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Høringssvar vedr. Kvalitetssikring af patientuddannelse
Dansk Sygepleje Selskab har modtaget forespørgsel på overstående og vi takker for
muligheden for at indgive høringssvar.
Vi hilser velkommen at der sættes fokus på patientuddannelser og kvalitetssikring af disse. Vi
finder det hensigtsmæssigt, at der tages udgangspunkt i den tidligere MTV, som tydeligt viste
hvor kompleks det er at etablere og forme patientuddannelser, og ikke mindst kvalitetssikre
dem.
Overordnet er det en gennembearbejdet rapport, hvortil vi har følgende kommentarer:
Vi hilser det velkommen, at det beskrives hvor væsentligt det er at patientuddannelser har et
teoretisk grundlag og en pædagogisk ramme - og at der forskel på de to begreber. Det vil være
hensigtsmæssigt at den forskel kunne genfindes i matricen.
Vi vil foreslå, at der tilføjes en bjælke med Teoretisk grundlag, og bjælke med Pædagogisk
ramme står for sig selv.
Vi hilser det ligeledes velkommen, at der lægges stor vægt på patientinddragelse hele vejen i
fra planlægning til evaluering af patientuddannelser og finder det derfor hensigtsmæssigt, at
Patientinddragelse får sin egen bjælke.
Det er ligeledes velkomment at der lægges vægt på, at de personer, der skal uddanne
patienterne har uddannelse og kompetencer i at undervise og vi støtter ideen om, at der
etableres en formel uddannelse på masterniveau.
Vi støtter ligeledes, at der fortsat forskes i patientuddannelser som begreb, hvordan de bedst
udformes og udvikles og ikke mindst evaluering af dem i form af fx virkningsmekanismer. Her
støtter vi i særlig grad, at effekt ses fra flere perspektiver og dermed vurderes med forskellige
metoder.

Vi havde gerne set, at rapporten forholdt sig kritisk til de anvendte begreber som fx self-care,
self-management, efficacy og empowerment, da netop de begreber er en del af
problematikken i at udvikle patientuddannelser og ikke mindst vurdere værdien og måle
effekten af dem efterfølgende.
Vi finder det uhensigtsmæssigt, at der i så høj grad anvendes ”/” hvorved flere og meget
forskellige begreber lige- og sidestilles. Det bør ændres, så det klart fremgår hvad der menes
hvornår.
Vi har sendt retningslinjerne til de faglige selskaber, der er medlem af DASYS, og har fået en
enkelt kommentar fra Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker:
De efterlyser, at begreber oversættes til dansk.
Vi håber at ovenstående vil være en hjælp i det videre arbejde med kvalitetssikring af
patientuddannelser. Skulle vores høringssvar give anledning til spørgsmål uddyber vi naturligvis gerne
vores synspunkter. Vi ser frem til at se det endelige resultat.
Med venlig hilsen
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS

Bente Hoeck
Bestyrelsesmedlem

