
 

Hvad er fagligt forsvarlige normeringer? 

Sygeplejerskers arbejdsfelt er så bredt, at vi må tage udgangspunkt i forholdene lokalt, når vi taler 

fagligt forsvarlige normeringer. Diskussionen om normering handler i vid udstrækning om at sikre, at 

vi har den rette arbejdsstyrke - antal medarbejdere og uddannelsesniveau - og organisering til at 

kunne yde høj kvalitet og faglig forsvarlig sygepleje nu, men også i fremtiden. 

Sikker bemanding kan ifølge den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, defineres som:      

”Der skal være et passende antal sygeplejersker til stede på alle tidspunkter af døgnet, som kan 

dække hele det sygeplejefaglige felt med en passende blanding af uddannelse, kvalifikationer og er-

faring for at sikre, at patientens behov for sygepleje opfyldes, og at arbejdsmiljøet og arbejdsbetin-

gelserne understøtter personalets mulighed for at yde kvalificeret sygepleje.” 

Læs hele ICN´s dokument på temasiden www.dsr.dk/normeringer. 

 

Hvordan fastsætter man en fagligt forsvarlig normering? 

Et godt afsæt er en systematik, der lokalt ser på sammenhæng mellem normering og muligheden for 

at kunne foretage vitale observationer.  

Systematikken kan for eksempel ske ved, at man opdeler patienter eller borgere i kategorier, der ta-

ger udgangspunkt i, hvor syge patienterne er (kompleksitet) og det gennemsnitlige tidsforbrug i for-

hold til at yde sygepleje og behandling. 

Tidsforbruget i sig selv er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Det er også nødvendigt at se på de kompeten-

cer, som medarbejderne i vagt besidder. 

Kompetenceprofiler kan være et nyttigt værktøj i normeringsdrøftelserne. Det handler om at regi-

strere og sikre, at den enkelte sygeplejerske udvikler sig fagligt i forhold til arbejdsopgaver, uddan-

nelse og faglige kompetencer.  

 

Hvad ved vi om fagligt forsvarlige normeringers betydning for patientsikkerhed? 

National og international forskning viser tydeligt, at sikkerheden er større for patienterne og dødelig-

heden lavere, når normering, uddannelsesniveau og arbejdsmiljø er fagligt forsvarligt. Der er færre 

negative hændelser f.eks. forekomst af tryksår, urinvejsinfektioner og fejlernæring, ligesom der sker 

færre genindlæggelser på hospitaler. Udpluk af konkrete eksempler: 

• Der er sammenhæng mellem sygeplejerske/patient-ratio og patienternes risiko for at dø, 

blive fejlbehandlet eller udsat for andre utilsigtede hændelser. 

• Der er stærk evidens for sammenhæng mellem højere bemanding på den ene side og færre 

utilsigtede hændelser på den anden. Det hænger bl.a. sammen med, at når sygeplejersker 

individuelt ser sig nødsaget til at nedprioritere opgaver, så øges antallet af medicinfejl, fald-

ulykker, infektioner og tryksår. 

 

Læs mere på temasiden www.dsr.dk/normeringer. 



 

 

Hvad ved vi om fagligt forsvarlige normeringers betydning for sygeplejerskers arbejdsmiljø? 

Dansk Sygeplejeråd undersøger medlemmernes arbejdsforhold og udgiver analyser. Her er et udpluk 

af, hvad sygeplejersker fortæller om deres arbejdsforhold: 

• Tre ud af fire sygeplejersker i regionerne har inden for den seneste måned oplevet at være 

for få sygeplejersker i forhold til arbejdsopgaverne. Stort set alle vurderer, at underbeman-

dingen har negative konsekvenser for kvaliteten af plejen og behandlingen samt patientsik-

kerheden. 

• Årsagen til underbemandingen er oftest, at kollegers fravær ikke bliver dækket af vikarer på 

grund af overbelægning og for lav normering. 

• Sygeplejersker håndterer oftest underbemanding ved at arbejde hurtigere, mindre grundigt, 

ved at springe pauser over, udskyde eller aflyse aftaler med patienter. 

• 44% af de regionalt ansatte og 34% af de kommunalt ansatte sygeplejersker er enige eller 

delvist enige i, at deres arbejdsdag er så travl, at det går ud over patienternes sikkerhed. 

• Over halvdelen af de regionale og kommunale sygeplejersker oplever altid eller ofte, at deres 

muligheder for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau er under pres  

• Knap hver femte oplever altid, at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt. 

• Knap halvdelen af sygeplejerskerne angiver, at der var nødvendige sygeplejefaglige opgaver, 

som ikke blev løst på grund af manglende tid. 

 

Lav anciennitet på medicinske afdelinger 

Et notat fra april 2016 viser, at 40 % af sygeplejerskerne ansat på medicinske sengeafdelinger havde 

mindre end to års anciennitet. Det er fem gange så mange sygeplejersker med under to års ancienni-

tet set i forhold til samtlige hospitalsansattes sygeplejerskers anciennitet. 

 

Inspiration til spørgsmål I kan drøfte på jeres arbejdsplads i relation til den politiske indsats: 

 

• Er I nok på arbejde til daglig, så der kan foretages vitale observationer? Hvilken betydning har 

det for jer og for patienter og borgere, når I ikke er nok på arbejde? 

 

• Opdeler I patienter eller borgere i kategorier, der tager udgangspunkt i, hvor komplekse de 

er? Og tildeler I ressourcer på den baggrund? 

 

• Hvordan er personalet sammensat på jeres arbejdsplads med hensyn til anciennitet og kom-

petencer? Hænger det sammen? Hvad kan I gøre, når I skal rekruttere fremover? 

 

• Arbejder I med kompetenceprofiler som grundlag for at arbejde med fagligt forsvarlige nor-

meringer?  


