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Høringssvar fra DASYS vedr. Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven – 
Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v. 

Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi takker for muligheden 
for at afgive høringssvar.  Vi har sendt anbefalingerne til DASYS’ medlemmer og råd, og vi har følgende 
kommentarer i samarbejde med Fagligt Selskab for Geriatriske Sygeplejersker.  

Generelt 

Lovforslaget synes grundigt og gennemarbejdet, og der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet står over for 
en stor udfordring, og derfor bydes et formaliseret samarbejde på tværs af sektioner velkomment.  
 
Dog er det ikke helt tydeligt, hvordan forslaget i praksis skal udfolde sig og hvilke kompetencer, der skal 
være til stede ud over den overordnede styring. Her tænkes særligt på betydningen af, at der i 
sundhedsklyngens faglige strategiske niveau er sygeplejersker repræsenteret fra såvel region som 
kommuner, hvis klyngen skal kunne leve op til sit formål.  
Sygeplejersker er den primære medarbejdergruppe, der i dag rent praktisk håndterer og koordinerer 
patienternes overgange mellem de forskellige sektorer og de bliver derved en gennemgående ressource. 
Skal sundhedsklyngerne lykkes, kræver det en stærk sygeplejefaglig forankring. 
 

Specifikt 

S. 33, bilag 1, stk. 3:  
Lovforslaget er formuleret uklart, og i stk. 3 fremgår det, at sygeplejen i alle aspekter er vigtig. Vi mener, at 
sygeplejens andel skal fremgå af det skriftlige, og at det ikke er forebyggelse…kvalitet OG omstilling, men I 
omstilling – en ret væsentligt specificering. 
 
Desuden foreslår vi for yderligere specificering at supplere teksten med områder som sundhedsfremme og 
sundhedsfaglig kvalitet.  
 
Sundhedsklyngen skal løfte det fælles populationsansvar med udgangspunkt i akutsygehusenes 
optageområde og sikre sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af 
sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. 
Sundhedsklyngen skal samtidig styrke forebyggelse, sundhedsfremme, sundhedsfaglig kvalitet og 
kompetencer i omstilling til det primære sundhedsvæsen. 
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Afslutningsvist 

Lovforslaget bydes velkommen, der er behov for et stærkt tværsektorielt samarbejde, dog savnes en 
tydeligere diskussion om kompetencer og særligt de sygeplejefaglige. Sygeplejen nævnes to gange i 
dokumentet, hvilket er ærgerligt, da sygeplejefaglige kompetencer er afgørende for implementeringen af 
sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. 
 
Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål, står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere 
uddybning af ovenstående synspunkter.  
 
Med venlig hilsen 
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS  

 
Pernille Olsbro 
Bestyrelsesmedlem  
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