
En tredje mulighed er at etablere en
landsdækkende SundhedsHotline, hvor
borgerne 24 i døgnet kan få sundhedsvejledning og -rådgivning om sundhedsproblemer, der ikke kræver en lægefaglig indsats – f.eks. feber, opkast,
udslæt, mavesmerter osv.
En døgnåben SundhedsHotline kendes allerede i dag fra bl.a. England,
hvor mere end 600.000 borgere om
måneden bruger NHS Direct, og hvor
erfaringerne viser, at 97% af brugerne
er meget tilfredse.
En døgnåben SundhedsHotline giver
borgerne bedre og lettere adgang til
professionel sundhedsrådgivning. I
dag er det for vanskeligt at komme i
kontakt med den praktiserende læge.
Derudover hjælper den direkte telefoniske kontakt med erfarne sundhedsprofessionelle borgerne til at træffe
beslutning om deres egen sundhed og
sikre borgerne overblik over de sundhedstilbud de kan benytte i lokalområdet. En SundhedsHotline vil desuden
understøtte patienterne i at bruge det
frie valg, f.eks. ved at booke tider til
operative indgreb.
Erfaringer fra udlandet viser, at en
SundhedsHotline er et billigt og effektivt sundhedstilbud. I England koster
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den kun ca. 25 kr. pr. borger om året.
Dermed understøtter en SundhedsHotline ambitionen om at bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre.
Nytænk arbejdsdelingen
mellem faggrupperne
Arbejdsdelingen mellem de forskellige
faggrupper i sundhedsvæsenet ændrer
sig hele tiden. F.eks. er der gode erfaringer med, at fysioterapeuter spiller
en større rolle på skadestuer og -klinikker. Ligeledes løser sygeplejersker på
f.eks. skadestuer og kræftafdelinger i
dag en række opgaver, som det tidligere var lægerne, der stod for. Diabetessygeplejersker på ambulatorier har
i dag mange steder ansvaret for det
samlede forløb, og konsultationssygeplejerskerne har egne patienter til konsultation.
Samtidig er der masser af eksempler
på, at f.eks. diætister, kostfaglige medarbejdere, farmakonomer, terapeuter,
lægesekretærer og social- og sundhedsassistenter løser opgaver, som
det tidligere er sygeplejerskerne, der
har stået for.
Det er en god udvikling. Men udviklingen foregår usystematisk og er ofte
afhængig af lokale forhold og vilje.
Derfor er det nødvendigt, at der på nationalt plan sættes fokus på at nytænke

arbejdsdelingen – f.eks. via en national taskforce.
Bedre sundhedstilbud til kronisk syge
Erfaringerne fra mange af de lande, vi
traditionelt sammenligner os med –
England, Holland, USA osv. – viser, at
det er nødvendigt at tænke helt nyt, for
at de kronisk syge kan få de nødvendige sundhedstilbud.
F.eks. har det hollandske sundhedsvæsen indført advanced nurse practitioners – også kaldet kliniske ekspertsygeplejersker – der er sygeplejersker med
et udvidet ansvar for de kronisk syge.
En klinisk ekspertsygeplejerske yder
sygepleje på ekspertniveau. Hun har
udvidet kompetence på afgrænsede
felter, bl.a. til at diagnosticere, ordinere undersøgelser og lægemidler og
igangsætte sygepleje og behandling.
Det betyder, at den kliniske ekspertsygeplejerske kan varetage den kronisk
syge patients samlede behov for sundhedsfremme, forebyggelse, sygepleje
og behandling. Populært sagt er der
tale om ”maxisygeplejersker”.
Resultaterne taler
deres eget tydelige sprog:
• De kliniske resultater er lige så
gode eller bedre, når sygeplejer-

skerne giver sundhedstilbuddet,
end når det er læger, der står for de
kronisk syge.
• 90% af de kronisk syge patienter er
mere tilfredse end med de almindelige sundhedstilbud.
• Omkostningerne er lavere end i de
almindelige sundhedstilbud.

»
National task force om arbejdsdelingen i sundhedsvæsenet
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet anbefaler, at der nedsættes en national task force, der løbende skal vurdere,
om de sundhedsprofessionelles ressourcer anvendes optimalt. Udgangspunktet for arbejdsdelingen er, at patienterne skal have den størst mulige
sundhed og sikkerhed. Målet er, at task
forcen skal indsamle og sprede gode
erfaringer med ny arbejdsdeling og
komme med anbefalinger til, hvordan
de enkelte faggruppers arbejdsfelter
kan anvendes bedre. Relevante ministerier, de centrale sundhedsmyndigheder,
repræsentanter for det regionale og
kommunale sundhedsvæsen og de faglige organisationer i sundhedsvæsenet
skal have sæde i task forcen.
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»
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet opfordrer til, at Kvalitetsreformen sikrer, at ressourcerne i fremtidens sundhedsvæsen udnyttes bedre.
Konkrete indsatsområder er bl.a.:
• Sundhedsvæsenet skal være mere åbent og tilgængeligt. F.eks. skal der etableres en SundhedsHotline, så borgere har nem adgang til sundhedsprofessionel rådgivning om mindre alvorlige sundhedsproblemer, der ikke kræver en
lægefaglig indsats.
• Øget specialisering og udvikling af lokale sundhedstilbud skal gå hånd i
hånd. F.eks. er det af hensyn til borgernes tryghed nødvendigt at etablere lokale skadeklinikker som supplement til de stadigt færre og mere specialiserede skadestuer. Der skal også etableres sundhedscentre med direkte, uvisiteret adgang – f.eks. til sundhedsfremme og forebyggelse.
• De sundhedsprofessionelles kompetencer skal udnyttes fuldt ud, og alle
autoriserede sundhedsprofessionelle skal sikres det størst mulige selvstændige arbejdsfelt. Derfor bør der nedsættes en national taskforce, der skal
indsamle og sprede gode erfaringer med ny arbejdsdeling mellem faggrupperne, og den skal komme med anbefalinger til, hvordan de enkelte
faggruppers kompetencer kan anvendes bedst muligt.
• De kronisk syge skal have bedre sundhedstilbud. Derfor skal der indføres
kliniske ekspertsygeplejersker, som på afgrænsede felter har ret til at diagnosticere, ordinere medicin, behandle og henvise til øvrige sundhedstilbud.
• Sundhedsvæsenet skal investere massivt i ny teknologi. Der er bl.a. behov
for en markant oprustning på nyt apparatur, telemedicin, elektroniske beslutningsstøtte- og dokumentationssystemer mv. Således at der kan frigives
mest mulig tid til sygepleje og behandling af patienterne.
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5. De sundheds
professionelles
faglighed skal styrkes
Høj professionel standard og en stærk
sundhedsprofessionel faglighed er
nødvendigt, for at patienterne får høj
kvalitet og patientsikkerhed.
Det forudsætter bl.a., at de sundhedsprofessionelle får mulighed for den
nødvendige kompetenceudvikling, at
ny viden udvikles via forskning og aktivt implementeres, at de sundhedsfaglige tilbud systematisk dokumenteres og evalueres, at der udvikles en
læringskultur, hvor også patienternes
erfaring involveres – ikke mindst via
rapportering af utilsigtede hændelser
og fejl – og at der er en stærk sundhedsfaglig ledelse.
Sundhedsvæsenet arbejder i dag for
usystematisk med at styrke de sundhedsprofessionelles faglighed. F.eks.
er det kun hver femte sygeplejerske på
medicinske og kræftafdelinger, der får
den efter- og videreuddannelse, hun
har et fagligt behov for.
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Derfor skal der afsættes langt flere
midler til efter-, videre- og specialuddannelse. Der skal også udvikles nye
uddannelsestilbud, der matcher behovene hos patienterne og i sundhedsvæsenet – f.eks. en onkologisk specialuddannelse, så kræftpatienter får høj
kvalitet i sygepleje og behandling, hvad
enten de er indlagt eller befinder sig i
eget hjem.
Ligeledes betyder udviklingen på akutområdet med færre men mere specialiserede traumecentre og akutmodtagelser samt skadeklinikker og
nærskadestuer, at der er behov for en
ny specialuddannelse i akutsygepleje.
Det er også nødvendigt at styrke de
sundhedsprofessionelle lederes kompetencer. Undersøgelser viser, at 4 ud
af 10 ikke har en formaliseret lederuddannelse på minimum diplomniveau.
Det har negative konsekvenser for
både patienter og medarbejdere.
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Formaliser de sundhedsprofessionelles kompetencer
På en række felter er der behov for at
formalisere de sundhedsprofessionelles kompetencer.
Et godt eksempel er, at det er afgørende for patienternes sundhed og sikkerhed, at sygeplejerskerne fører journal. Men det findes der ikke noget
lovkrav om. Et andet eksempel er, at
sygeplejersker ikke har et forbeholdt
virksomhedsområde. Det betyder, at
alle må udføre avanceret og kompleks
sygepleje – f.eks. sygepleje til døende
patienter. Også på det område bør
Autorisationsloven ændres.
Hvis patienterne for alvor skal mærke
Kvalitetsreformen, skal der flyttes ved
nogle mere grundlæggende grænser i
arbejdsdelingen mellem faggrupperne.
F.eks. har sygeplejerskerne i England
med en særlig videreuddannelse ret til
at ordinere medicin. Der er også en
lang række lande, hvor sygeplejersker
har ret til at diagnosticere, behandle
og henvise inden for afgrænsede felter.
De kliniske resultater er gode, og patienterne er meget tilfredse. Det bør
det danske sundhedsvæsen lære af.

I dag har sygeplejersker på f.eks. diabetesambulatorier en række udvidede
kompetencer – f.eks. hvad angår behandling og ordination. Men det sker
inden for rammerne af lægens ansvar.
Det er på tide at gøre op med det princip. Sagt med andre ord: Der er behov
for at formalisere sygeplejerskernes
udvidede kompetencer. Det giver
bedre resultater for patienterne, og det
vil skabe større anerkendelse og motivation.

Gode erfaringer
med sygeplejerskeordination
Engelske sygeplejersker kan få tilladelse
til at udskrive stort set al slags medicin,
på nær visse slags morfika. Det kræver
dog, at de har mindst tre års erhvervserfaring og gennemgår en videreuddannelse i brugen af medicin. I praksis har
langt de fleste af de sygeplejersker, der
får ordinationsretten, mere end 10 års
erfaring siden grunduddannelsen. Erfaringerne er gode: Sygeplejerskerne følger de kliniske retningslinjer. Patienterne er tilfredse, bl.a. fordi de får god
information. Og lægerne vurderer i det
store og hele ordningen positivt.
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»
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet opfordrer til, at Kvalitetsreformen sikrer, at fagligheden styrkes i fremtidens sundhedsvæsen.
Konkrete indsatsområder er bl.a.:
• De sundhedsprofessionelle skal have mere efter-, videre- og specialuddannelse. F.eks. er det i dag kun hver femte sygeplejerske, der får den
efter- og videreuddannelse, hun har et fagligt behov for. Derfor er der et
stort efterslæb på at implementere ny forskningsbaseret viden.
• Der skal udvikles nye efter-, videre- og specialuddannelsestilbud. F.eks.
skal der etableres en specialuddannelse i onkologisk sygepleje, så kræftpatienter overalt i sundhedsvæsenet – også patienter, der vælger at dø i
eget hjem – får høj kvalitet og patientsikkerhed. Udviklingen på aukutområdet medfører også behov for en specialuddannelse i akutsygepleje.
• De sundhedsprofessionelle skal have udvidede kompetencer
– og de skal formaliseres. F.eks. når det gælder sygeplejerskers ret til at
ordinere eller lovkrav om at føre journaler.
• De sundhedsprofessionelle ledere skal styrkes på alle niveauer. Der skal
bl.a. være krav om, at alle ledere i sundhedsvæsenet har en formaliseret,
tværfaglig lederuddannelse på minimum diplomniveau foruden den
sundhedsfaglige grunduddannelse.
• Den sundhedsfaglige forskning skal øges
– også i de kommunale sundhedstilbud.

32

6. Der skal være et
tilstrækkeligt
antal sundhedsprofessionelle
International forskning dokumenterer,
at antallet af sundhedsprofessionelle
har direkte betydning for patienterne.
Der er bl.a. dokumentation for, at patienternes dødelighed stiger, indlæggelsestiden bliver forlænget, og der opstår flere fejl og utilsigtede hændelser,
hvis der ikke er nok sygeplejersker.
Dagens sundhedsvæsen er imidlertid
kendetegnet ved stor – og stigende
– mangel på sundhedsprofessionelle.
F.eks. mangler der aktuelt mere end
1.500 sygeplejersker. Manglen på sygeplejersker vil om bare 10 år være på
mere end 6.000. Ligeledes er der stor
mangel på andre faggrupper som radiografer og bioanalytikere, lægesekretærer og læger.
Derfor er det nødvendigt at sætte markant ind, både når det gælder rekruttering til fagene og fastholdelse af de
sundhedsprofessionelle, bl.a. via en
markant indsats over for seniorer og
nedbringelse af sygefraværet.
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»
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet opfordrer til, at Kvalitetsreformen sikrer, at der skal være nok sundhedsprofessionelle i fremtidens sundhedsvæsen. Konkrete indsatsområder er bl.a.:
• Optaget på bl.a. sygeplejerske-, fysioterapeut-, farmakonom-, fodterapeut-, radiograf- og bioanalytikeruddannelserne skal øges, og flere studerende skal gennemføre uddannelsen.
• Der skal årligt gennemføres nationale rekrutteringskampagner
inden for de fag, hvor der mangler sundhedsprofessionelle.
• Der skal skabes bedre muligheder for, at medarbejderne med grundlæggende social- og sundhedsuddannelser videreuddanner sig på MVU-niveau.
• Sundhedsstyrelsen skal løbende overvåge antallet af autoriserede sundhedsprofessionelle og udarbejde prognoser for mangel og behov.
• Alle arbejdspladser i sundhedsvæsenet skal forpligtes til at gøre en målrettet indsats for at fastholde seniorer. Lederne har et særligt ansvar, og
de skal have en bredere palet af redskaber at trække på.
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7. Attraktive
og udviklende
arbejdspladser
Arbejdspladserne i sundhedsvæsenet
skal være attraktive og udviklende. Det
er forudsætningen for, at patienterne
får sundhedstilbud med høj kvalitet og
patientsikkerhed. Det er også en forudsætning for, at sundhedsvæsenet
kan rekruttere studerende til faget, og
for at de nuværende medarbejdere har
lyst til og mulighed for at fortsætte så
længe som muligt i faget.
Attraktive og udviklende arbejdspladser handler om, at ansvar og autonomi
skal harmonere, dvs. at der skal være
et stort professionelt råderum, og at
normeringen og de økonomiske rammer understøtter, at patienterne får
optimale sundhedstilbud.
Attraktive og udviklende arbejdspladser handler også om motivation og
anerkendelse. Muligheder for faglig
udvikling og stærk sundhedsfaglig ledelse er væsentlige parametre. En anden væsentlig parameter er løn. Sygeplejersker, jordemødre, terapeuter,
bioanalytikere m.fl. har i dag et for
stort lønefterslæb til privatansatte
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med samme uddannelsesniveau,
hvilket bl.a. hænger sammen med, at
sundhedsprofessionerne traditionelt
er fag med mange kvinder. Derfor er
der behov for en ligelønsreform.

skaber det et dårligt psykisk arbejdsmiljø, sygdom, risiko for stress og udbrændthed, dårlige muligheder for at
få familie- og arbejdsliv til at hænge
sammen mv.

Endelig handler attraktive og udviklende arbejdspladser også om et sundt
og sikkert arbejdsmiljø. Her er der behov for, at sundhedsvæsenet styrker
indsatsen for at skabe attraktive og udviklende arbejdspladser.

Et element i løsningen er, at Sundhedsstyrelsens forslag om at udarbejde
manualer for sygeplejerskenormering
skal omsættes til praksis. Manualerne
er ikke landsdækkende normer for,
hvor mange sygeplejersker der skal
være på den enkelte afdeling, men et
redskab til at sikre, at afdelingerne systematisk arbejder med, at de nødvendige kompetencer er til stede. Samtidig skal det i rekrutterings- og
ligestillingsøjemed sikres, at sygeplejersker har ret til fuldtidsarbejde.

Et vigtigt indsatsområde er at mindske
arbejdspresset. Det forringer kvalitet
og patientsikkerhed, hvilket bl.a. er
baggrunden for, at der sker op til 73%
flere medicineringsfejl på arbejdspladser med dårligt arbejdsmiljø. Samtidig
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»
Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet opfordrer til, at Kvalitetsreformen sikrer, at der skal være attraktive og udviklende arbejdspladser
i fremtidens sundhedsvæsen. Konkrete indsatsområder er bl.a.:
• Der er behov for en ligelønsreform. Jordemødre, sygeplejersker, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter osv. har i dag et stort lønefterslæb til
privatansatte med samme uddannelsesniveau, hvilket bl.a. hænger sammen med, at sundhedsprofessionerne traditionelt er fag med mange kvinder. Sundhedsprofessionernes aflønning skal modsvare deres store værdi
for patienterne, sundhedsvæsenet og velfærdssamfundet.
• For at sikre den bedst mulige udvikling af sundhedsvæsenet, bør der
etableres lokale ”eksperimenter”, hvor aftalesystemet gives frit spil, så der
lokalt laves aftaler, der passer til det enkelte sygehus eller afdeling og dermed kan være med til at sikre større dynamik i sundhedsvæsenet.
• Arbejdsmiljøet skal forbedres – ikke mindst ved at mindske arbejdspresset. Det kræver, at opgaver og ressourcer modsvarer hinanden, og at normeringerne afspejler patienternes behov for sundhedstilbud. Bl.a. skal Den
Danske Kvalitetsmodel omsætte Sundhedsstyrelsens forslag om manualer
for sygeplejerskenormering til praksis, og det skal sikres, at sygeplejersker
har ret til fuldtidsarbejde.
• Alle arbejdspladser i sundhedsvæsenet skal forpligtes til at gøre en målrettet indsats for at reducere sygefraværet. Lederne har et særligt ansvar, og
de skal have en bredere palet af redskaber at trække på.
• Sundhedsvæsenets ledere skal rustes bedre til at motivere og anerkende
medarbejderne. Det kræver bl.a. lederuddannelse og flere ledelsesredskaber.
• Kvalitative krav skal i langt højere grad supplere de kvantitets-, produktions- og produktivitetskrav, der kendetegner sundhedsvæsenet i dag.
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