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Mangel på velfærdsmedarbejdere
• Der er, og vil fremadrettet være,
mangel på velfærdsmedarbejdere
(speciallæger, alment praktiserende
læger, sygeplejersker, SOSU mv.)
• Manglen er højt på den politiske
dagsorden, bla.
• S løfte om 1000 flere
sygeplejersker
• Lægemangel en stor del af
regeringens seneste
nærheds/sundhedsudspil
• Nuværende initiativer er ikke nok –
der er altså en bane at spille på
• Men fokus på hvilke opgaver vi
gerne vil og IKKE vil have

Psykiatri
• Bred politisk enighed om, at psykiatrien er presset og
at der skal gøres noget (blandt andet mangel på
medarbejdere)
• Derfor arbejde med en 10 års plan for psykiatri
• Udskudt af flere omgange
• Arbejdet med et fagligt oplæg til en 10 års plan er langt (DSF
har udpeget)
→Mulighed for efterfølgende at påvirke den politiske proces, der
skal i gang
→Blandt andet arbejdet for en specialuddannelse i psykiatri for fysioog ergoterapeuter

Nærhed & sammenhæng
• Nærhed og sammenhæng er helt central for
regeringen, eksempelvis
• Enighed om sundhedsklynger ml. regering, KL og DR, der skal
styrke samarbejdet mellem sektorerne
• Regeringens bebudede nærhospitaler, der blandt andet skal
sikre sammenhængende patientforløb

• Også fokus på at sikre kvalitet af opgaver, der skal
varetages i det nære
• Regeringen har varslet udspil på området
• Aktører og opposition (og til en vis grad støttepartier) kalder på
kvalitetsplan(er)

Ulighed i sundhed
• Rapport fra SST (ultimo 2020) slog fast, at der stadig
er store problemer med ulighed i sundhed i DK
• Stort fokusområde for sundhedsministeren, bla
• Fokusområde i regeringens forståelsespapir med støttepartier
• Hel afdeling i Sundhedsministeriet arbejder med området

• Komplekst område – men kan vi bidrage med
løsninger er der muligheder

Også andet der kunne nævnes…
• Kommunal- og regionalvalg giver blandt andet
medvind til dagsordener ift.:
• Ældreområdet
• Opgavevaretagelsen på sygehuse – rette hænder til rette
opgaver (igen ift. mangel på sundhedspersonale)

