
 

 

 

 

 

Høringsskema  

Forebyggelsespakkerne – j.nr. 1-1010-104/4 

 

Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne 

 I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til en ledelsesmæssig priori-

tering af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet i kommunerne? 

 I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til at sikre systematik og 

kvalitetsudvikling af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet? 

 Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant? 

 

Kommentarer: 

 
Generelt anbefaler Dansk Sygepleje Selskab at der afsættes ressourcer til forskning og 
inddrages forskningsresultater de steder hvor der i anbefalingerne står udvikling af ny vi-
den og kompetencer, f.eks. på s. 8. under solbeskyttelse. 
 
Vedrørende ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne: Med sigte på at kunne tilbyde og 
udvikle højt kvalificeret sygepleje finder Dansk Sygepleje Selskabs forskningsråd det væ-
sentligt at pege på nødvendigheden af at forebyggelsespakkerne også ekspliciterer nød-
vendigheden af at allokere opmærksomhed og ressourcer til udvikling af og forskning i sy-
gepleje. Forskning i sygepleje bidrager med nødvendig viden for at udvikle nye og bedre 
sundhedsydelser, samt udvikle viden om de samfundsmæssige vilkår, der knytter sig til 
sundhed og sygdom.  

 

 

 

Anvendeligheden af forebyggelsespakkernes anbefalinger: 

Forebyggelsespakkerne indeholder en række anbefalinger til en styrket kommunal 

sundhedsfremmende – og forebyggende indsats af høj kvalitet. 

 

 Vurderes anbefalingerne anvendelige i den kommunale virkelighed, som de fo-

religger? 

 Er inspirationsmaterialet tilknyttet de enkelte anbefalinger tilstrækkeligt konkret 

ift. implementeringen? 

 Er der væsentlige anbefalinger som mangler? 

 

Kommentarer:  

Væsentlige anbefalinger som mangler: I forebyggelsespakken omhandlende Mad og mål-

tider, kunne der med fordel også fokuseres på overvægtsproblematikker. Pakken beskriver 

alene sund mad og gode måltidsvaner med fokus på småtspisende og uhensigtsmæssig 

spiseadfærd. 

Det finder vi i Dansk Sygepleje Selskabs forskningsråd utilstrækkeligt. Der må fra Sund-
hedsstyrelsen italesættes en holdning til det store problem samt anbefalinger til forebyg-
gelse heraf. Eksempelvis opstilling af anbefalinger til hvordan usund mad undgås i vores 
institutioner. Herunder hvilke ”varer” der kan tilbydes i børnehave/skole-sammenhænge. 
Denne del af forebyggelsespakken tænkes at tjene som Sundhedsstyrelsens vejledning til 
bl.a. forældrebestyrelser. 



 

 

Evt. kommentarer til forebyggelsespakke: ”Indeklima i skoler”: 
 

Forebyggelsespakken om indeklima fremstår gennembearbejdet og Dansk Sygepleje Sel-
skab har ikke yderligere kommentarer. 

Evt. kommentarer til forebyggelsespakke: ”Hygiejne”: 

 

Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker har indsendt selvstændigt høringssvar.  
 
Dansk Sygepleje Selskab anbefaler at der under Koordinationsudvalget i kommunen skri-
ves, en sundhedsperson med hygiejnekompetencer f.eks. en specialuddannet hygiejnesy-
geplejerske. Samme kommentar under kompetencer s. 13, hvor Dansk Sygepleje Selskab 
anbefaler specialuddannelsesniveau og ikke diplomniveau når opgaven omhandler at ud-
arbejde politikker, retningslinjer og varetage undervisning. 

Evt. kommentarer til forebyggelsespakke: ”Solbeskyttelse”: 

 

Dansk Sygepleje Selskab anbefaler at specialuddannede sundhedsplejersker inddrages i 
arbejdet med information og vejledning, ligesom sundhedsplejersker kan medvirke til at 
udpege forsknings- og udviklingsområder. 

Evt. kommentarer til forebyggelsespakke: ”Mad og måltider”: 

 

Se venligst under de indledende bemærkninger fra Dansk Sygepleje Selskabs forsknings-
råd. 
 

 

 

Besvaret af: Dansk Sygepleje Selskab 

E-mail: dasys@dasys.dk  
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