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Nr. 3.03 Forskning i den kommunale sygepleje 
 
Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden 
 
Indstilling:   DSR udarbejder et politisk udspil om forskning i den kommunale 

sygepleje. Udspillet skal italesætte behovet for sygeplejeforskning i 
kommunerne og indeholde en strategi for hvordan der opbygges 
kapacitet til at bedrive forskning i den kommunale sygepleje. Dertil skal 
udspillet indeholde forslag til initiativer der kan understøtte kommunal 
sygeplejeforskning.  

 
 
Motivation:  
Arbejdsgiverne i alle landets kommuner stiller kontinuerligt flere krav til sygeplejerskerne om 
vedvarende kompetenceudvikling, for at kunne imødekomme opgaveløsning hos de stadigt 
mere komplekse borgere, der udskrives fra hospitalerne i accelererede forløb.  
 
Udviklingen af kommunernes digitale platforme til styring og visitering af sundhedslovs 
indsatser flytter sygeplejerskerne til positioner, hvor de bliver borgernes første møde med 
sundhedssystemet. Sygeplejerskerne får derved tildelt nye centrale roller i sundhedsvæsnet, 
kerneopgaven ændrer sig.  
 
Selvom kravene til sygeplejerskernes nye roller bliver beskrevet af de centrale arbejdsgivere 
KL - f.eks. at sundhedsplejerskerne nu varetager barselsbesøg på 3 dagen efter udskrivelse, 
og hjemmesygeplejerskerne varetager mere komplekse opgaver hos en større gruppe 
multisyge borgere, yngre som ældre – så opleves der store forskelle i, hvilke metoder og 
indsatser der implementeres og hvordan kompetenceudvikling iværksættes i den enkelte 
kommune. Der opleves ligeledes store forskelle i kvaliteten af den kompetenceudvikling, der 
tilbydes til syge-og sundheds plejerskerne.  
 
Mere fokus på sygeplejeforskning i kommunerne, som tager udgangspunkt i 
sygeplejerskernes opgaveløsning i de accelererede borgerforløb, kunne synliggøre, hvilke 
metoder og indsatser, der virker, og dermed hvilke kompetencer der er behov for, og dermed 
medvirke til en mere målrettet kompetenceudvikling.   
 
Der er derfor brug for, at DSR kommer på banen med forslag til, hvordan der i kommunerne 
kan opbygges kapacitet til at bedrive forskning. I DSR skal have en klar holdning og bud på, 
hvad der skal til for at etablere stillinger og få et attraktivt forskningsmiljø kommunalt. Derfor 
bør DSR lave et udspil om forskning i den kommunale sygepleje. I processen bør relevante 
videns- og nøgle personer inddrages i arbejdet.   
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Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
DSR’s arbejde baseres i dag ikke mindst på DSR’s forskningsudspil fra 2011: ’Viden udvikler 
sygeplejen’ samt anbefalingerne fra DSR’s udspil fra 2016 om ”Et sammenhængende 
sundhedsvæsen med mennesket i centrum”, hvor forskning i kommunerne anbefales som en 
opprioritering med fokus på sundhedsindsatserne i det nære sundhedsvæsen og orienteret 
mod hele befolkningen. 
 
SSN’s statements fra Færøerne i oktober 2017 – om at sætte sygeplejeforskning på 
dagsorden i en nordisk kontekst – har blandt resulteret i et dokument med 6 fokusområder 
for en nordisk strategi, som gerne skulle blive støttet af en national strategi for hvert land. 
 
 
 
 


