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Annonce

DEBAT | OPINION

Sådan stopper vi dødsspiralen
Ryd op i arbejdsopgaverne og –funktionerne, reducér dokumentationen, prioritér, send flere

penge og ’importér’ sygeplejersker fra ikke-EU-lande.

Jacob Rosenberg | 25/03/2019

Del: Facebook Twitter LinkedIn E-mail   

DR2 bragte 18. marts en meget stærk dokumentar (‘Jeg svigter mine patienter‘) om

travlhed på sygehusene. Den kan stærkt anbefales til folketingspolitikerne, som agerer

bag Christiansborgs tykke mure, og til de alt for mange regionspolitikere, som ikke har

noget som helst begreb om dagligdagen på vores hospitaler.

Der er en dødsspiral i vores sundhedsvæsen, og der skal sættes ind på flere fronter på

samme tid:

1) Markant oprydning i personalefunktionerne hele vejen op gennem systemet. Der er alt

for mange, som ikke bidrager direkte til patienternes behandling og pleje. Vi kan

selvfølgelig ikke helt undvære administration, men det er vokset eksplosivt, og det

kommer ikke patienterne til gode.

2) Vi må se kritisk også på arbejdsopgaverne for sygeplejersker og læger. Der er alt for

meget projekt-personale, udviklingssygeplejersker, nøglepersoner, superbrugere,

sponsorer, ambassadører, tovholdere osv, osv. Et mangeårigt forsøg på at akademisere

sygeplejen for at få lønnen op har trukket alt for mange væk fra frontplejen. Vi må gøre en

seriøs indsats for at få de erfarne sygeplejersker tilbage på sengestuerne.

3) Langt mindre dokumentation i hverdagen. Vi skal turde give slip og have tillid til, at

personalet gør sit arbejde godt nok. Der spildes millioner af arbejdstimer foran
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computeren i stedet for hos patienten. Dette er blevet endnu værre med

Sundhedsplatformen på Sjælland, men fænomenet er kendt i hele Danmark.

4) En seriøs diskussion af prioritering. Regeringen vil oprette et behandlingsråd sammen

med det igangværende medicinråd. Det er et godt initiativ for at tage hul på diskussionen.

Det er ikke nemt dette her, men lad os komme i gang!

5) Og så kommer man ikke uden om, at der fortsat skal tilføres yderligere midler til

sundhedsvæsenet i takt med et øget behandlingsbehov. Pengene skal helt ud på den

enkelte kliniske afdeling og ikke havne i projekter og udvidet administration.

6) Mange afdelinger kan ikke rekruttere sygeplejersker til ubesatte stillinger, så vi bør

åbne for ’import’ af udenlandske sygeplejersker fra ikke-EU lande. Det nuværende

indtægtskrav spænder dog ben for dette. Det må vi lave om på.

Problemstillingen er kompleks, og derfor må vi sætte ind på flere fronter samtidig. Som

det tydeligt fremgik af udsendelsen på DR2, er situationen en del steder lige på kanten af

det uforsvarlige, så det haster!

Jacob Rosenberg
Professor, overlæge, dr.med., Herlev Hospital
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Kommentarer

Medlem (LA) af regionsrådet i Region Hovedstaden.
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Bedre indsats mod mistrivsel hos børn og unge

Ny sundhedsreform afsætter 9 mia. kr. til sundhedsområdet

Pårørende er oplagte medarbejdere i psykiatrien

Sådan stopper vi dødsspiralen

Efter flere ugers teatertorden: Aftale om sundhedsreform tæt på

 Seneste artikler

Favoritter Job

Poul Erik Rørbæk |  26/03/2019 kl. 08:46

Hvor er det dog et flot og godt skrevet debatindlæg. Konstruktivt tilmed. Her er

drejebogen til at vi kan komme ud af dødspiralen.
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