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Høringssvar vedrørende udkast til god praksis i kommunale
akutfunktioner

FOA- Fag og Arbejde vil gerne benytte lejligheden til at kommentere på

ovenstående høring. FOA- Fag og Arbejde har desværre ikke været re-

præsenteret i arbejdsgruppen. Det ville vi naturligvis meget gerne have

været, da vi repræsenterer op mod 100.000 medarbejdere på det

kommunale område. En del af disse medarbejdere er de social- og

sundhedsassistenter, der arbejder i hjemmesygeplejen og på de speci-

alafdelinger, hvor det er relevant at have erfaring fra, i forhold til de

akutte tilbud i kommunerne. FOA- Fag og Arbejde, vil meget gerne del-

tage med viden og erfaringer i eventuelt kommende arbejdsgrupper.

Generelle kommentarer:

FOA- Fag og Arbejde mener, at det er helt centralt at kommunerne ud-

vikler nogle kvalitetsstærke akut- og subakutte tilbud i styrkelsen af

det sammenhængende sundhedsvæsen. Der er brug for kompetencer,

som ikke er helt almindelige i den daglige sygeplejeindsats i hjemme-

sygeplejen og det fordrer, at medarbejderne erhverver og udvikler de

rette kompetencer til disse opgaver.

Specifikke kommentarer:

S. 13 faktaboks 1. Her står: ’’Akutteam sparrer herudover med syge-

plejersker og medarbejdere i hjemmeplejen om borgere, der er i risiko

for indlæggelse (second opinion). Akutteam har desuden en indslus-

ningsfunktion ift. nye sygeplejeopgaver i kommunen samt og yder

praksisnær læring og undervisning i hjemme(syge)plejen’’. Der er nødt

til at stå: Akutteamet sparrer med medarbejdere i hjemmesygeplejen

og hjemmeplejen. Der er nemlig også ansat social- og sundhedsassi-

stenter i hjemmesygeplejen.
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Endvidere bør hjemme(syge)plejen ændres til hjemmesygeplejen og

hjemmeplejen, for at markere, at der en forskel på de to enheder.

S. 24 Her fremgår det ’’Denne kommunale praksis understøttes af

Sundhedsstyrelsen, som fremhæver, at de ”involverede sundhedsper-

soner [i kommunale akutfunktioner] bør have et uddannelsesniveau

svarende til en erfaren sygeplejerske eller en specialsygeplejerske”

samt, at ”mindre komplekse behandlingsrelaterede opgaver vil kunne

delegeres til erfarne social- og sundhedsassistenter”

Her burde det ikke være nødvendigt at faggruppe indhegne opgaverne.

Sygeplejerskeuddannelsen er en mellemlang sundhedsfaglig professi-

onsbacheloruddannelse. Social- og sundhedsassistentuddannelsen er

en sundhedsfaglig erhvervsuddannelse. Der er således stor forskel på

de to uddannelser. Men en meget erfaren social- og sundhedsassistent

med mange års erfaring fra en specialafdeling på sygehus kan være

mindst lige så kompetent til flere komplekse opgaver, som en nyud-

dannet sygeplejerske med 2 års erfaring fra en specialafdeling på sy-

gehus. Det er ikke titlerne der løser opgaverne, men kompetencerne.

Der er naturligvis en delegationspraksis i den kommunale sygeplejeind-

sats, men hvis det skrives så rigidt fortolkes det rigidt. Det betyder, at

man risikerer at udelukke de meget specialeerfarne social- og sund-

hedsassistenter, fra nogle opgaver, de ellers har solid erfaring med.

Dermed genererer formuleringen ’’ mindre komplekse behandlingsrela-

terede opgaver vil kunne delegeres til erfarne social- og sundhedsassi-

stenter’’ barrierer for den fleksible opgavevaretagelse, som også er pa-

tientsikker- og kvalitetsmæssig forsvarlig.

s. 24, fodnote 25: Her henvises til Faglige anbefalinger vedrørende

kvalitet i kommunale akutfunktioner, Sundhedsstyrelsen, 2014. Det er

rigtig relevant, men samtidig, er disse anbefalinger ikke færdige endnu,

da der er endnu et følgegruppemøde.

S. 25. Det er vigtigt, at der er relevante uddannelsestilbud til både sy-

geplejersker og social- og sundhedsassistenter, da det styrker kvalite-

ten i de akutte og subakutte tilbud. Ligesom det styrker muligheden for
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fleksibel opgavevaretagelse gennem delegation, i takt med at der

kommer flere nye opgaver ind i tilbuddene.

Hvis der skulle være spørgsmål eller behov for uddybning af vores hø-

ringssvar, er I meget velkomne til at kontakte mig på kas050@foa.dk

Venlig hilsen

Karen Stæhr

Sektorformand


