
Strukturerede oplæringsstillinger Medicinsk Sengeafsnit 1

Regionshospitalet Horsens 

Egen baggrund 

Ansættelsesopgave for 3 år siden 

• Omdømme

• Patientklager

• Personaleomsætning 

• Sammenlægning af ledelse af sengeafsnit / klinikker. Kombinationsstillinger



Om Medicinsk Sengeafsnit 1

• Del af akuthospital 

• Del af medicinsk afdeling med 3 sengeafsnit dialyse og ialt 

10 klinikker

• 38 – 40 sengepladser med ca 2900 indlæggelser / år

• Klinik for gastroenterologi ca 5.800 besøg / år 

• Klinik for lungesygdomme ca 6.600 besøg / år



Om Medicinsk Sengeafsnit 1

• Ca. 70 medarbejdere 

• heraf har 38 medarbejdere mere end 2 års erfaring i 

afsnittet og 2 års anciennitet eller mere (dette antal har det 

været stigende det sidste år) 

• Resten er nyuddannede og nyansatte 

• Lønsumsstyring / ikke normering



Hvad ved vi om vores udfordringer

• Personaleomsætning (op til 30%)

• Største omsætning indenfor de første måneder af ansættelsen 

• Højt sygefravær både på det korte og lange fravær

• Lidt hård tone – men også masser af kærlighed

• Rekrutteringsudfordringer (var for 2 år siden en enestående udfordring 

for medicinsk sengeafsnit 1)



Hvorfor skal man arbejde på et medicinsk sengeafsnit?

Fokus på hvad vi har at tilbyde man kan lære

• Grundlæggende sygepleje 

• Komplekse forløb 

• Akut sygepleje 

• Terminale forløb

• Forløbskoordinering internt / eksternt 

• Samarbejde 

• Kommunikation 

• Nørderi 

• meget meget mere 



Oplæringsstillingerne var en ide, 

som har taget form  gennem introduktions og oplæringsansvarlig 

sygeplejerske 

gennem Medicinsk Afdelings uddannelsesansvarlige sygeplejerske

Resultat 

• struktur struktur struktur 

• prioritering prioritering prioritering  



Struktur i moduler 



Struktur i moduler

3 uger udenfor normering

Ialt 3 måneder uden vagter

indføring i speciale 1

6 uger i klinik udenfor normering 9 måneder / sp.ansvarlig sgpl 

lille opgave - afslutning 

indføring i speciale 2 

6 uger i klinik udenfor normering 9 måneder / sp.ansvarlig sgpl 

lille opgave - afslutning 

Mentor for nye kollegaer i oplæringsstilling 



Hvem er den oplærte medicinske sygeplejerske interessant for?

• Sætte resten af organisationen i spil

• Regionshospitalet Horsens har (fået) en fælles sag

• Karriereforløb i ”huset” 

• Version 2.0

Arbejdsgruppe på tværs af huset – fokus på rekruttering og 

trivsel i ansættelsen 



Hvad har vi lært indtil videre?

• Det ser ud til at der ER en god ide 

• trivsel i den første del af ansættelsen er ikke det samme som trivsel 

for en erfaren medarbejder 

• Fællesskabet skal prioriteres og involveres i beslutninger 

• Øvrige medarbejdere skal også ses og anerkendes 

• Introduktion og oplæringsansvarlige bruger 80 -100% af sin 

ansættelse på opgaven 

• Specialeansvarlige skal have (god) tid til opgaven 

• Undervisning 

• Supervision 

• Samtaler / status 

• Dokumentation af forløbet



Fremtid 

Fortsat udvikling og forfining og justering

”Forskning” (bachelor med udgangspunkt i vores praksis)

Bygge videre på dem der vælger os mere end 2 år (CKU) 

Bygge bro til resten af huset og hjælpe dem videre der vil videre (helst i huset)

Prioritering af sygeplejerskernes rolle i sundhedsvæsnet (i 2025 mangler vi 

6.500 sygeplejersker)

Vi må deltage i debatten 


