
Internationale trends og danske erfaringer 
med sygeplejersker med udvidede  
kompetencer – Advanced Practice Nursing 
 
Dette notat er udarbejdet som supplement til Danske Regioners rapport ”For-
slag til masteruddannelse i kliniske patientforløb”. Rapporten har haft til op-
gave at afdække, hvor der i dag er sygeplejersker med udvidede kompetencer i 
regionerne, samt en vurdering af potentialet i at etablere en ny videreuddan-
nelse til denne målgruppe. 

Internationale erfaringer og anbefalinger 
I en række lande som fx USA, Canada, England og Holland har man igennem en 
længere årrække arbejdet systematisk med sygeplejersker med udvidede kom-
petencer, Advanced Practice Nurses, som en væsentlig del af svaret på udfor-
dringerne i sundhedsvæsenet. Også lande som Irland, Finland, Sverige og 
Norge er i varierende grad i gang med en lignende proces. 
 
Ligesom i Danmark er udfordringerne mange og forskelligartede. De er bl.a. 
knyttet til den demografiske udvikling, stigningen i antallet af mennesker med 
kroniske sygdomme og i selve sygdomsbilledet. Der er også i alle lande en øko-
nomisk udfordring med at finansiere det øgede antal aktiviteter i sundhedsvæ-
senet og i forhold til at rekruttere og fastholde et tilstrækkeligt antal uddan-
nede sundhedsprofessionelle. For flere af landene har manglen på læger inden 
for bestemte geografiske eller faglige områder haft stor betydning.  
 
På baggrund af de internationale erfaringer og forskningsresultater anbefaler 
bl.a. OECD og WHO, at man i lande som Danmark arbejder med avancerede kli-
niske sygeplejersker.  
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Definition: Advanced Practice Nursing 
En Advanced Practice Nurse er defineret af ICN som en autoriseret sygeplejerske, som har tileg-
net sig viden på ekspertniveau, færdigheder i kompleks beslutningstagen samt kliniske kompe-
tencer til en udvidet funktion. En uddannelse på master-/ kandidatniveau anbefales som mini-
mumskrav. I tilknytning til definitionen er der udarbejdet retningslinjer for udmøntningen 
heraf. 
 
Advanced Practice Nursing er et paraplybegreb med oprindelse i USA i 1960’erne, og siden har 
det spredt sig til en række andre lande. Inden for APN-betegnelsen kan der defineres en række 
klare roller. De mest almindelige er Nurse Practitioner og Clinical Nurse Specialist.  
 
En Clinical Nurse Specialist er en klinisk specialist med ekspertviden inden for et specifikt områ-
de. En CNS arbejder typisk i højtspecialiserede teams på hospitaler og har tæt samarbejde med 
bl.a. læger og andre sygeplejersker. En CNS arbejder direkte med sygepleje og behandling af pa-
tienter, men har typisk også superviserende, rådgivende, udviklende og ledende funktioner. 
 
En Nurse Practitioner er en selvstændigt udøvende sygeplejerske, der kan vurdere, diagnosti-
cere og behandle akutte eller kroniske sygdomme. En NP arbejder typisk i den kommunale 
hjemmesygepleje, i klinikker eller ambulatorier. En NP har mulighed for at ordinere medicin el-
ler videre undersøgelser inden for et afgrænset område. En NP har et etableret samarbejde 
med en eller flere læger, som kan konsulteres eller henvises videre til.  
 
Kilde: International Council of Nurses, www.icn.ch, og Nurse Practitioners Schools, USA 
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I OECD’s Review of Health Care Quality in Denmark fra 2013 fremhæves beho-
vet for en ambitiøs kronikerindsats, som er mere proaktiv, skræddersyet og 
med større sammenhæng på tværs af sektorer. OECD peger specifikt på: ”Der 
er et potentiale i forhold til, at nogle sygeplejersker udvikler udvidede kompe-
tencer, fx i forhold til at koordinere pleje og behandling af patienter med multi-
ple kroniske sygdomme, og kliniske lederkompetencer i forhold til definerede 
sygdomme (fx KOL og diabetes) eller behandling af mindre lidelser”. Det har 
vist sig, fremhæver OECD: ”at give en effektiv, sikker og omkostningseffektiv 
pleje og behandling i andre OECD-lande”. 
 
WHO’s leder Margaret Chan har på ICN’s verdenskonference i 2015 udtalt, at 
”the Global Strategy for Human Resources for Health skal inkludere avanceret 
klinisk sygepleje, sygeplejerske ordination og uafhængig regulering”. I det fore-
løbige udkast til strategien kan man bl.a. læse følgende anbefaling: "Højind-
komstlande: Tilpas behovsvurdering og udbud af specialister og generalister på 
avanceret niveau, praktiserende læger og andre faggrupper - gennem systema-
tisk planlægning, uddannelsesstrategier og incitamenter samt tilstrækkelige in-
vesteringer i almen praksis med det formål at give individuel, kontinuerlig og 
sammenhængende pleje og behandling i det nære sundhedsvæsen.”  

Vejen til Advanced Practice Nursing – APN – i Danmark 
Internationale erfaringer peger på, at det danske sundhedsvæsen kan arbejde 
mere systematisk med udvikling af avancerede kliniske sygeplejersker. Det vil 
kræve en indsats, der er nationalt forankret i form af målrettet uddannelse, 
klare rolle- og funktionsbeskrivelser, der indeholder udvidede kompetencer til 
bl.a. at diagnosticere, ordinere, behandle og videresende i systemet (inden for 
lovgivningens rammer), samt formel anerkendelse og registrering i Sundheds-
styrelsen. 
 
En systematisk udvikling af avanceret klinisk sygepleje bør omfatte hele sund-
hedsvæsenet, idet internationale erfaringer dokumenterer gode resultater i 
forhold til sygeplejersker med udvidede kompetencer inden for både det speci-
aliserede og nære sundhedsvæsen inkl. almen praksis. 
 
En systematisk satsning på sygeplejersker med udvidede kompetencer vil have 
et tredelt formål: 

 Økonomisk ressourceoptimering. Dels ved at forebygge bl.a. indlæg-
gelse og sygdomsforværring og dels ved at frigøre ressourcer hos læ-
gerne samt ved bedre forløbskoordination. 

 Forbedret klinisk outcome. Dels gennem tidlig opsporing, forebyggelse 
og opfølgning, gennem øget forståelse af sygdom og behandling hos 
patienten/borgeren ved hjælp af vejledning, inddragelse og individuelt 
tilpassede indsatser, og dels gennem systematisk kvalitets- og udvik-
lingsarbejde, kollegial supervision, faglig ledelse, tværfagligt og tvær-
sektorielt samarbejde og sammenhængende forløb. Hertil kommer 
øget patienttilfredshed.  

 Fastholdelse af dygtige sygeplejersker i den kliniske praksis ved at ud-
vikle attraktive kliniske karriereveje. 
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Danske erfaringer med sygeplejersker med udvidede 
kompetencer 
Danske Regioners rapport ”Forslag til masteruddannelse i kliniske patientfor-
løb” viser, at vi også i Danmark er i gang med at arbejde med sygeplejersker 
med udvidede kompetencer. Afdækningen i de fem regioner viser, at der lokalt 
arbejdes med udvidede kompetencer inden for stort set alle specialer i både 
det kirurgiske, medicinske og psykiatriske felt.  
 
Danske Regioners rapport viser, at det i høj grad er på det ambulante område, 
at der anvendes sygeplejersker med udvidede kompetencer. Derudover findes 
de i mindre grad i diagnostiske enheder som røntgen, skopi-enheder og ultra-
lyd, samt i tværgående og udgående funktioner på fx det palliative område, di-
abetes og det lungemedicinske område samt i psykiatrien. Endelig er behand-
lersygeplejersker med udvidede kompetencer en veletableret funktion i akut-
modtagelser og på skadestuer. 
 
Afdækningen tegner et billede af tre typer af udvidede kompetencer: 

1) Sygeplejersken har en høj grad af selvstændighed i vurdering, beslut-
ning og iværksættelse af tiltag i forhold til alle behov hos en afgrænset 
patientgruppe. 

2) Sygeplejersken har en høj grad af selvstændighed i vurdering, beslut-
ning og iværksættelse af tiltag for afgrænsede/definerede behov og 
ydelser uanset patientkategorien. 

3) Sygeplejersken har delegerede opgaver inden for dele af patientbe-
handlingen efter traditionel praksis. 

 
Fælles for sygeplejersker med udvidede kompetencer er, at de indgår i et tvær-
fagligt og tværsektorielt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle for at 
sikre det bedst mulige patientforløb. 
 
Rapporten peger på, at der er et stort potentiale for at forbedre den forebyg-
gende, sundhedsfremmende, behandlende og rehabiliterende indsats i forhold 
til patienter med kompleks kronisk sygdom og multisygdom samt patienter 
med komplekse sociale og psykiatriske problemstillinger ved at fokusere på sy-
geplejersker med udvidede kompetencer. Det kræver systematisk planlægning 
og ensartet praksis på tværs af enheder og regioner i forhold til, hvor de udvi-
dede kompetencer anvendes, i hvilke typer funktioner, og på baggrund af hvil-
ket uddannelses- og erfaringsgrundlag.  
 
Der er samtidig et stort potentiale i forhold til at dele viden og erfaringer på 
tværs af afdelinger, enheder og regioner, således at der på tværs af landet kan 
sikres en bedre ressourceanvendelse og en øget kvalitet i sundhedsvæsenet 
for de målgrupper, som sygeplejerskerne med udvidede kompetencer arbejder 
med. 
 
Der er i det formelle uddannelsessystem ikke en videreuddannelse, der syste-
matisk ruster sygeplejerskerne til at varetage funktioner med udvidede kompe-
tencer. Rapporten anbefaler derfor, at der etableres en landsdækkende klinisk 
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forankret uddannelse på masterniveau målrettet til sygeplejersker med udvi-
dede kompetencer inden for kliniske patientforløb og med fokus på kroniske 
sygdomme og multisygdom. Omdrejningspunktet skal være de patienter, som 
har det største behov samt det største træk på sundhedsydelserne.  


