
1

REKRUTTERING OG 
FASTHOLDELSE AF 

SYGEPLEJERSKER PÅ DET 
MEDICINSKE OMRÅDE

BIRTHE HELLQVIST DAHL

TEAMLEDER DSR KREDS HOVEDSTADEN



2

UDFORDRINGER I FORHOLD TIL 
FASTHOLDELSE AF SYGEPLEJERSKER 
PÅ MEDICINSKE AFDELINGER

➢ 40 % af sygeplejerskerne på medicinske afdelinger har under 2 års anciennitet. 

For alle hospitalsansatte sygeplejersker er det tilsvarende tal 8 %. 

➢ For 7 af besvarelserne har over 60 % under 2 års erfaring, heraf 2 besvarelser 

med over 75 %. 

➢ Ser man på andelen med mere end 10 års erfaring, så udgør de i gennemsnit 

21 % på de medicinske afdelinger, mens gennemsnittet for alle hospitalsansatte 

er 66 %.

➢ Lidt over halvdelen (55 %) angiver, at det er vanskeligt at besætte ledige 

stillinger, og størstedelen af nyansættelser i basisstillinger går til nyuddannede. 

Kilde: DSR Analyse, ”NOTAT Fastholdelse af sygeplejersker på medicinske afdelinger”, marts 2016.
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UDFORDRINGER PÅ DE MEDICINSKE 
AFDELINGER - FORTSAT

1. Antallet af komplekst syge og sårbare patienter stiger

2. Indlæggelsestiden falder

3. Fokus på  produktion fremfor på faglig kvalitet og sikkerhed 

en alvorlig og bekymrende cocktaileffekt for både 

patient

sikkerheden og sygeplejerskernes arbejdsmiljø. 
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KONSEKVENSER AF UDFORDRINGERNE MED 

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

Relativt uerfarne sygeplejersker har vanskeligt ved at imødekomme de mange 

komplekse patienters behov for observation og pleje. 

Det er uholdbart for patientsikkerheden og er særligt bekymrende, fordi 

patienterne er indlagt i kortere tid og har et mere komplekst behandlingsbehov, 

mens de er indlagte. 

Og det er  belastende for sygeplejerskerne selv - 10 procent af de nyuddannede 

oplever at blive sygemeldt med stress (eller mobning) inden for de to første 

ansættelsessår. 

Kilde: 2 DSR Analyse, Dimittendanalyse, 2015.
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KONSKEKVENSER FOR UDDANNELSE AF 
STUDERENDE, NYUDDANNEDE – OG 
ØKONOMIEN

➢ Meget omkostningsfuldt med en høj personaleomsætning, hvor der ofte skal 

gennemføres ansættelsesprocesser og oplæres nye medarbejdere. 

➢ Relativt uerfarne sygeplejersker skal oplære de endnu mere uerfarne.

➢ Derudover har de medicinske afdelinger en stor andel af de 

sygeplejestuderende, og afdelingerne har derfor stor betydning for 

uddannelsen af kommende sygeplejersker. 

➢ Med en meget høj andel af sygeplejersker med lav erfaring, er der færre 

sygeplejersker, der kender rutinerne indgående, og som kan være sparring 

for nyansatte, drivkraft for udvikling og ansvarlig for de mest komplekse 

patientforløb. 

➢ Det påvirker afdelingens muligheder for uddannelse af studerende 

kompetenceudvikling,- og gøre det mindre attraktivt at være ansat i 

stillingerne.
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PROFESSOR LINDA AIKENS
IMPONERENDE FORSKNINGSRESULTATER

Dokumenterer på tværs af 39 lande systematisk, at flere og veluddannede 

sygeplejersker betyder: 

• Færre dødsfald

• Færre komplikationer

• Højere patienttilfredshed

• Costeffektivt på sigt - ansættelse af sygeplejersker er ikke en dyr løsning, men 

en effektiv investering.

• Høj faglighed og en konkret ratio på maks. 5 patienter per sygeplejerske er 

drivere for tiltrækning og fastholdelse af kompetente sygeplejersker. 
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DSR KREDS HOVEDSTADENS FLERÅRIGE 
INDSATS PÅ DET MEDICINSKE OMRÅDE

2015 Formandskabet  i DSR Kreds Hovedstaden besluttede pga de nævnte udfordringer, at Det 

medicinske område skulle være et længerevarende politisk indsatsområde. 

2015/17 DSR Kreds Hovedstaden drøfter på en række møder og fagdage med FTR/TR, AMiR.

forskellige grupper af sygeplejersker på de medicinske sygeplejersker, Netværk for 

medicinske sygeplejersker sideløbende med møder med direktører, regionspolitikere, m.fl. 

udfordringer og løsninger på de medicinske afdelinger. 

2016 Regionsrådet beslutter i forbindelse med budgetaftalen at udvikle en  model for 

kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område. Derudover beslutter rådet

i forbindelse med drøftelse kapaciteten på det medicinske område, at der i 2016 afsættet

12,2 millioner til i samarbejde med DRS Kreds Hovedstaden i en 3-årig periode, at udvikle og 

implementere en række indsatser særligt mhp at rekruttere, fastholde og udvikle karriereveje 

for sygeplejersker på det medicinske område. 

2017/18     Region Hovedstaden gennemfører i samarbejde med DSR Kreds Hovedstaden de 7 

indsatser, som indgik i Handlingsplan for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker 

på det medicinske .

2018/19 Indsatserne evalueres i 2018/19 af 

Kompetencecenter for Patientoplevelser - KOPA 7
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FORMÅLET MED HANDLINGSPLANENS 
INDSATSER

1. Styrke fagligheden

2. Sætte fokus på rammer og vilkår for faglige ledelse

3. Systematisk kompetenceudvikling, inkl. styrkelse af læringsmiljøet på 
afdelingerne for såvel studerende, som nyuddannede og mere erfarne 
sygeplejersker.

4. Synliggøre udviklingsmuligheder og bidrage til, at det medicinske 
område opleves som attraktive arbejdssteder
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Region Hovedstaden

REKRUTTERING OG 
FASTHOLDELSE AF 
SYGEPLEJERSKER I DET 
MEDICINSKE OMRÅDE -
HVAD SIGER 
SYGEPLEJERSKERNE SELV?
Indsamling af empiri gennem bordsimulationer. 

Center for HR, Enheden for Uddannelse. CAMES Herlev
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Region Hovedstaden

HVAD VAR FORMÅLET?
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Ud fra et direkte medarbejderperspektiv at afdække 

Hvilke faktorer sygeplejerskerne mener der har betydning for 

om de ønsker at fortsætte som sygeplejerske i det medicinske 

område 

Og hvilke faktorer der kan få sygeplejerskerne til at rejse fra det 

medicinske område

Center for HR, Enheden for Uddannelse. CAMES Herlev



Region Hovedstaden

HVEM HAR VI TALT MED?

11

I alt 45 sygeplejersker som alle har aktuel ansættelse i det 

medicinske område i Region Hovedstaden

De var fordelt på 5 hospitaler 

De var inddelt i 3 grupper.

15 nyansatte/ nyuddannede sygeplejersker

15 erfarne sygeplejersker (1-11 års erfaring)

15 sygeplejersker med ansvar for introduktion, oplæring, 

løbende undervisning af kolleger

Center for HR, Enheden for Uddannelse. CAMES Herlev



Region Hovedstaden

HVORDAN ER DER INDHENTET 
EMPIRI?

12

Igennem bordsimulationer er sygeplejerskerne guidet igennem en 

typisk arbejdsdag hvor de løbende har reflekteret over hvad der 

kan få dem til at overveje at rejse fra det medicinske område, og 

hvad der kan få dem til at blive.

Der er også kikket på hvordan deres arbejdsliv harmonerer med 

behov i deres privatliv

Center for HR, Enheden for Uddannelse. CAMES Herlev
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METODE : BORD SIMULATION



Region Hovedstaden

FÆLLESTRÆK FRA DE 5 AFDELINGER 
ER

14

Travle afdelinger med stort patient flow

Høj personaleomsætning

Primært nyuddannede sygeplejersker, der er søger opslåede 

stillinger 

Mangel på erfarne sygeplejersker. 

Stor opmærksomhed på rekruttering fremfor fastholdelse.

Personalets manglende kendskab til afdelingens vision, mission og 

strategi

Center for HR, Enheden for Uddannelse. CAMES Herlev



Region Hovedstaden

DER ER STOR DIVERSITET I 

Helle Folden Helle Folden
15

Længden på introduktionsperioden svinger fra 1 uge til 6 måneder

Tildeling af fast mentor under introduktionsperioden

Vagtdebut for nyansatte sygeplejersker

Vagtmængde samt kvalifikationer i vagtlaget

Hvorvidt sygeplejen tager afsæt i evidensbaseret viden og 

omsætning til evidensbaseret praksis

Fordeling af sosu-assistenter og sygeplejersker i den samlende 

normering i plejegruppen

Hvilke strategier der anvendes for at kunne fastholde erfarent 

personale

Hvilke strategier der anvendes for at opkvalificere fagligheden

Center for HR, Enheden for Uddannelse. CAMES Herlev



Region Hovedstaden

SYGEPLEJERSKERNES FORSLAG TIL 
OPTIMERING AF DET MEDICINSKE 
OMRÅDE

Helle Folden Helle Folden
16

➢ Udvikle et generisk introduktionsprogram til nyansatte i det medicinske 

område i Region Hovedstaden. Programmet skal have en ensrettet ramme 

i forhold til tidsramme, mentor og feedback, og en fleksibel ramme 

tilpasset det faglige kompetencebehov i den enkelte afdeling

➢ Anvendelse af Faglig begrundet arbejdsdeling(FBA) i alle medicinske 

afdelinger i Region Hovedstaden

Center for HR, Enheden for Uddannelse. CAMES Herlev



Region Hovedstaden

Helle Folden Helle Folden
17

Center for HR, Enheden for Uddannelse. CAMES Herlev

➢ Fokus på det tværprofessionelle samarbejde, specielt i relation 

til kommunikation og kendskab til hinandens kompetencer og 

vilkår.

➢ Normering skal følge plejetyngde og kompleksitet.

➢ Høj faglighed skal være fremherskende i plejekulturen, og skal vise 

sig ved systematisk drøftelse af sygeplejefaglige 

problemstillinger, hvis muligt med evidensbaserede løsninger.



Region Hovedstaden

Helle Folden Helle Folden
18

Center for HR, Enheden for Uddannelse. CAMES Herlev

Mulighed for efter-videreuddannelse, og med tydelige rammer

for forløbet samt hvad der udløser mulighed for efteruddannelse i 

den enkelte afdeling.

Udvikle en faglig infrastruktur som muliggør sygeplejefaglig 

sparring omkring den multisyge patient på tværs af somatiske 

specialer.

For at optimere læringsmiljøet for de erfarne sygeplejersker skal de 

kliniske sygeplejespecialister i langt højere grad inddrages og 

deltage i den direkte patientpleje. 
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DSR KREDS HOVEDSTADENS HAR 
SÆRLIGT LAGT VÆGT PÅ

1. Rekruttering og fastholdelse af faglige ledere, der er i stand til at udvikle og 

være bærere af kulturen for sygeplejefaglighed og professionalisme fremfor 

en flowkultur, der fokuserer på administrative mål og bureaukrati. Derudover 

en generel sikring af rammer og vilkår for faglig ledelse.

2. Styrkelse af det det kliniske læringsmiljø-sygeplejefaglige kompetencer –

herunder ansættelse af kliniske sygeplejespecialister.

3. Etablering af synlige karriereveje,- evt. udvikling af nye modeller, hvor hele 

den medicinske blok kan anskues som et ”økosystem” i hospitalet 

4. Systematisk og formaliseret kompetenceudvikling af høj faglige kvalitet med 

fokus på de store kroniske sygdomme, geriatri, demens, farmakologi, 

professionel patientinvolvering, forløbskoordination, mm. 

5. Professionel patientinvolvering – empowerment at patienter og imødegåelse 

af social ulighed i sundhed.

6. Styrkelse af klinisk forskning og udvikling – indgår som et væsentligt element 

af handleplanen.

19



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING OG 
FASTHOLDELSE 

7 INDSATSOMRÅDER
1. Lederunderstøttelse mhp styrkelse af faglighed og læringsmiljø i en række 

pilotafdelinger

2. Employer branding: målrettet brug af nye digitale medier

3. Styrkelse af vejlederkompetencer- tillægsmoduler til regionens         

vejledersprogram

4. Godt på vej i sygeplejen – kompetenceudvikling af nyuddannede/nyansatte 

sygeplejersker 

5. Udvikling af specialrettede introforløb

6. Specialrettet efter- og videreuddannelse på tværs af medicinske specialer 

7. Styrkelse af forsknings- og læringskultur i klinisk praksis,- kandidatmodul 20
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INDSATS 1 – LEDERUNDERSTØTTELSE
FORMÅL OG INDHOLD

Formål:

• Understøttelse af de enkelte medicinske afdelinger mht udvikling og 

implementering af tiltag til understøttelse af den lokale læringskultur.

• Udviklet med udgangspunkt i lokale behov i tæt samarbejde med lokale 

ledelser og kliniske specialister.

• Indirekte fokus på at øge rekruttering og fastholdelse af især erfarne 

medarbejdere, så værdifulde kompetencer ikke mistes. 

Indsatser, som er faciliteret af nedsat konsulentkorps fra Center for HR

• Træning af refleksive arbejdsgange i klinisk praksis

• Udv. og impl. af funkt. beskrivelser for nøglepersoner i klinisk praksis

• Træning af mundtlig sikker kommunikation i klinisk praksis

• Træning i begrebet Transfer, ink. hvordan anvender vi ny viden i praksis

• Udv. og justering af vejleder- og undervisningsbeskrivelse i klinisk praksis
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1. UNDERSTØTTELSE AF LEDERE – F.SAT

➢ Kick off for handlingsplanen juni 2017 for ledere i DSR Kreds Hovedstaden med 

fokus på brugen af kliniske sygeplejespecialister i afdelingen og på 

kompetencevurdering

➢ Masterclass januar 2018 om ”Magnet Hospitals” – med særligt fokus på 

fastholdelse af medicinske sygeplejersker. Key note speaker Linda Aiken med 

titlen: How can clinical specialist nurses ”bedside supervision contribute to 

maintaining the experienced nurses within the medical ward”. 

➢ Ledelser fra en række piltoafdelinger udpeget af hospitalsdirektionen og 

konsulenter fra HR har i fællesskab identificeret problematikker, og hvad der 

skulle fokuseres på, så ledelsen med udgangspunkt i lokale behov kunne 

understøtte arbejdet med at styrke faglighed og læringsmiljø i afdelingen og 

dermed rekruttering og fastholdelse af 

særligt de erfarne sygeplejersker. 
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KICK OFF SEMINAR FOR LEDERE OG 
KLINISKE SPECIALISTER
INDSATS NR. 1  
➢ Kan der gennem strategisk fokus på læringsmiljøet i den kliniske 

hverdag rykkes ved personaleomsætning og fastholdelse af erfarne 

sygeplejersker? Kan kliniske sygeplejespecialister understøtte de 

læringsmuligheder, der er i den direkte patientpleje i den daglige 

praksis på en medicinsk afdeling? 

➢ 2. Diskussion på tværs af deltagerne: Hvad vil det kræve strukturelt og 

ledelsesmæssigt at understøtte afdelingens læringsmiljø og nærværet 

af afdelingens kliniske specialister?

➢ 3. Kan kompetencekort rettet mod erfarne sygeplejersker på det 

medicinske område være en del af det faglige løft, som efterspørges 

blandt de erfarne sygeplejersker - og kan det styrke fastholdelsen af 

erfarne sygeplejersker, som ønsker at udvikle sig og fortsat være i front 

i patientplejen? 

23



MASTERCLASS FOR LEDERE
OG KLINISKE 

SPECIALISTER/UDVIKLINGS
SYGEPLEJERKSER

HOW CAN CLINICAL SPECIALIST NURSES BEDSIDE

SUPERVISION CONTRIBUTE TO RETAINING THE 

EXPERIENCED NURSES WITHIN THE MEDICAL AREA
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EKSEMPLER PÅ KONKRETE INDSATSER 
PÅ UDVALGTE MEDICINSKE AFDELINGER
➢ Understøttelse i udvikling af læringsmiljøet,- træning i 

refleksionsmetode i relation til afdelingens ”15 faglige minutter” og 

efterfølgende understøttelse i implementering i praksis.

(20 afdelingssygeplejersker og 46 sygeplejersker/kl. sygeplejespecialister)

➢ Supervision af afdelingssygeplejerske mht forebyggelse af stress og 

fastholdelse af mellemledere

➢ Temadag for afdelingssledelser og kliniske sygeplejespecialister mhp

organisering af komptencer i afdelingen. Udvikling af gennemsigtig 

struktur med tydelige ansavrsområder og interne kommunikationsveje 

mhp overskud til udvikling af kliniklært læringsmiljø

➢ Træning i brug af redskabet ISBAR i relation til styrkelse af det 

tværfaglige samarbejde med lægerne – forudgået af møder til 

afdækning af årsagerne til udfordringerne. 

➢ På baggrund af stor udskiftning i mellemlederlaget tilbud om individuel 

coaching  af afdelingssygeplejersker. 

➢ På baggrund af en række møder temadag om 

optimal brug af mentorordning
25
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INDSATS 2: EMPLOYER BRANDING
FORMÅL OG INDSATSER

Formål: 

• Styrkelse af synligheden og interessen for det medicinske område som 

attraktive arbejdspladser 

• Øge antallet af ansøgere til ledige stillinger og besættelse af stillinngerne.

Konkrete indsatser:

• Formidling af regionens medicinske sygeplejejobs ved brug af nye digitale 

medier: videoer på Facebook, bannerannoncer på Jobindex og DSR’s 

hjemmeside, Link i DSR’s nyhedsbrev, intelligent digitalt indkøb ( reklamer på 

andre hjemmesider

• Alle annoncer ledte ind til en landingpage (den side, besøgende ledes ind på 

via annoncering) med et samelt overblik over de medicinske spl. job).  På 

landingssiden var udviklet små film, interviews og viden om det medicinkse

område mhp at skabe en positiv, interessant beskrivelse af det med. område

• Efter et pilotprojekt over en 10 ugers periode i 2017

blev kr. 200.000 ligeligt fordelt mellem hospitalerne mhp

mere målrettet brug i relation til lokale udfordringer i rel. til employer branding.  26
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INDHOLDSSIDE      

INDSATS 3: STYRKELSE AF VEJLEDERKOMPETENCER

FORMÅL OG INDHOLD AF INDSATSER 

Formål:

• Styrkelse af vejledernes viden og kompetence mhp at øge de 

uddannelsessøgendes bevidsthed om og fokus på tværprofessionelt 

samarbejde med patienten som aktiv medspiller

• Styrkelse af vejledernes viden og kompetence i forhold til understøttelse af 

de uddannelsessøgendes opmærksomhed på og færdigheder i at omsætte 

forskning til konkret sygepleje

Konkrete indsatser:

• Udvikling af 2 forskellige kursusforløb målrettet til daglige vejledere, der 

varetager opgaver i relation til uddannelsessøgende og i forvejen har 

pædagogisk efteruddannelse, - eks. I form af Region Hovedstadens grund 

modul i vejlederkompetencer
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IINDSATS 4: GODT PÅ VEJ I SYGEPLEJEN 
FORMÅL OG KONKRETE INDSATSER

Formål:

• Formålet er, at styrke nyuddannede sygeplejerskers handlekompetencer i 

forhold til håndteringen af akutte og kritiske situationer. Kurset har været 

udbudt siden 2010 i Region Hovedstaden og blev medtaget i den samlede 

handlingsplan, fordi det i sammenhæng med andre kurser og uddannelser

( indsats 5, 6 og 7) skulle vise, hvilke muligheder for udvikling og dermed  

karriereveje, der er for den enkelte sygeplejerske på medicinske afdelinger

Indhold:

Kurset har fokus på pt. sikkerhed ved at øge nyuddannede sygeplejerskers 

kompetencer i forhold til at planlægge, prioritere, koordinere og udføre sygepleje 

i hele patientforløbet. 
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INDSATS 5: SPECIALRETTEDE KURSUSFORLØB

FORMÅL OG KONKRET INDHOLD

Formål:

At give sygeplejersker med ½ til 1 års erfaring viden og kompetencer indenfor 4 

specialer: lungemedicin, infektionsmedicin, geriatri og endokrinologi. 

Alle specialrettede kursusforløb indgik i sammenhæng med handlingsplanens 

øvrige kurser og uddannelser ( ndsats 4, 5, 6 og 7) som led i at skulle vise 

muligheder for udvikling og karriereveje indenfor det medicinske speciale. 

Mere specifikt at skulle klæde den enkelte sygeplejerske på til at varetage 

specifikke kliniske problemstillinger indenfor det pågældende speciale

Indhold:

Undervisningen tager udgangspunkt i de mest almindelige og kritiske tilstande 

inden for de enkelte 4 specialer og styrker herigennem kursistens 

færdigheder til at observere patienter med de specialrettede sygdomme og 

symptomer, vurdere behovet for samt udføre specifikke 

sygeplejeinterventioner. 
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INDSATS 6: KLINISK LEDERSKAB FOR ERFARNE 

SYGEPLEJERSKER –KLEM

FORMÅL OG INDHOLD

Formål: 

Styrkelse af sygeplejerskernes kompetencer til at arbejde udviklingsorienteret 

ved at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer 

gennem egne og andres indsatser i relation til den komplekse medicinske 

patient. Skal igen ses som led i øvrige indsatser mht udviklingsmuligheder og 

karriereveje indenfor det medicinske speciale. 

Indhold:

Udd. Indeholder 2 spor: 

Et diplommodul Udvikling i klinisk praksis – identificering af 

udviklingsbehov – på 5 ECTS point fra den sundhedsfaglige 

diplomuddannelse samt et modul varetaget af Region Hovedstaden – kræver 

8 dages fremmøde/fravær fra klinikken
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Region Hovedstaden

HVORFOR ER DET FANTASTIKS AT VÆRE  MEDICINSK 

SYGEPLEJERSKE 
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CITATER FRA DELTAGERNE

Rød tråd til praksis:

- Som sygeplejerske gennem mange år med en travl hverdag har jeg været 

glad for at få tilgang til ny viden og blive mindet om, at der er meget at hente, 

som man kan blive kologere af og bruge i hverdagen.Underviserne har været 

kompetente, og det allervigtigste har været, at de har formået at trække en 

rød tråd fra den akademiske vreden til min kliniske praksis.  

Sygeplejerske fra reumatologisk ambulatorium

Konkrete værktøjer
Sygeplejerske fra nefrologisk afdeling på RH peger på, at have fået mange 

konkrete værktøjer, som er lige til at bruge:

- Der har været top undervisning og litteratur, og på trods af, at man er 

erfaren som sygeplejerske, kan man lære rigtig meget. Bare det at 

udveksle erfaringer på holdet og høre om, 

hvordan de griber tingene an på andre afdelinger, har også giver meget. 32



33

GODE RÅD FRA OPFØLGNINGSDAG
PRÆSENTATION AF OPGAVER MED 

UDVIKLINGSPOTENTIALER 

Det er svært at trække et projekt alene,- derfor godt at afdelingslederne har 

været med på sidelinjen. 

I forhold til at få kollegerne med på nye initiativer, blev pointeret, at ikke alle 

på en afdeling nødvendigvis skal overbevises fra starten:

Gå med dem, der gerne vil og har set lyset 

Det er de små, daglige handlinger i praksis, 

der skaber kulturændringer
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

INDSATS 7: FORSKNING, LÆRING OG UDVIKLING I 

KLINISK PRAKSIS FORMÅL OG INDHOLD FLUK

Formål: 

At ruste sygeplejersker til at arbejde med forskning, læring og udvikling i klinisk 

praksis og å den måde styrke forsknings- og læringskultur i hele afdelingen 

Indhold:

FLUK er et kandidatmodul på 20 ECTS point. På moduler har sygeplejerskerne 

undersøgt konkrete problemstillinger og initieret læring og 

forandringsprocesser i tæt samarbejde med kollegerne i klinikken. 

Sygeplejerskerne har fået kvalifikationer til at iværksætte, lede og evaluere 

praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter med afsæt i kliniske 

problemstillinger. 
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

HOVEDPUNKTER FRA KOPA’S
EVALUERING

➢ Grundlæggende mener både ledere og sygeplejersker, at det er positivt og vigtigt, at 

regionen har valgt at sætte fokus på det medicinske område for at styrke rekruttering og 

fastholdelse

➢ Særligt positivt med uddannelsesmuligheder målrettet medicinske sygeplejersker,- især 

det nye uddannelsesforløb: Klinisk Lederskab for erfarne medicinske sygeplejersker –

åbnet for en ny form for specialisering, der har skabt og tydeliggjort en ny karrierevej for 

de erfarne sygeplejersker. 

➢ Ledere fra de deltagende afdelinger i indsatsen om lederunderstøttelse vurderer, at har 

fået et stort udbytte i relation til at kunne vælge egne problematikker og tiltag fremfor at 

får tilbudt færdige koncepter. Samarbejdet med konsulenterne lokalt fremmer ejerskab og 

implementering.

➢ Flere mener dog ikke, at indsatserne endnu har haft en mærkbar virkning på hverken 

prestige, rekruttering eller fastholdelse , men peger på andre typer af indsatser,- eks. 

bedre normeringer, anderledes vagtplanlægning, løn og tillægshonorering. 

➢ Andre har observeret tegn på, at retorikken om det at

være medicinsk sygeplejerske har ændret sig positivt og tydeliggjort karrierevej
35
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KOORDINERING AF SYGEPLEJEN TIL DEN 
MEDICINSKE PATIENT

KOOR

Formål:

Fortsat led i den strategiske indsats til styrkelse af det medicinske område, inkl

rekruttering og fastholdelse, herunder skabe mere tydelige karriereveje.

Mål:

Styrke deltagernes kompetencer i klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen

Indhold på de i alt 5 kursusdage:

1. Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen

2. Fundamentals of care – teoretisk forståelsesramme med fokus på 

planlægning og udøvelse af situationsorienteret og individualiseret pleje

3. Multisygdom

4. Patientinddragelse 

5. Interne og eksterne patientovergange
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CITATATER FRA DELTAGENDE 
SYGEPLEJERSKER

- Jeg er blevet klædt på til såvel at udvikle mit eget arbejde som 

klinikken og har fået en god, understøttende viden om klinisk 

beslutningstagen. Som klinisk vejleder kendte jeg godt begreberne i 

forvejen, men vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle omsætte dem i praksis. 

Det har jeg nu fået nogle redskaber til, - siger Sofie Frandsen

-Patientens basale behov er rygraden i klinisk lederskab og klinisk 

beslutningstagen. Det er de behov, som skal bestemme, hvad vi går ud og 

gør. Men det kan vi godt ind imellem glemme, så det har været godt at få 

sat ord på det igen,- siger Julie Sanderhoff 

- Kurset har gjort mig ”arbejdslysten” fordi jeg er blevet opmærksom på 

rigtig mange ting, vi kan tage fat på hjemme i afdelingen
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OPSAMLING

➢ Det koster op imod en årsløn at rekruttere og træne en ny medarbejder 

op, og der går mange ressourcer tabt, hvis der er høj 

personalegennemstrømning.

➢ Noget tyder på, at den centrale faktor i at tiltrække og fastholde dygtige 

medarbejdere er en stærk faglighed og et godt fagligt udviklingsmiljø. Det er i 

hvert fald budskabet fra både ledelser af medicinske afdelinger, VIA 

University College og uddannelseslægen, som står over for valget af 

speciale. 

➢ Iflg. Professor Linda Aiken er uddannelse, herunder APN og kliniske 

karriereveje den væsentligste faktor for rekruttering og fastholdelse af 

kompetente sygeplejersker. 
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PERSPEKTIVERING

➢ Det er helt afgørende for kvaliteten af fremtidens 

sundhedsvæsen, at vi kan tiltrække og rekruttere 

medarbejdere med høj faglighed. 

➢ Det er vigtigt, at unge mennesker har lyst til at gøre 

karriere i deres fag. Det gavner dem selv, og det 

øger deres bidrag til det danske sundhedsvæsen.

➢ Det kræver gode overgange mellem 

uddannelsessteder og arbejdsplads og en 

ledelsesmæssig indsats, der har fokus på at skabe 

og vedligeholde et godt fagligt udviklingsmiljø. 

➢ Der skal langtidsplaner og en hel palet af indsatser 

til at vende en negativ udvikling. Opgaven er netop 

ikke blot at rekruttere dygtige medarbejdere, men 

også at fastholde dem.


