
Profil af konsultations-
sygeplejersker 
- Argumentation for værdien af sygeplejer-
sker i almen praksis

Opgaverne ændrer sig hastigt i almen praksis i disse år, og 
der bliver flere af dem.  

Udvikling i sundhedsvæsenet med øget specialisering, 
flere ambulante forløb, opgaveflytning fra sygehuse til 
det nære sundhedsvæsen, samt en øget andel ældre og 
flere borgere med kroniske sygdomme, bidrager til denne 
opgaveændring og -udvidelse. Sundhedspolitiske mål om 
inddragelse af borgere og pårørende i planlægningen af 
behandling med henblik på at sikre en højere kvalitet og 
forebygge (gen)indlæggelser spiller også ind. 

Det er også øget krav til dataindsamling, dokumentation, 
kvalitetssikring og skabelse af sammenhængende patient-
forløb mellem almen praksis, sygehuse og det kommunale 
sundhedsvæsen.
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Derfor er der behov for prioritering og effektiv brug af både 
lægers og sygeplejerskers faglige kompetencer. 

Vi ved at kompetente og veluddannede sygeplejersker spiller 
en central rolle for kvaliteten af den indsats, der tilbydes 
patienter i almen praksis, men sygeplejerskers viden, fær-
digheder og kompetencer kan med fordel anvendes i større 
udstrækning end det sker i dag. Det viser en analyse, hvor 25 
procent af konsultationssygeplejerskerne svarer, at de vareta-
ger opgaver i samarbejde med lægen, som de vurderer, at de 
selvstændigt kan klare.

Derved frigøres mere tid til at lægen kan varetage de mest 
komplekse og akutte patientsituationer, hvor lægefaglige 
kompetencer er afgørende for patienterne. 

Hvem er konsultationssygeplejersker?
Konsultationssygeplejersker er erfarne, veluddannede og 
besidder specialistviden
• Konsultationssygeplejersker har typisk 9 års erfaring fra 

almen praksis 
• Den gennemsnitlige alder er 47,5 år, og arbejdstiden er 29,5 

timer. 

Få mere tid til 
patienterne

træk på sygeplejerskers 
stærke kompetencer



C15 M100 Y100 K0

2

• Hver fjerde sygeplejerske er ansat til at varetage en special-
funktion.

• 23 procent af sygeplejersker i almen praksis har afsluttet 
special- eller videregående uddannelse (diplommodul i 
akut syge, i kronisk syge, og specialuddannelse i intensiv-, 
anæstesi-, psykiatrisk sygepleje og sundhedspleje). 

Hvilke arbejdsopgaver har 
konsultationssygeplejersker?
• 99 procent af konsultationssygeplejerskerne varetager 

selvstændige konsultationer. I alt udgør de selvstændige 
konsultationer 44 procent af sygeplejerskernes arbejdsdag 

• 84 procent af konsultationssygeplejerskerne varetager dele 
af forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme, 
især type 2 diabetes, KOL og hjertekarsygdomme 

• 87 procent udfører primært sygeplejearbejde
• 25 procent er ansat til at varetage en specialfunktion 
• 90 procent samarbejder med hjemmesygeplejen/sund-

hedsplejen oftest på ugentlig basis, men hver fjerde har 
daglig kontakt

• 48 procent har kendskab til, at der eksisterer en kommunal 
akutfunktion.  Heraf har 4 ud af 10 et samarbejde med 
sygeplejersker i den kommunale akutfunktion

• 73 procent arbejder med datafangstmodulet.

Stigende antal sygeplejersker i almen praksis
Der er sket en stigning i antallet af konsultationssygeplejer-
sker, fra knap 1000 sygeplejersker i 2002, til mere end 2.000 
sygeplejersker i 2015.

Cirka hver tredje sygeplejerske er ansat i en solopraksis, 
mens de resterende 70 procent er ansat i kompagnipraksis-
ser. Der er gennemsnitlig flere sygeplejersker per læge, når 
sygeplejersken er ansat i en kompagnipraksis.

Der er i alt ca. 3.500 almen praktiserende læger i Danmark. 
Almen praksis står med den udfordring, at der er mangel 

på praktiserende læger i ydreområderne i Danmark, antal-
let af praktiserende læger er stort set uændret fra 2007 til 
januar 2015, og en stor andel af landets praktiserende læger 
nærmer sig pensionsalderen. Derved kan mange borgere 
risikere at stå uden fast læge. 

Det kalder på andre løsninger med en mere omkostningsef-
fektiv brug af lægens kompetencer, og det fordrer også et pro-
aktivt og tværfagligt samarbejde internt i den enkelte almen 
praksis for at kunne varetage alle opgaver optimalt.
Lægen kan med fordel uddelegere de patientsituationer, hvor 

brug af klinikpersonalets kompetencer er mest omkostnings-
effektivt. Derved frigøres tid til, at lægen kan anvende sine 
kompetencer der, hvor de er afgørende for borgerne. 

Sådan argumenterer du for værdien af dine 
sygeplejerske kompetencer i almen praksis

Du kan argumentere på forskellige måder for en omkostnings-
effektiv brug af dine sygeplejerskekompetencer i almen praksis. 
Det gælder specielt i forhold til de sundhedsfaglige indsatser.

Her er tre metoder, som du med fordel kan benytte til at be-
skrive, hvilke opgaver og patientsituationer du som sygeplejer-
ske kan varetage selvstændigt eller i samarbejde med lægen.

Dine roller 
Du udfylder flere forskellige roller i dit virke i almen praksis, 
fx ved sundhedsfaglige konsultationer, visitation, admini-
strative opgaver, samarbejde på tværs med andre sektorer, 
kvalitetssikring og forebyggelse af utilsigtede hændelser mv.

Vær bevidst om, hvilke roller du indtager i de forskellige op-
gaver og konsultationer, som du varetager. Sæt ord og værdi 
på dine roller.

Dit uddannelsesniveau og erfaring
Du har, næst efter lægen, den højeste uddannelse i almen 
praksis. 
Taxonomien for de forskellige uddannelsesniveauer i 
’Kvalifikationsrammen for livslang læring’ kan med fordel 
benyttes til at beskrive dit niveau for viden, færdigheder og 
kompetencer. Her kan du sammenligne taxonomien for dine 
kompetencer med de niveauer som andet klinikpersonale 
har.  Dine kompetencer øges ved efter- og videreuddannelser. 
Dertil kommer din kliniske praksiserfaring, øvrige kurser 
samt de sundhedspædagogiske metoder, som du er uddannet 
i brugen af.

Patientsituationer
Kortlæg de forskellige patientsituationer, der er i den almene 
praksis, du arbejder i, eller tag udgangspunkt i de patientsitu-
ationer, der er beskrevet i denne folder. Patientsituationerne 
er blevet til i samarbejde med konsultationssygeplejersker, 
som deltog i kredsmøder om sygeplejerskeprofil for konsulta-
tionssygeplejersker i 2014 og 2015.

Ud over patientsituationerne er der andre opgaver i praksis, 
som du kan beskrive, fx kvalitetssikring og administrative 
opgaver.
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Sygeplejerskens roller i almen praksis  
Sygeplejerskers virksomhedsområde beskrives oftest som de 
fire funktionsområder: At udføre, lede og koordinere, udvikle 
og formidle. 

Men i de senere år er der kommet mere fokus på at beskri-
ve, hvilke roller de sundhedsprofessionelle varetager, herun-
der læger og sygeplejersker. 
De overordnede roller er ens, men varetages ud fra den sund-
hedsprofessionelles faglige virksomhedsområde, erfaring og 
efter- og videreuddannelse. 

Sygeplejerskens roller er: Professionel, Klinisk sygeple-
jerske, Kommunikator, Samarbejder, Leder og koordinator, 
Sundhedsfremmer samt Formidler og udvikler. Rollerne 
kommer til udtryk i de enkelte patientsituationer.
Grafisk fremstilling af rollerne:

Det centrale fokus på borger- og patientinddragelse i dagens 
sundhedsvæsenet medfører også en generel ændring i de 

sundhedsprofessionelles roller. Den sundhedsprofessionelle 
er faglig ekspert, men patienten er eksperten på eget liv og 
stiller høje krav til vidensformidling, brug af teknologiske 
løsninger, medbestemmelse om egen behandling, sygepleje, 
rehabilitering mv. En ændring, der fordre nye indsatser og 
viden om sundhedspædagogiske værktøjer, nye kommunika-
tionsmetoder, og organisering. 

Sygeplejersker arbejder allerede i dag med sundhedspædago-
giske metoder i forhold til inddragelse af patienten og even-
tuelle pårørende i rådgivning og vejledning om den konkrete 
sygdom og behandling, at leve livet med en kronisk sygdom, 
forebyggelse af forværring i sygdom samt ved livsstilssamtaler 
og andre forebyggende sundhedsopgaver i almen praksis. Pa-
tienter er meget tilfredse med sygeplejersker som koordinator 
for deres forløb, da de arbejder systematisk og har tid til dialo-
gen med patienten, og sygeplejersken skaber tryghed, hvilket 
gør, at patienten opnår bedre compliance i behandlingen. 

Grafisk fremstilling af rollerne:

Kommunikator Formidler og 
udvikler

Samarbejder

Sundhedsfremmer Leder og 
koordinator

Klinisk 
sygeplejerske

Professionel
sygeplejerske i 
almen praksis

 Kommunikator:   
Inddrager patienter, pårørende, netværk/ lokalmiljø, og 
står for empowerment af borgere

 Samarbejder: 
 Samarbejder på tværs af sektorer og fagområder 

 Sundhedsfremmer: 
 Står for forebyggende rådgivning og rehabilitering

 Leder og koordinator: 
 Planlægger, organiserer og evaluerer patientforløb og 

skaber sammenhæng

 Formidler og udvikler: 
 Vurderer, formidler og bidrager til udvikling af ny viden 

samt underviser  

 Klinisk sygeplejerske: 
 Identificerer sundhedsfaglige problemstillinger og udfø-

rer klinisk sygepleje
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Niveau Viden Færdigheder Kompetencer

4 Skal have viden om begreber, principper 
og processer inden for et erhvervs- eller 
fagområdes praksis eller i almene fag. 

Skal have forståelse af sammenhænge 
mellem faglige problemer og sam-
funds-mæssige/internationale forhold.

Skal kunne vælge og anvende relevan-
te redskaber, metoder, teknikker og 
materialer inden for et erhvervs- eller 
fagområde. 

Skal kunne identificere et praktisk og/
eller teoretisk problem.
 
Skal kunne vurdere kvaliteten af eget 
og andres arbejde i forhold til en given 
standard. 

Skal kunne anvende erhvervs- og fagom-
rådets terminologi i kommunikationen 
med samarbejds -partnere og brugere.

Skal kunne tage ansvar for arbejdspro-
cesser i normal forudsigelige arbejds- el-
ler studiesituationer.

Skal kunne planlægge og tage ansvar 
for egne og fælles arbejdsprocesser og 
resultater.

Skal kunne opsøge videreuddannelse og 
faglig udvikling i strukturerede lærings-
miljøer.

6 Skal have viden om teori, metode og 
praksis inden for en profession eller et 
eller flere fagområder.

Skal kunne forstå og reflektere over 
teorier, metode og praksis.

Skal kunne anvende et eller flere fag-
områders metoder og redskaber samt 
kunne anvende færdigheder, der knytter 
sig til beskæftigelse inden for fagområ-
det/-er eller professionen.

Skal kunne vurdere teoretiske og prakti-
ske problemstillinger samt begrunde og 
vælge relevante løsningsmodeller.

Skal kunne formidle faglige problemstil-
linger og løsningsmodeller til fagfæller 
og ikke-specialister eller samarbejds-
partnere og brugere.

Skal kunne håndtere komplekse og 
udviklingsorienterede situationer i 
arbejdssammenhænge.

Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt 
og tværfagligt samarbejde med en pro-
fessionel tilgang. 

Skal kunne identificere egne læringsbe-
hov og strukturere egen læring i forskel-
lige læringsmiljøer. 

7 Skal inden for et eller flere fagområder 
have viden, som på udvalgte områder er 
baseret på højeste internationale forsk-
ning inden for et fagområde.

Skal kunne forstå og på et videnskabeligt 
grundlag reflektere over fagområdets 
viden samt kunne identificere videnska-
belige problemstillinger.

Skal mestre fagområdets/ernes viden-
skabelige metoder og redskaber samt 
mestre generelle færdigheder, der 
knytter sig til beskæftigelse inden for 
fagområdet/erne.

Skal kunne vurdere og vælge blandt 
fagområdet/ernes videnskabelige 
teorier, metoder, redskaber og generelle 
færdigheder samt på et videnskabeligt 
grundlag opstille nye analyse- og løs-
ningsmodeller.

Skal kunne formidle forskningsbaseret 
viden og diskutere professionelle og 
videnskabelige problemstillinger med 
både fagfæller og ikke-specialister.

Skal kunne tilrettelægge og gennemføre 
forsknings- og udviklingsopgaver i kom-
plekse og uforudsigelige sammenhænge.

Skal på egen hånd kunne igangsætte 
og indgå i nationalt og internationalt 
samarbejde om forskning og udvikling 
med videnskabelig integritet.

Skal selvstændigt kunne igangsætte 
forsknings og udviklingsprojekter og 
herigennem frembringe ny viden og nye 
færdigheder, som udvikler forsknings-
området.

Kvalifikationsramme for Livslang Læring
I ’Kvalifikationsramme for Livslang Læring ’, består af otte ni-
veauer, hvor hvert niveau er beskrevet ved begreberne viden, 
færdigheder og kompetencer, der skal ses som en helhed. 
Den beskriver det læringsudbytte, som man forventes at have 
opnået på forskellige uddannelsesniveauer, fx med en profes-

sionsbachelorgrad, som svarer til sygeplejerskers grundud-
dannelse  (kvalifikation på niveau 6), og med en master eller 
kandidatgrad, som svarer til sygeplejerskers videreuddannel-
ser (kvalifikation på niveau 7). Tilsvarende ligger en social- og 
sundhedsassistent og en lægesekretær på niveau 4.
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Eksemplificering af kompetencer inden for et specifikt 
område - sårpleje
Når du varetager en specifik opgave i almen praksis, trækker 
du på forskellige vidensområder og færdigheder. Det er netop 
derfor du har kompetencer til at varetage komplekse pa-
tientsituationer og kan observere, analysere, vurdere, handle 
kvalificeret og udvikle sygeplejen.

Viden om sårpleje omfatter både din viden om konkrete sårty-
per, fx kroniske- og overfladiske sår eller brandsår, og din viden 
om forskellige konkrete behandlingspræparater og metoder.

Du har også tilgrænsende viden om andre faktorers betyd-
ning for sårhelingen fx om patientens kredsløb, ernæring, 
mobilitet, rygning mv. Derudover bruger du viden om hygiej-
ne, forebyggelse af infektion mv.

Du har konkret instrumentel færdighed med steril- eller 
ren teknik. 
Du vurderer sårets tilstand, inddrager viden og vælger rele-
vant behandling. Herunder bruger du dine kommunikative- 
og sundhedspædagogiske færdigheder til at varetage livsstils-
samtale, vejledning og rådgivning af patienten og pårørende 
mhp. at forbedre sårplejen og forebygge yderligere sår. 

Du samarbejder også med andre fagprofessionelle, når det 
er relevant.

En mangfoldighed af patientsituationer 
Forskellige patientsituationer i almen praksis har behov for 
forskellige indsatser, både lægefagligt og sygeplejefagligt. 
Organiseringen af arbejdet sker efter en faglig vurdering ud 
fra kompleksiteten af patientens behov og helhedssituation 
(fysisk, psykisk og socialt).

Herunder er der beskrevet nogle af de overordnede patient-
situationer, hvor brug af sygeplejerskers kompetencer er mest 
omkostningseffektive.

Sundhedsfremmende og forebyggende situation 
Er karakteriseret ved forudsigelighed af problemer og nød-
vendige handlinger før en problematisk situation opstår.

Denne situation dækker bredt både screening og samtaler 
med henblik på tidlig opsporing af risikofaktorer for syg-
domme, livsstilssamtaler om KRAMfaktorer, forebyggende 
vejledning samt kortlægning og rådgivning i forbindelse med 
udenlandsrejser, rejsevaccinationer og børnevaccinationer.

Kompleks situation 
Er karakteriseret ved at patienten har komplekse problemer, 
men patientens behov og helhedssituation er kendt, eksem-
pelvis ved kronisk sygdom. 84 procent af konsultationssyge-
plejersker varetager den løbende kontrol for patienter med 
en kronisk sygdom. Lægen varetager oftest årskontrollen, 
jvf. forløbsprogram. Sygeplejersken iværksætter og vurderer 

parakliniske undersøgelser, regulerer behandling og koor-
dinerer den tværfaglige og rehabiliterende indsats i samar-
bejde med hjemmesygeplejen, plejecentre, det kommunale 
sundhedstilbud og sygehus. 

Undervisningssituation ved nyopstået sygdom
Er karakteriseret ved rådgivning og undervisning. Undervis-
ning kræver sundhedspædagogiske kommunikative kom-
petencer, inddragelse af patient og pårørende, eksempelvis 
ved en ny opdaget kronisk sygdom som diabetes eller KOL. 
Sygeplejersken underviser i sygdomsforståelse, forebyggelse 
af følgesygdomme, opstart af medicinsk behandling samt 
brug af teknisk udstyr til hjemme- monitorering.

Ukompliceret planlagt situation 
Er karakteriseret ved planlagte ukomplicerede behandlin-
ger. Sygeplejersker varetager selvstændigt konsultationer 
med vortebehandling, sårpleje, tympanometri, aftagning af 
gips, suturfjernelse, medicinsk behandling med antabus og 
B12-injektion mv. 

Akut simpel situation
Er karakteriseret ved småskader. Sygeplejersken varetager 
skadestuefunktionen, hvor patienten kommer til behandling 
for forstuvning af fod, mindre forbrænding, skader/flænger, 
fjernelse af fremmedlegeme, tæger og splinter mv.

Akut kompleks situation 
Er karakteriseret ved pludselige og/eller uventede ændrin-
ger i patientens tilstand. Situationen er kompleks og kræver 
øjeblikkelige handlinger. Lægen har ansvaret og sygeplejer-
sken assisterer lægen, eksempelvis ved anlæggelse af perifer 
venekateter, iv-behandling, saturationsmålinger, hjerte-lun-
geredning mv.

Kvalitetssikring i almen praksis 
En del sygeplejersker varetager allerede i samarbejde med 
lægen kvalitetssikringen i almen praksis ved at sikre opfyldel-
sen af standarder for Den Danske Kvalitetsmodel og Dansk 
Selskab for Almen Medicins kliniske retningslinjer, og under-
visning og implementeringen heraf i praksis.

Kvalitetssikring i almen praksis sker i relation til:
• Korrekt dokumentation og journalføring
• Den Almenmedicinske Kvalitets Enheds (DAK-E) lægefagli-

ge standarder 
• Implementering af nationale kliniske retningslinjer
• Datafangstmodulet
• Registrering af utilsigtede Hændelser (UTH) 
• Måling af patienttilfredsheden
• Den Danske Kvalitetsmodel. 
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