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1. Introduktion 

 

Sundhedsudvalget i Danske Regioner har besluttet, at der, i samarbejde med regionerne, skal 

udarbejdes et oplæg om perspektiverne i og indholdet af en klinisk funderet videreuddannelse til 

sygeplejersker.  

 

Derfor blev der i december 2013 nedsat en arbejdsgruppe, som er sammensat af repræsentanter 

fra de fem regioner fra både det kliniske og det administrative niveau. Arbejdsgruppen fik til op-

gave at udarbejde et oplæg, der som minimum omfatter:  

 

1. En afdækning af, hvor der i dag er sygeplejersker med udvidede kompetencer inden for 

udredning, behandling og/eller ordination, samt en vurdering af, på hvilke områder der 

er potentiale i at etablere en videreuddannelse på master/kandidatniveau for sygeplejer-

sker, som medvirker til fleksibel opgavevaretagelse mellem læger og sygeplejersker og 

giver sygeplejerskerne udvidede kompetencer inden for udredning, ordination og be-

handling. 

 

2. Et forslag til tilrettelæggelse og organisering, herunder overordnet indhold og opbyg-

ning af en videreuddannelse til sygeplejersker. Arbejdsgruppen skal i sit arbejde bl.a. 

tage afsæt i det uddannelsespolitiske oplæg: Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser, 

og uddannelsen skal: 

o Være målrettet en afgrænset gruppe af sygeplejersker. 

o Svarer til master/kandidatniveau. 

o Give sygeplejersken udvidede kompetencer inden for udredning, ordination og be-

handling og medvirke til fleksibel opgavevaretagelse mellem læger og sygeplejer-

sker.  

o Have et stærkt klinisk fokus. 

o Være fleksibelt tilrettelagt, så den tager hensyn til, at sygeplejersken er i ansættelse 

under uddannelsen.  

o Det kan overvejes at udarbejde en generisk uddannelsesmodel, hvor der er mulighed 

for toning mod bestemte områder, herunder kronikerområdet og ældre medicinske 

patienter.  

 

Arbejdsgruppens medlemmer: 

Formand for arbejdsgruppen og sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen, Region Syddanmark 

Vicedirektør Hanne Sveistrup Demant, Psykiatrien Region Sjælland 

Uddannelsesleder Tove Olsen, Region Nordjylland 

Uddannelseskonsulent Niels Kristian Villumsen, Region Midtjylland 

Udviklingssygeplejerske Janne Due Sommerset, Region Hovedstaden 

Konsulent Laura Toftegaard Pedersen, Danske Regioner 

Seniorkonsulent Rikke Agergaard, Danske Regioner 
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1.2 Læsevejledning 

Formålet med efter- og videreuddannelse er at forbedre kvaliteten af det kliniske arbejde og 

dermed sikre størst mulig værdi for patienterne. Derfor tager arbejdsgruppens afrapportering om 

perspektiverne og behovet for en videreuddannelse til sygeplejersker afsæt i udviklingstendenser 

i det danske sundhedsvæsen og i konkret klinisk praksis. Afsnit 3 beskriver således udviklingen i 

sundhedsvæsenet, som den ser ud nu og forventes at være  over de næste mange år. I afsnit 4 

præsenteres arbejdsgruppens forslag til indholdet og opbygningen af en sådan uddannelse. I 

afsnit 5 opsummeres resultaterne af en afdækning af anvendelse af sygeplejersker med 

udvidedede kompetencer i regionerne og ser på de uddannelsestilbud, som findes i dag. 

Derudover indeholder afsnittet en oversigt over internationale erfaringer med sygeplejersker med 

udvidet kompetence.  

På baggrund af afdækningen i afsnit 5 vurderes perspektiverne for en ny videreuddannelse til 

sygeplejersker i afsnit 6. I afsnit 7  samles afdækningens og gruppens anbefalinger op.  

 

 

2. Resumé 

En række udviklingstendeser som f.eks. den demografiske udvikling, stigningen i antallet af 

mennesker med kroniske sygdomme mv. medfører en række udfordringer for sundhedsvæsnet. 

Det stiller krav til sundhedsvæsnets ydelser og skaber behov for øget kapcitet og der er behov for 

at tilrettelægge og tænke i nye løsninger, hvor vi får mest mulig sundhed for pengene og 

forebygger eller griber tidligt ind frem for kun at behandle. 

 

Arbejdsgruppen har lavet en afdækning af, hvor der i dag er sygeplejersker med udvidede 

kompetencer inden for udredning, behandling og/eller ordination. Afdækningen i de fem regioner 

viser, at der stort set arbejdes med udvidede kompetencer inden for alle specialer i både det 

kirurgiske, medicinske og psykiatriske felt. Afdækningen tegner et billede af tre typer af 

udvidede kompetencer: Sygeplejersken har en høj grad af selvstændighed i vurdering, beslutning 

og iværksættelse af tiltag i forhold til alle behov hos en afgrænset patientgruppe, i vurdering, 

beslutning og iværksættelse af tiltag for afgrænsede/definerede behov, ydelser uanset 

patientkategorien og delegerede opgaver indenfor dele af patientbehandling, efter traditionel 

praksis.   

 

Der er kun enkelte uddannelser, som mere systematisk ruster sygeplejersker til udvidede 

kompetencer. Der er typisk tale om uddannelser, som udbydes af regionerne alene eller i 

fællesskab, og typisk foregår uden for det formelle uddannelsessystem. 

 

Arbejdsgruppen vurderer på baggrund af afdækningen, at der er behov for, at en mindre gruppe 

af sygeplejersker rustes til nye og mere selvstændige funktioner inden for udredning, observation, 

ordiantion og behandling. 

 

Arbejdsgruppens forslag til en ny videreuddannelse for sygeplejersker ”Masteruddannelse i 

kliniske patientforløb” skal bl.a. sikre bedre sundhed og livskvalitet blandt komplekse 

patientgrupper med kroniske sygdomme og multisygdomme, optimal ressourceudnyttelse, øget 

kvalitet og patientsikkerhed, bedre patientinddragelse mv.  

 

Optagelse på uddannelsen kræver mindst to års klinisk erfaring i primær eller sekundær sektor 

med målgruppen af patienter.  
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I lighed med lægeuddannelsen og den lægelige videreuddannelse er det arbejdsgruppens 

indstilling, at akademiske kompetencer svarende til masterforløb i stor udstrækning bør kunne 

opnås gennem klinisk undervisning tæt på patienterne, mens teoretisk undervisning er et 

supplement til undervisningen. Uddannelsen vil kræve prioritering og ressourcer i klinikken, men 

det er også arbejdsgruppens overbevisning, at det vil give en tilsvarende merværdi, når 

sygeplejersken efterfølgende kan varetage et bredere spektrum af opgaver med større 

selvstændighed. Uddannelsen bør danne baggrund for en systematisk evaluering. 

 

 

3. Udviklingstendenser i sundhedsvæsenet 

En række udviklingstendenser kommer til at præge sundhedsvæsenet nu og i de næste mange år. 

Udviklingen medfører både nye muligheder og nye udfordringer, som sundhedsvæsenet skal 

kunne imødekomme. Den demografiske udvikling betyder, at en øget forventet levetid, hvorved 

flere ældre vil udfordre sundhedsvæsenet allerede fra 2020. Udviklingen topper først frem mod 

2041, hvor der vil være lidt over 700.000 flere ikke erhvervsaktive på 65 år og opefter samtidig 

med, at arbejdsstyrken bliver mindre1. 

 

Flere borgere med kroniske sygdomme og multisygdomme stiller nye krav til sundhedsvæsenets 

ydelser og skaber behov for øget kapacitet.  Derfor arbejder regionerne i stigende grad med at 

omlægge kapaciteten fra stationære til ambulante behandlinger, ligesom der er fokus på at redu-

cere indlæggelser og unødige genindlæggelser. I den forbindelse er der f.eks. i økonomiaftalerne 

for 2014 mellem regeringen og Danske Regioner aftalt en række mål for den patientrettede 

forebyggelsesindsats: 

 Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser 

 Færre forebyggelige indlæggelser 

 Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser 

 Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. 

 

KL har ligeledes en aftale med regeringen om disse målsætninger, og der er enighed om, at de 

fælles mål skal omsættes i mere konkrete målsætninger mellem regioner og kommuner i regi af 

de nye sundhedsaftaler. Dette fokus fortsætter også med økonomiaftalen for 2015.  

 

Denne udvikling fordrer en anden måde at tænke og organisere vores sundhedsvæsen på. Syge-

husene vil i stigende grad etablere udgående funktioner og behandlinger i hjemmet i form af 

f.eks. telemedicin, som den teknologiske udvikling muliggør, ligesom de i stigende grad vil orga-

nisere sig sammen med kommuner og almen praksis i shared care modeller eller gennem støtte 

og vejledningsfunktioner til for eksempel den kommunale hjemmesygepleje2. 

 

I Danske Regioners oplæg Det hele sundhedsvæsen fremhæves det, at der er brug for ”…nye 

løsninger, som betyder, at vi får mest mulig sundhed for pengene og forbygger eller griber tidligt 

ind fremfor kun at behandle. Og ikke mindst løsninger, som med udgangspunkt i patienternes 

behov sikrer, at der er sammenhæng i sundhedsvæsenets tilbud, og at patienterne møder den 

samme høje kvalitet i hele sundhedsvæsenet”3. 

                                                 
1 Danmarks statistik maj 2012 
2 Bidrag til ny sundhedspolitik, Danske Regioner 2013 
3 Det hele sundhedsvæsen, Danske Regioner 2012 
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Sundhedsvæsenet har siden 1990´erne med New Public Management fået mere fokus på økono-

mi, kvalitets- og omkostningsstyring, effektive arbejdsgange som pakke- og patientforløb, frit 

sygehusvalg og behandlingsgarantier m.m. Denne tilgang har udfordret det søjleopdelte behand-

lersystem, og der er tale om et paradigmeskifte, hvor udviklingen går fra vertikal til horisontal 

ledelse og fra et fokus på professioner og systemer til et fokus på patienter, opgaver og helheds-

tænkning. Paradigmeskiftet er illustreret i nedenstående figur

 
Paradigmeskiftet skaber også mulighed for at tænke anderledes i forhold til opgaveløsninger i et 

sundhedsvæsen, hvor det at gøre mere af det samme, hverken løfter kerneopgaven eller 

kvaliteten. Det er ambitionen at gøre det bedre indenfor de eksisterende krav og ressourcer og 

skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der tages hånd om borgerne både i 

overgangene mellem sektorerne og mellem det sociale og det sundhedsfaglige felt, så de ikke 

falder mellen to stole4. Her bliver social ulighed i sundhed også et vigtigt indsatsområde, som 

sundhedsvæsenet i stigende grad skal forholde sig til og forsøge at mindske.  

 

Bl.a. kan der fremover være behov for at øge indsatsen over for de tungeste målgrupper. Økono-

miberegninger fra Region Sjælland, der bygger på data fra perioden juli 2012 til juni 2013, viser i 

lighed med andre internationale beregninger, at en procent af de patienter der benytter det offent-

lige sundhedsvæsen står for ca. 30 procent af de samlede sundhedsudgifter og 35 procent af sen-

gemassen5. Studier fra Stockholm viser, at denne ene procent har gennemsnitligt 70 besøg pr år, 

med en gennemsnitsalder på 66 år og koster det svenske samfund 12 milliarder svenske kroner6. 

                                                 
4 Bidrag til en ny sundhedspolitik Danske Regioner 2013 og Mere borger, mindre patient – Et stærkt fælles sundhedsvæsen Regeringen 2013 
5 Analyse af forudsætninger for øget patientkvalitet og ressourceeffektivitet gennem aktiv patientstøtte i Region Sjælland. PFI 

2014. 
6 Evaluating new strategies for patients with high healthcare consumption, ved Gunnar Öhlén, MD, AssociateProfessor, CMO. 

Karolinska University Hospital, den January16, 2014 
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De patienter, der udgør den ene procent har mange fælles karakteristika med de patientkategorier, 

som optræder i Sundhedsstyrelsens rapport om ulighed i sundhed7, og som sundhedsvæsenet i 

stigende grad vil rette fokus og indsatser imod. 

 

Øget behov for - og krav om patient- pårørendeinddragelse, patientmotivation og kvalitetsudvik-

ling ud fra patientens perspektiv er også en del af udviklingen. Der er allerede forskellige tiltag i 

gang i forhold til efter- og videreuddannelse af sygeplejersker. Men det er et område, som der er 

et stort behov for at klæde sundhedspersonalet endnu bedre på til, da udfordringen også består i 

de kulturmæssige forhold og enighed om betydningen af begreber. 

 

Triple aim tilgangen har, som både det svenske projekt og det projekt Region Sjælland arbejder 

med, også sigte på at imødekomme udfordringerne i sundhedsvæsnet. Ifølge Triple Aim 

tilgangen afhænger forbedringer i sundhedsvæsenet af tre overordnede dimensioner: 

 

 Befolkningens sundhed 

 Borgerens oplevelse af sundhedsvæsenet 

 Omkostninger per indbygger 

Triple Aim tilgangen anerkender, at disse tre dimensioner skal betragtes som indbyrdes 

afhængige, da ændringer i en dimension påvirker de andre i enten en positiv eller negativ retning. 

Det betyder, at dimensionerne ikke skal behandles som separate udviklingsområder, men at man i 

stedet skal arbejde med dem parallelt. Målet i Triple Aim er at organisere og tilrettelægge 

sundhedsydelser på en måde, der optimerer alle tre dimensioner samtidigt, så man sikrer en 

hensigtsmæssig balance mellem dem. 

 

 

4. Forslag til en ny videreuddannelse til sygeplejersker 

I det følgende præsenteres arbejdsgruppens forslag til en ny videreuddannelse. Forslaget til ud-

dannelsen er baseret på arbejdsgruppens vurdering af behovet for og perspektiverne i at uddanne 

sygeplejersker til at varetage bestemte målgrupper på et udvidet kompetenceniveau indenfor ud-

redning, ordination, observation og behandling. 

 

4.1 Formål og målgruppe 

Formålet med at etablere ”Masteruddannelse i kliniske patientforløb” er at imødekomme nogle af 

de udviklingstendenser sundhedsvæsenet oplever. Udviklingstendenser som bl.a. omfatter et stort 

antal borgere med kroniske sygdomme, flere borgere med multiple diagnoser, tidlig udskrivning 

fra sygehuse og dermed øgede krav til primærsektoren, øget fokus på sammenhængende patient-

forløb og rehabilitering, patientinddragelse og egenomsorg samt en stram økonomisk styring og 

behov for effektivisering. Derfor skal uddannelsen sikre:  

 Bedre sundheden blandt komplekse patientgrupper med kronisk sygdom, multisygdom 

og/eller dobbelt diagnoser 

 Optimal ressourceudnyttelse og nedbringe ressourcetrækket, herunder antallet af genind-

læggelser i målgruppen 

 Øget kvalitet og patientsikkerhed i uddelegeret praksis samt udbredelse af uddelegeret 

praksis 

                                                 
7 Ulighed i sundhed – årsager og indsatser, Sundhedsstyrelsen 2011, side 7, 2.afsnit 
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 Bedre patientinddragelse og højere patienttilfredshed og livskvalitet 

 Større fokus på kerneopgaven og de ’almindelige patienter’ ved at udskille den tungeste 

ene procent af patienterne i afdelingerne 

 Mindske uligheden i sundheden 

 

Sygeplejersken uddannes på videregående niveau til at have udvidede kompetencer i forhold til, 

på delegation, at arbejde med udredning, diagnosticering, observation og behandling af komplek-

se målgrupper med multiple diagnoser, herunder kronisk sygdom og/eller komplekse sociale og 

psykiatriske problemstillinger. Omdrejningspunktet for uddannelsen er de patienter, som har det 

største træk på sundhedsydelser. Det er altså de patienter, som er mest syge og har det største 

behov for sundhedsydelser. Sygeplejersken klædes på til kontinuerligt at forbedre kvaliteten i 

egen og andres praksis med patientsikkerhed og kvalitet som rettesnor. 

 

Masteruddannelsen i kliniske patientforløb er en videreuddannelse til sygeplejersker med en pro-

fessionsbacheloruddannelse i sygepleje. Optagelse på uddannelsen kræver mindst to års klinisk 

erfaring i primær eller sekundær sundhedssektor med målgruppen af patienter med kroniske li-

delser og/eller udsatte grupper af borgere/patienter. Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker 

ansat i afdelinger/områder, der modtager borgere og patienter med kroniske sygdomme og hyp-

pig kontakt til sundhedsvæsnet. 

 

Læringsudbytte 

Læringsudbyttet er defineret ud fra de definitioner, der anvendes i ”Dansk kvalifikationsramme 

for videregående uddannelser”
8
, som er indarbejdet i uddannelseslovgivningen9. 

 

Læringsudbyttet for masteruddannelsen i kliniske patientforløb er, at sygeplejersken efter endt 

uddannelse på videregående niveau, har viden om, færdigheder og kompetencer inden for klini-

ske patientforløb, udredning, ordination og behandling i forhold til målgruppen af patienter med 

komplekse og multiple sygdomme, som har et stort forbrug af sundhedsydelser. Dertil kommer at 

sygeplejersken kan skabe datadrevet kvalitetsudvikling af egen og andres praksis i forhold til 

patientsikkerhed og arbejdsgange. Ligeledes har sygeplejersken kompetencer i forhold til tvær-

fagligt samarbejde og samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer og får derved et samlet over-

blik over, om de anvendte ressourcer udnyttes optimalt.  

 

Kompetencerne gør sygeplejersken i stand til selvstændigt at tage initiativ til udførelse og udvik-

ling af kliniske patientforløb og til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde samt selvstændigt 

tilegne sig viden og færdigheder. Derudover kan sygeplejersken efter endt uddannelse bidrage til 

at udvikle patientforløb i forskellige sammenhænge, herunder kan deltage i videnskabelse i ar-

bejdet og hermed bidrage til såvel egen som sundhedsvæsenets fortsatte læring, kvalificering og 

kompetenceudvikling. 

 

4.2 Uddannelsens opbygning og indhold  
Masteruddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudie over to år. Den samlede studietid er norme-

ret til 1,25 årsværk, hvor et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Uddannelsen svarer 

                                                 
8 Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-

dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende 
9 Kvalifikationsrammen omfatter både det ordinære uddannelsessystem og videreuddannelsessystemet for voksne. For hver af gradstyperne giver kvalifikationsnøglen 

en generel beskrivelse af kravene til viden og forståelse, færdigheder og kompetencer. Kvalifikationsrammen er knyttet til den overordnede europæiske kvalifikations-

ramme, som er udviklet inden for Bologna-processen. 

http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende
http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende
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til 75 point i European Credit Transfer System (ECTS). De 75 ECTS er fordelt på fire moduler, 

som hver især rummer både klinisk og teoretisk undervisning. En uges klinisk undervisning, sva-

rer til 1 ECTS point, mens en uges teoretisk undervisning svarer til 1,5 ECTS. 

 

Uddannelsen tilrettelægges fleksibelt i fire moduler, som kan tages i sammenhæng eller enkelt-

vis. Hvert modul udgør en selvstændig uddannelse, som giver sygeplejersken udvidede kompe-

tencer inden for et afgrænset område. Hvert modul varer seks måneder og skal afsluttes med en 

intern og/eller eksternt vurderet prøve. For at påbegynde hvert modul skal sygeplejersken have 

færdiggjort det forrige modul. Det vil ikke være alle sygeplejersker, som tager alle moduler. Det-

te bør afhænge af behovet i afdelingen. 

 

1. modul: Stratificering og udredning 

På første modul får sygeplejersken brede kompetencer inden for selvstændig opsporing og diag-

nosticering på tværs af de almindeligste kroniske sygdomme og identificering af multisygdom, 

polyfarmaci og psykiatriske lidelser. Sygeplejersken får baggrund for at kunne modtage en dele-

gering på et højere kompetenceniveau idet, vedkommende uddannes til at varetage et funktions-

område, der ligger ud over, hvad uddannede sygeplejersker er kvalificeret til og uddannelsen er 

dermed  med til at styrke patientsikkerheden i sygeplejerskens arbejde med afgrænsede målgrup-

per. Sygeplejersker der har gennemgået første modul kan arbejde målrettet med opsporing og 

tidlig indsats i forhold til kronisk sygdom og stratificering af patienter efter kompleksitet og for-

brug af sundhedsydelser.  

 

2. modul: Klinisk forløbsledelse – Uddannelse til casemanager 

På andet modul uddannes sygeplejersken til casemanager/aktiv patientstøtte i forhold til afgræn-

sede og komplekse målgrupper. Hvor modul 1 fokuserer på bredden, er andet modul specialiseret 

i de målgrupper, som er relevante i forhold til vedkommendes ansættelsessted. Sygeplejersken får 

kompetencer til selvstændigt at udføre, lede og koordinere kliniske patientforløb på tværs af afde-

linger og sektorer for målgruppen af personer med kroniske sygdomme, multisygdomme og/eller 

patienter med psykiatriske lidelser, som har et stort træk på sundhedsydelser. Formålet er bedre 

kvalitet og sikkerhed for patienter med mange indlæggelser, således at den generelle drift kan 

fokusere på de patienter med færre kontakter. Samtidig medvirker sygeplejersken til at sikre bed-

re sundhed i patientgruppen, der har mange kontakter til sundhedsvæsenet og til at nedbringe 

antallet af genindlæggelser. Der opnås samtidig kompetencer til at motivere og styrke handle-

kompetencen hos patienterne med henblik på bedre egenomsorg og egenbehandling, ligesom 

sygeplejersken uddannes til datadrevet udvikling af egen og andres praksis med udgangspunkt i 

patienternes perspektiv. 

 

3. modul: Det kliniske behandlingsforløb for komplekse patienter – Uddannelse til klinisk 

behandling 

På tredje modul uddannes sygeplejersken til supplerende selvstændigt virke inden for sit felt. 

Modulet giver kompetence til selvstændigt at varetage diagnosticering, behandling og ordination 

i forhold til en afgrænset målgruppe med kronisk sygdom. Her er tale om patienter, som er stabi-

le, men som pga. multisygdom, sociale faktorer, psykiatriske lidelser eller andet anses for at være 

komplekse. Samtidig lærer sygeplejersken at indsamle, kvalificere og anvende data om patienter, 

patientgrupper og patientforløb i afdelingen med henblik på at udvikle klinisk praksis og kvalite-

ten i det enkelte patientforløb. Endelig opnås der kompetencer inden for ledelse og koordinering 

af patientforløbene.  
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4. modul: Masterprojekt i kliniske patientforløb 

På fjerde modul afsluttes uddannelsen med et masterprojekt, som skrives med udgangspunkt i en 

problemstilling på sygeplejerskens ansættelsessted. Problemstillingen skal være klinisk relevant 

for arbejdspladsen og udvælges i samarbejde med arbejdspladsen. Gennem masterprojektet lærer 

sygeplejersken at identificere problemstillinger, analysere dem og herefter handle på dem. Til det 

mundtlige forsvar vil der både blive bedømt på masterprojektets indhold og sygeplejerskens egen 

evne til at følge op på opgavens konklusioner med relevante forandringer i praksis på ansættel-

sesstedet. Det kræver, at viden, kompetencer og færdigheder fra de øvrige moduler anvendes i 

forhold til at analysere problemstillingen og herefter motivere til og lede forandringsprocesser på 

ansættelsesstedet. Dermed munder masteruddannelsen i sig selv ud i et kvalitetsudviklingspro-

jekt, som forbedrer klinisk praksis på afdelingen. Efter endt masteruddannelse er sygeplejersken 

kvalificeret til optagelse på universiteternes eksisterende opgraderingsforløb for masteruddanne-

de der forbereder PhD-forløb
10

 jf. bilag 5. 

 

I nedenstående skema vises en detaljeret oversigt over fokus, indhold, vægtning af teori og prak-

sis samt gennemførelse af eksamen på de enkelte moduler. 

 

 

 

5. Afdækning af erfaringer med sygeplejersker med udvidede kompetencer 

Ifølge kommissoriet skal arbejdsgruppen lave en afdækning af, hvor der i dag er sygeplejersker 

med udvidede kompetencer inden for udredning, behandling og/eller ordination. Derfor har ar-

bejdsgruppen foretaget en rundspørge til en række sygehuse i alle regionerne om deres erfaringer 

med og eksempler på områder, hvor sygeplejersker har udvidede kompetencer. Det vil sige situa-

tioner eller forløb, hvor sygeplejersken selvstændigt varetager opgaver, der ligger ud over hen-

des/hans virksomhedsområde. Det vil typisk være opgaver fra lægens forbeholdte virksomheds-

område, hvor sygeplejersken får delegeret opgaver indenfor udredning, behandling og/eller ordi-

nation. 

 

Forespørgslen er rettet til hovedparten af hospitalerne i alle fem regioner, men kan ikke siges at 

være en fuldstændig national kortlægning. Tilbagemeldingerne er givet via direktionsniveau, 

oversygeplejersker og udviklingsfora, i korte beskrivelser og enkelte med funktionsbeskrivelser, 

og der er indkommet over 60 eksempler på konkrete områder.  

 

Klinisk praksis anvender den eksisterende lovgivning, der giver mulighed for at delegere opgaver fra 

lægens forbeholdte virksomhedsområde til en autoriseret sundhedsperson eller medhjælp (Bek. og vejl. 

om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp). Forudsætningen for, at sygeplejersker selv-

stændigt kan udføre opgaver udover deres kompetenceområde, er en delegering, der kan beskrives i en 

rammedelegation/rammeordination. I bilag 2 beskrives rammerne for delegation. 

 

5.1 Hvor anvendes udvidede kompetencer 

Det kliniske felt 

                                                 
10 Det sundhedsfaglige fakultet på Aalborg Universitet udfærdigede i juni 2012 en beskrivelse af et præ ph.d. forløb. Beskrivelsen er netop blevet 

evalueret. Det Sundhedsvidenskabelig fakultet i Aarhus har et tilsvarende opkvalificeringsforløb, som dog i form og indhold er anderledes end det 
i Aalborg. 
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Afdækningen viser at, sygeplejersker arbejder med udvidede kompetencer, inden for stort set alle 

specialer i både det kirurgiske, medicinske og psykiatriske felt. Det er ensartet i alle fem regio-

ner.  

 

Inden for det kirurgiske felt er der eksempler fra ortopædkirurgi, urologi, karkirurgi, gynækologi-

obstetrik-fertilitet og plastikkirurgi. I psykiatrien er der eksempler fra behandlingspsykiatrien og 

distriktspsykiatrien. Endelig er der på det medicinske felt eksempler fra bl.a. onkologi (børn og 

voksne), hæmatologi, endokrinologi især diabetes, infektionsmedicin, reumatologi, palliation, 

kardiologi og øjensygdomme. 

 

Organisering  

Det er i høj grad på det ambulante område, der anvendes sygeplejersker med udvidede kompe-

tencer. Derudover findes de i mindre grad i diagnostiske enheder som røntgen, skopi-enheder og 

ultralyd, og på tværs af organisationer i udgående funktioner på f.eks. det palliative område, dia-

betes og det lungemedicinske område og i udgående teams i psykiatrien. Endelig er behandlersy-

geplejersker med udvidede kompetencer en veletableret funktion i akutmodtagelser og på skade-

stuer. 

 

Målgruppe 

Patientkategorien er i stor udstrækning patienter med kroniske sygdomme, som er i stabile ambu-

lante kontrolforløb. Det er patienter med diabetes, lungesygdomme, kræft, hjerte – kredsløbssyg-

domme og reumatologiske sygdomme. Der er stor variation i, hvor omfattende de udvidede kom-

petencer er, og i en del eksempler, er de delegerede opgaver blot et led i sygeplejerskens opgaver 

omkring patientens samlede forløb. I eksemplerne peges der desuden på, at der ikke kun er tale 

om opgaver, hvor der sker en opgaveflytning fra lægen til sygeplejersken. Der er i flere tilfælde 

tale om, at der udvikles nye specifikke sygeplejeopgaver med afsæt i gruppen af patienter med 

kroniske sygdomme og comorbiditet, som pga. sygdommens sværhedsgrad skal behandles i hos-

pitalsregi.  

 

5.2 Typer af udvidede kompetencer 

Afdækningen tegner et billede af tre typer af udvidede kompetencer (se også bilag 3). 

 

1. Sygeplejersken har en høj grad af selvstændighed i vurdering, beslutning og iværksættelse 

af tiltag i forhold til alle behov hos en afgrænset patientgruppe. 

Sygeplejersken har et tæt samarbejde med lægerne på sygehuset og har delegerede udvidede 

kompetencer på et begrænset felt. Hun kan diagnosticere indenfor et nærmere defineret område, 

ordinere undersøgelser og behandling, henvise til speciallæger, samt igangsætte sygepleje og 

behandling. Eksemplerne på denne type af opgaver spænder bredt fra selvstændig varetagelse af 

konsultationer på en hjertesvigtsklinik, herunder optimering af medicinen, til selvstændig udfø-

relse af forundersøgelser af patienter med grå stær på en øjenafdeling. Der kan både være tale om 

at ordinere undersøgelser og selvstændigt gennemføre undersøgelser som for eksempel ultralyds-

scanninger og behandlinger med blodfortyndende medicin. 

 

2. Sygeplejersken har en høj grad af selvstændighed i vurdering, beslutning og iværksættelse 

af tiltag for afgrænsede/definerede behov, ydelser uanset patientkategorien.  

Eksemplerne på denne udvidede kompetence, findes typisk i tværgående forløb, på tværs af sek-

torer (udegående funktioner) ambulatorier og diagnostiske enheder. Her er for eksepel tale om 
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sygeplejersker i diabetesklinikker og i udgående funktioner hjemme hos patienter i palliative for-

løb eller iltsygeplejersker til patienter med for eksempel KOL. Der kan også være tale om speci-

fikke funktioner, som sygeplejersken varetager. For eksempel koloskopier eller behandlersyge-

plejersker som vurderer og behandler specifikke typer af patienter i skadestuer og akutmodtagel-

ser. 

 

3. Sygeplejersken har delegerede opgaver indenfor dele af patientbehandling, efter traditionel 

praksis.  

Her er der typisk tale om udvidede kompetencer i indlæggelsesforløb, og eksemplerne er primært 

fra sengeafdelinger, hvor sygeplejersker har særligt ansvar for specifikke opgaver og områder, 

f.eks. KOL, rehabilitering, smertebehandling, palliation. I disse funktioner indgår ligeledes en høj 

grad af selvstændig koordinering og undervisning af andet personale. En del af eksemplerne fra 

indlagte forløb fremstår som traditionel delegering af fragmenterede opgaver fra lægens forbe-

holdte virksomhedsområde og afspejler ikke umiddelbart et behov for en særlig målrettet uddan-

nelse. 

 

5.3 Afdækning af uddannelser der giver udvidet kompetenceniveau 

Når sygeplejersker i dag skal uddannes på et videregående niveau foregår det på diplomuddan-

nelserne, som svarer til professionsbachelorniveauet eller på master- og kandidatuddannelserne, 

som er et niveau over professionsbachelorniveauet. Videreuddannelse defineres som længereva-

rende uddannelsesforløb, der kvalificerer til at varetage funktioner på et højere niveau end 

grunduddannelsen (Kilde: Specialiseringer i sygeplejen - udvikling af en fælles begrebsramme, 

SST 22. januar 2009, ISBN: 9788776768799). I det formelle uddannelsessystem kan sygeplejer-

sker med en professionsbacheloruddannelse i sygepleje således videreuddanne sig på master-, 

kandidat- og ph.d. niveau. Derudover tilbyder regionerne kurser og uddannelser, som tilsvarer de 

formelle uddannelsesniveauer, men som oftest ikke er ETCS belagte og ej heller kompetencegi-

vende i det formelle uddannelsessystem. 

 

De sundhedsfaglige diplomuddannelser er på professionsbacheloruddannelsesniveau og kan såle-

des betragtes som ajourførende efteruddannelsen. Et eksempel på sådanne uddannelser er Di-

plomuddannelse i Sundhedsfremme og forebyggelse. Uddannelsen henvender sig til ansatte i 

sundhedssektoren, som ønsker at udvikle kompetencer i sundhedsfremme og forebyggelse rettet 

mod borgere og risikogrupper i samfundet. 

 

Der er kun enkelte uddannelser, som mere systematisk ruster sygeplejersker til udvidede kompe-

tencer. Der er typisk tale om uddannelser, som udbydes af regionerne alene eller i fællesskab, og 

typisk foregår uden for det formelle uddannelsessystem.  

 

Et eksempel er den nationale uddannelse til akutsygeplejerske, som henvender sig til sygeplejer-

sker der arbejder på akutafdelinger/akutmodtagelser. Uddannelsen anvendes til systematisk kom-

petenceudvikling og kvalificerer sygeplejersker til at tage et udvidet behandlingsansvar inden for 

akutsygepleje og patientbehandling. 

 

 

 

Uddannelsen i akutsygepleje 
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Uddannelsen er modulopbygget i et basismodul, en række fagmoduler og et afslutningsmodul. Den er 

fleksibel, idet sygeplejersken kan nøjes med at gennemføre basismodulet og udbygge med et eller flere 

fagmoduler samt afslutningsmodul efter behovet på arbejdspladsen. Uddannelsen består af en blanding af 

teoretisk undervisning, simulationsbaseret undervisning samt klinisk uddannelse. Hvert modul svarer til 5 

ECTS-point, og uddannelse sker under ansættelse. For at kunne påbegynde basismodulet, skal man have 

mindst 1 års erfaring indenfor det akutte område samt være ansat i en akutafdeling/akutmodtagelse. Ud-

dannelsen giver kompetencer indenfor identifikation og intervention i forhold til den akut kritiske syge 

patient, fagligt og tværfagligt samarbejde, faglig udvikling og koordination af de akutte patientforløb, 

patientforløb og patientflow i akutafdelinger samt kvalitetssikring og ressourceudnyttelse.  

 

I forbindelse med indførelsen af tarmkræftscreening uddanner regionerne sygeplejersker i den 

nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske. Ligeledes har regionerne etableret en na-

tional uddannelse til beskrivende radiograf, som henvender sig til radiografer, og som giver udvi-

dede kompetencer i forhold til billeddiagnostik.  

 

Der er også eksempler på, at hospitaler har etableret stillinger som behandlersygeplejersker, hvor 

erfarne sygeplejersker bliver uddannet til at varetage en defineret opgave i forhold til patienter 

der kommer på skadestuen. Endvidere er der også eksempler på sygeplejersker, der har gennem-

gået et uddannelsesforløb og herefter har fået et behandlingsansvar f.eks. i hjerte- eller diabetes-

klinikker og i akutfunktioner.  

 

Beskrivende radiograf 

Regionerne udbyder i samarbejde med Syddansk Universitet en videreuddannelse for radiografer. Ud-

dannelsen opkvalificerer radiografen til at kunne varetage udvidede funktioner indenfor billeddiagnosti-

ske specialer og derudover får radiografen også kompetencer indenfor kvalitetsudviklingsopgaver. Ud-

dannelsen er opdelt i teoretisk undervisning og klinisk læringsforløb, hvor det kliniske læringsforløb 

udgør lige under halvdelen. Det anbefales at den studerende arbejder under uddannelse.  

 

Specialuddannelserne inden for kræft, psykiatri, anæstesi, intensiv sygepleje, sundhedspleje og 

hygiejne er eksempler på uddannelser, som også giver sygeplejerskerne særlige kompetencer. 

Her er tale om uddannelser, som typisk retter sig typisk mod bestemte specialer, diagnoser og 

funktioner. De veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk uddannelse. For at kunne uddan-

ne sig til sygeplejerske med specialuddannelse i xxx skal man have minimum to års relevant kli-

nisk erfaring. Derudover skal uddannelsen foregå efter aftale med arbejdsgiver. Den kliniske ud-

dannelse foregår som udgangspunkt på sygeplejerskens ansættelsessted og varer 1-2 år. 

 

 

5.4 Internationale erfaringer 

Der er en række internationale erfaringer med sygeplejersker med udvidede kompetencer inden 

for udredning, behandling og/eller ordination. Disse sygeplejersker kaldes ofte ”Advanced nurse 

practitioners” (ANP) eller ”Nurse practitioners”, og de er videreuddannet til selvstændig klinisk 

opgavevaretagelse på en lang række områder, f.eks. i relation til psykiatriske patienter og patien-

ter med kroniske sygdomme. I visse tilfælde ordinerer Nurse practitioners medicin inden for af-

grænsede områder og patientgrupper jf. bilag 4.  

 

ICN (International Council of Nurses) definerer ANP som en sygeplejerske, der har erhvervet 

viden på ekspertniveau, har komplekse beslutningskompetencer og kliniske kompetencer rettet 
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mod en udvidet praksis. Denne praksis er karakteriseret ved den kontekst og/eller det land, syge-

plejersken er autoriseret til at virke i.11 Hun er uddannet på master eller kandidatniveau.  

ANP har en høj grad af autonomi i den kliniske praksis, og er ekspert i sit felt og ansvarlig for 

beslutningstagning på et højt fagligt niveau for den specifikke patientgruppe hun varetager pleje 

og behandling for. I bilag 4 findes yderligere information om ANP’ernes praksis.  

 

I England og Holland findes der nurse practitioners, som primært arbejder i almen praksis, bl.a. 

med fokus på at imødekomme det stigende antal af personer med kroniske sygdomme, mens spe-

cialuddannede sygeplejersker i Irland særligt arbejder med sundhedsfremme. Canada har også 

lang erfaring med nurse practitioners, ligesom Australien og New Zealand også har sygeplejer-

sker med udvidede kompetencer på udvalgte områder. I Sverige, findes der distriktssygeplejer-

sker, der er en mellemting mellem en dansk hjemmesygeplejerske og sundhedsplejerske. 

 

I England er det desuden muligt for sygeplejersker, gennem uddannelse, at opnå ordinationsret. 

For at kunne blive en nurse prescriber skal sygeplejersken gennemgå et anerkendt ordinations-

kursus udbudt ved et britisk universitet. Sygeplejersken kan herefter fungere som enten ”inde-

pendent” eller ”supplementary prescriber”. For at kunne tage kurset skal man have minimum tre 

års erfaring som klinisk sygeplejerske. Kurset indeholder som minimum 26 undervisningsdage 

og 12 dages klinisk uddannelse. 

 

”Nurse Independent Prescribers” er sygeplejersker der har ret til at ordinere medicin indenfor 

deres kliniske kompetenceområde. Derudover har de siden 2012 også haft ret til at regulere i me-

dicinforbruget. Som en undergruppe under nurse independent prescribers findes ”Community 

Practitioner Nurse Prescribers”, som er en blanding af distrikssygeplejersker og sundhedsplejer-

sker, der har ret til at udskrive medicin indenfor en liste af præparater. 

 

”Nurse Supplementary Prescribing” er sygeplejersker der igennem en partnerskabsaftale med en 

læge har mulighed for at ordinere hvilken som helst medicin på en ”patient-specific clinical ma-

nagement plan” når patienten er blevet diagnosticeret af en læge. Dette er særligt anvendt blandt 

sygeplejersker der tager sig af patienter med kroniske sygdomme som diabetes og astma.   

 

Afdækningen, af sygeplejersker, der arbejder med udvidede kompetencer i Danmark, viser ten-

denser til samme opgaveportefølje, som de ovenstående, internationale erfaringer.  

 

 

6. Vurdering af perspektiverne for en ny uddannelse for sygeplejersker med 

udvidede kompetencer 

I dette afsnit vurderer arbejdsgruppen perspektiverne for en ny videreuddannelse til sygeplejer-

sker på baggrund af de beskrevne udviklingstendenser i sundhedsvæsenet og afdækningen af 

danske og internationale erfaringer med sygeplejersker, der har udvidede kompetencer. 

 

Ifølge kommissoriet skal arbejdsgruppen vurdere på hvilke områder og inden for hvilke patient-

grupper og funktioner der er potentiale i at etablere en videreuddannelse på ma-

ster/kandidatniveau, som giver sygeplejerskerne udvidede kompetencer inden for udredning, or-

dination og behandling. Uddannelsen skal sikre kompetencer til, at der kan foregå en mere flek-

                                                 
11 Royal College of Nursing. Competencies in nursing: Nurse Practitioners. 2002, rev. 2005.  http://icn-apnetwork.org/ 
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sibel opgavevaretagelse mellem læger og sygeplejersker bl.a. for at styrke kvaliteten og patient-

tilfredsheden og undgå flaskehalse for sygeplejersker. 

 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at hovedparten af sygeplejerskerne i sundhedsvæsenet fortsat 

skal varetage den basale sygepleje af patienter og dygtiggøre sig inden for det speciale de arbej-

der med. Her vil sygeplejerskeuddannelsen være afsættet for deres arbejde og efteruddannelse af 

denne gruppe sygeplejersker skal bidrage til vedligeholdelse af sygeplejekompetencer og ruste 

sygeplejerskerne til den almindelige udvikling inden for deres arbejdsområde.  

 

En mindre gruppe af sygeplejersker bør herudover rustes til nye og mere selvstændige funktioner 

inden for udredning, observation, ordination12 og behandling.  

 

 

6.1 Resultatet af afdækningen 
Afdækningen af områder og funktioner, hvor sygeplejersker arbejder med udvidede kompetencer, 

tyder på en uensartet praksis i forhold til, hvor disse anvendes og hvilken uddannelsesbaggrund 

og eller erfaringsgrundlag der skal til for at varetage bestemte funktioner. Meget tyder på, at der 

generelt ikke er systematiske indsatser på højt ledelsesniveau i regionerne i forhold til at sikre 

fleksibel opgavevaretagelse og meget få initiativer foregår på regionalt eller nationalt niveau. 

Samtidig er der forskellige kriterier for, hvilket grundlag sygeplejersken med udvidede kompe-

tencer baserer sin praksis på. Lang tids erfaring og oplæring fra andre sygeplejersker og læger er 

beskrevet, som forudsætning i en del eksempler fra hjertesvigtsklinikker og diabetesambulatorier, 

mens der indenfor f.eks. sår- og diabetesområdet er tale om mere formelle, men selvudviklede, 

oplæringsprogrammer af en varighed op til 2 år. 

 

Den tilsyneladende uensartede praksis kan have den konsekvens, at de lokale erfaringer med sy-

geplejersker med udvidede kompetencer ikke spredes til andre afdelinger og regioner. Det kan 

også betyde, at indsatserne ikke for alvor medfører bedre ressourceanvendelse eller øger kvalite-

ten i sundhedsvæsenet generelt for de målgrupper, som sygeplejerskerne med udvidede kompe-

tencer arbejder med. 

 

Afdækningen af uddannelsestilbud viser også, at der ikke eksisterer et nationalt, praksisforankret 

uddannelsestilbud til sygeplejersker, som giver kompetencer i forhold til udredning, observation, 

ordination og behandling i forhold til målgrupper med kroniske sygdomme. Tættest på kommer 

masteruddannelsen i ældre og ældreomsorg, men der er tale om en uddannelse uden klinisk ind-

hold, hvilket ikke modsvarer behovet for kliniske kompetencer i regionerne. Uddannelsen er der-

udover ikke kendetegnet ved at ruste sygeplejerskerne, til at få udvidede kompetencer.  

 

Specialuddannelserne og uddannelserne til hhv. koloskoperende sygeplejerske og akutsygeplejer-

ske er de uddannelser, som i højest grad lever op til regionernes efterspørgsel på praksisforankre-

de uddannelser. Her er dog tale om uddannelser, som enten er bygget op om specialer eller funk-

tioner frem for omkring diagnoser og patientforløb. Udviklingen i sygdomsmønstrene i sund-

hedsvæsenet med flere patienter med kronisk sygdom betyder, at der her er et stort potentiale for 

at forbedre den forebyggende, sundhedsfremmende, behandlende og rehabiliterende indsats i 

forhold til netop disse målgrupper.  

                                                 
12 Inden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer 
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6.2 Ny tilgang til ressourceanvendelse 
Samtidig med at kronisk sygdom bliver en stigende udfordring stiger antallet af multisyge og 

patienter med psykisk sygdom også. Udviklingen fordrer nye løsninger, og den giver anledning 

til en efterspørgsel på en mere moderniseret opgavevaretagelse, hvor ressourcerne udnyttes opti-

malt. Krav om mere kvalitet for de samme midler og flere patienter med kroniske sygdomme gør 

det nødvendigt at overveje nye muligheder for at anvende de eksisterende ressourcer bedre.  

 

I Sverige har man med stor succes, på baggrund af et stort forskningsstudie, udviklet en model 

kaldet “aktivhälsostyrning”. Case- and disease manager er en specialuddannet sygeplejerske, der 

med en central nøglefunktion i forhold til region, kommune og praktiserende læge, netop tager 

vare på den ene procent af patientgrupperne, der anvender 30 % af sundhedsudgifterne. Dette 

svarer til 12 milliarder svenske kroner. Denne sygeplejerske har et case load på mellem 80-100 

patienter og koordinerer telefonisk - efter udarbejdelse af patientens/borgerens personlige plan - 

alle de behov den enkelte patient/borger har for sundhedsydelser. 

 

De svenske resultater viser blandt andet for KOL patienter, at antallet af indlæggelsesdage pr. 

patient pr. år er faldet med 41 %, svarende til en omkostningsreduktion på 42 %. Der er samtidig 

en livskvalitetsstigning på fire procent efter tre måneders opfølgning. Der er en forkortet indlæg-

gelsestid på 12 % pr. plejeperiode, og et reduceret plejebehov pr. patient pr. år på 33 %.13 

 

 

6.3 En ny videreuddannelse til sygeplejersker 
Der er således en række perspektiver i systematisk at uddanne sygeplejersker til at tage et større 

ansvar for udvalgte patientgrupper, som det også anbefales af OECD.14  

 

En eventuel ny uddannelse bør målrettes arbejdet med at opspore og identificere risikogrupper, 

varetage forløb og tage udgangspunkt i behovet for at arbejde mere efter en triple aim tilgang i 

sundhedsvæsenet. Dvs. imødekomme komplekse behandlingsbehov mere effektivt, forbedre bor-

gerens oplevelse af sundhedsvæsenet uden at øge omkostningerne pr. indbygger  

 

 

  

                                                 
13 Evaluating new strategies for patients with high healthcare consumption, ved Gunnar Öhlén, MD, AssociateProfessor, CMO. 

Karolinska University Hospital, den January16, 2014 
14 OECD reviews of health care quality: Denmark, assessment and recommendations’ (april 2013) 
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7. Konklusion/anbefalinger/perspektivering 

 

På baggrund af udviklingstendenserne i sundhedsvæsenet, som bl.a. betyder flere patienter med 

kroniske sygdomme og multisygdom og stigende krav om omkostningseffektiv ressourceudnyt-

telse, har arbejdsgruppen udviklet en uddannelse, som imødekommer behovene for bedre fore-

byggelse og tidlig opsporing, patientsikkerhed, datadrevet kvalitetsudvikling med patienten i cen-

trum og mere fleksibel opgavevaretagelse på lavest mulige omkostningsniveau.  

 

Stigende forekomst af kroniske sygdomme samtidig med en stigning i ambulant behandling ud-

fordrer til, at der tænkes nyt, hvis sundhedsvæsnet skal fortsætte med levere ydelser af høj kvali-

tet. Bl.a. af den grund er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle uddannes til ikke blot at indgå i, 

men også at drive den udvikling. For at en uddannelse kan være med til at skubbe på udviklingen, 

kræver det ledelsesmæssig prioritering på efter- og videreuddannelsesområdet, og et ledelses-

mæssigt engagement i at bruge de nye kompetencer medarbejderne vender tilbage med. Arbejds-

gruppen har ikke fået som opdrag at vurdere, hvor mange der skal uddannes, men initiativet skal 

matche udviklingstendensen og behovet skal relateres til de udfordringer sundhedsvæsnet står 

over for med flere ældre medicinske patienter, flere med kroniske sygdomme og færre senge-

pladser på hospitalerne.  

 

Hvis uddannelsen skal have effekt, er det – udover behovet for ledelsesmæssig prioritering - også 

en forudsætning, at der lokalt og på hospitalsniveau er villighed i ledelsen til at bruge uddannel-

sen som katalysator for mere fleksibel opgavevaretagelse, delegeret praksis og øget ansvar og 

kompetence til sygeplejersker. 

 

Arbejdsgruppen fik i opdrag at udvikle en akademisk uddannelse på master- eller kandidatniveau. 

Behovene i klinikken er dog i høj grad praktiske handlekompetencer frem for akademiske meto-

der. I lighed med lægeuddannelsen og den lægelige videreuddannelse, er det arbejdsgruppens 

indstilling, at akademiske kompetencer svarende til et masterforløb i stor udstrækning bør kunne 

opnås gennem klinisk undervisning tæt på patienterne, mens teoretisk undervisning i højere grad 

er et supplement til den undervisning, der foregår i klinikken tæt på patienterne.  

 

Hidtil har regionerne ikke systematisk samarbejdet med universiteterne om udbydelse af master- 

og kandidatuddannelser, men hvis uddannelsen skal være forankret i klinisk praksis og løbende 

kunne udvikles i overensstemmelse med behovene i sundhedsvæsenet, er der behov for at regio-

nerne medvirker til at udvikle uddannelsen i tæt samarbejde med det universitet, som skal udbyde 

den. Her bør erfaringerne fra uddannelsen til akutsygeplejerske og beskrivende radiograf inddra-

ges. 

 

Hvis masteruddannelsen skal være forankret i praksis, stiller det også krav til den undervisning, 

der foregår i klinikken. Sidemandsoplæring betyder altså ikke, at sygeplejersken indgår i afdelin-

gen med de opgaver hun altid har haft. Det indebærer at hun som ’føl’ bliver oplært af en læge 

eller på sigt en sygeplejerske, som har gennemgået uddannelsen og er specialiseret inden for net-

op det felt, som den uddannelsessøgende sygeplejerske skal uddannes inden for. Men det stiller 

også krav til uddannelsesinstitutionen, hvor det må forventes, at underviserne er forankret i og 

forsat har deres gang i klinisk praksis. Det kan for eksempel være gennem delestillinger, hvor 
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underviserne er ansat både som undervisere på uddannelsesinstitutionen og på et hospital eller 

lignende. 

 

Uddannelsen vil kræve prioritering og ressourcer i klinikken, mens sygeplejersken er under ud-

dannelse. Det er også arbejdsgruppens overbevisning, at det vil give en tilsvarende merværdi, når 

sygeplejersken efterfølgende kan varetage et bredere spekter af opgaver med større selvstændig-

hed. Dette bør dog undersøges og systematisk evalueres f.eks. af en phd.-studerende. Derfor fore-

slår arbejdsgruppen, at såfremt uddannelsen etableres, for eksempel som en forsøgsordning, bør 

den følges op af effektmåling, der evaluerer, om det systematiske i at uddanne sygeplejersker til 

et højere kompetenceniveau medfører den ønskede forbedringer i forhold til parametrene: be-

handlingskvalitet, patienttilfredshed og økonomi. 
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8. Bilag 

Bilag 1 

Figur: Skematisk fremstilling af indholdet på de enkelte moduler 

Modulets navn 
(antal ECTS) 
 

Overordnet 
fokus 
 

Indhold 
 

Teori/praksis forhold 
 

Dokumenta-
tion 
/eksamen 

Modul 1:  
Stratificering 
og udredning 
(20 ECTS) 
 

Tidlig opspo-
ring af borgere 
i risiko for at 
udvikle kroni-
ske lidelser, 
som er i risiko 
for at få et 
stort behov for 
sundhedsydel-
ser. Diagnosti-
cering og be-
handling af 
borgere med 
kroniske lidel-
ser, som vurde-
res til at have 
et stort behov 
for  sundheds-
ydelser.  

ABCDE – systematisk tilgang til patienter med 
kritisk sygdom og/eller tilskadekomst.  
Tidlig opsporing af kritisk sygdom (TOKS) 
ABC STAMP (Appearance, Behaviour, Cognition, 
Speech, Thought, Affect, Mood og Perception). 
og opsporing af sygdom og kritisk sygdom. 
Multisygdom, komorbiditet og polyfarmaci. 
Patofysiologi i forhold til hovedhenvendelsesdiag-
noser og omkostningstunge patienter: KOL, astma 
og allergi, forhøjet blodtryk, diabetes, hyppigst 
forekommende psykiatriske lidelser, adipositas, 
misbrug, demenstilstande, apopleksi etc. (af-
stemmes løbende efter de diagnoser og tilstande, 
der er hyppigst årsag til indlæggelse/ genindlæg-
gelse). 
Opsporing af og opfølgning på patienter med stort 
forbrug af sundhedsydelser. 
Sundhedsjura, herunder patientens rettigheder og 
selvbestemmelsesret, sundhedsloven, psykiatrilo-
ven og serviceloven, indberetningspligt, professi-
onsansvar og delegation samt selvstændigt virke. 
Patientsamarbejde, herunder at styrke borge-
rens/patientens indflydelse på eget liv og helbred, 
fælles beslutningstagning og guidet egenbeslut-
ning, kommunikation og patientoplevet kvalitet i 
mødet med sundhedsvæsenet. 

Teoretisk uddannelse: 5 
ugers undervisning for-
delt over 15 uger sva-
rende til 5 ECTS 
Klinisk uddannelse: 15 
ugers klinisk uddannelse 
i eget afsnit ud fra kom-
petencekort. Svarende 
til 15 ECTS. 
 

Introdukti-
onsforløbet 
dokumente-
res ved hjælp 
af multiple 
choice opga-
ve suppleret 
med en skrift-
lig case. Der-
udover skal 
sygeplejer-
sken doku-
mentere god-
kendte kom-
petencekort 
fra den klini-
ske uddan-
nelse. 
 

Modul 2:  
Klinisk forløbs-
ledelse - Ud-
dannelse til 
casemanager 
(20 ECTS) 
 

Udsatte pati-
entgrupper, 
genindlæggel-
ser, casemana-
ge-
ment/forløbspl
anlægning og 
optimering af 
forløb 

Triple aim tilgangen. 
Funktionen som casemana-
ger/forløbskoordinator/aktiv patientstøtte. Her-
under forløbsplanlægning, optimering af forløb, 
procesledelse, patientovergange, kommunikation 
og motivation samt patient- og pårørende samar-
bejde i forhold til forskellige typer af patienter og 
med fokus på ulighed i sundhed. 
Arbejdet som forbedrer af egen og andres praksis 
ud fra et patientsikkerhedsperspektiv med fokus 
på bl.a. nedbringelse af utilsigtede hændelser og 
auditering på morbiditet og mortalitet samt arbej-
de med kvalitetsforbedringer ud fra patientens 
perspektiv. 
Arbejdet med sundhedsfremme, forebyggelse og 
rehabilitering blandt patienter, der er i risiko for 
eller allerede er i blandt de tungeste patienter. 
Sundhedsøkonomi, herunder afslutning af forløb. 
 

Teoretisk uddannelse: 
10 ugers undervisning 
fordelt på 20 uger sva-
rende til 10 ECTS 
Klinisk uddannelse:  15 
ugers klinisk uddannelse 
svarende til 10 ECTS. 
Heraf 4 ugers klinisk 
udveksling til en anden 
sektor på et sundheds-
tilbud, der komplemen-
terer egen praksis. 
(F.eks. praktik i primær-
sektor, psykiatrisk afde-
ling, somatisk afdeling, 
socialt tilbud mm.) Her-
udover indgår gennem-
gang af konkrete for-
løb/audits samt afvik-
ling af tværfaglig konfe-
rence. 

Sygeplejer-
sken udar-
bejder en 
kvalitetsud-
viklingsopga-
ve, der har 
fokus på for-
løbsoptime-
ring i relation 
til arbejdet 
som casema-
na-
ger/forløbsko
ordina-
tor/aktiv 
patientstøtte 
i forhold til 
den patient/ 
sygdomska-
tegori syge-
plejersken 
har arbejdet 
med under 
den kliniske 
uddannelse. 
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Modul 3:  
Det kliniske 
behandlings-
forløb for 
komplekse 
patienter - 
Uddannelse til 
klinisk behand-
ler 
(20 ECTS) 
 

Optimering af 
forløb for pati-
enter/borgere 
med specifikke 
kroniske lidel-
ser. 

Klinisk intervention i forhold til afgrænset mål-
gruppe af patienter med kroniske og psykiatriske 
lidelser, herunder farmakologi i forhold til afgræn-
sede lægemidler, medicinsk diagnostik, fokusere-
de kliniske undersøgelser, klinisk behandling i 
forhold til afgrænsede kroniske tilstande, ramme-
ordinationer og justering af ordinationer inden for 
et velafgrænset område i forhold til specifikt om-
råde. 
Metodefag, der forbereder masterprojektet og 
klæder sygeplejersken på til kvalitetsudvikling af 
egen og andres praksis ud fra et patientperspek-
tiv: Medicinsk teknologi vurdering (MTV), statistik 
herunder statistisk proceskontrol, evidensbase-
ring, epidemiologi, spørgeskemakonstruktion og 
interviewteknik. 
Datadrevet praksis, herunder, hvordan data kan 
anvendes til at opspore risikopatienter, optimere 
forløb og behandling, og i kvalitetsudviklingsar-
bejdet generelt. 
 

Teoretisk uddannelse 
10 ugers undervisning 
fordelt på 20 uger. 
Klinisk uddannelse 
15 ugers klinisk uddan-
nelse svarende til 10 
ECTS i egen afdeling 
med supervision i diag-
nostik, undersøgelse, 
behandling og ordinati-
on. 

Sygeplejer-
sken laver 
audit med 
data indhen-
tet fra eget 
afsnit, som 
fremlægges 
for censor og 
eksaminator 
på baggrund 
af synopsis. 
 
Derudover 
udarbejdes 
der beskrivel-
se af krav til 
viden, fær-
digheder og 
kompetencer, 
som skal god-
kendes til 
dokumenta-
tion af den 
kliniske del af 
modulet. 

Masterprojekt 
i kliniske pati-
entforløb  
(15 ECTS) 
 

 Udvælgelse og analyse af problemstilling i klinisk 
praksis. 
Undervisning i ledelse og implementering af pro-
cesser og forandringer på baggrund af data.  
Individuel opgavevejledning og spørgetimer. 
Selvstudier. 
 

Teoretisk uddannelse 
5 ugers undervisning 
fordelt på 5 uger sva-
rende til 5 ECTS. Derud-
over har sygeplejersken 
fri til at skrive master-
projektet. 
Klinisk uddannelse 
Den kliniske del af mo-
dulet består i at syge-
plejersken skriver sit 
masterprojekt i egen 
afdeling og herefter 
arbejder med at imple-
mentere resultaterne. 

Masterpro-
jektet frem-
lægges til 
mundtligt 
forsvar med 
ekstern be-
dømmelse. I 
bedømmel-
sen indgår 
sygeplejer-
skens arbejde 
med at im-
plementere 
projektets 
resultater i 
egen afde-
ling. 
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Bilag 2: Fordeling på patientkategorier 

Ovenstående illustration viser forbrugs- og omkostningsstruktur for de fire interventionsmålgrupper 

 
Med udgangspunkt heri og erfaringerne fra effekterne af Health Navigators svenske patientstøtteprogrammer, har 
Region Sjælland estimeret det samlede potentiale for så vidt angår frigjorte ressourcer ved implementering i Dan-
mark.  
 
Nedenstående illustration viser diagnosefordelingen – de 1 % omkostningstungeste patienter  

 
Note: I alt 50.030 stationære kontakter registreret i gruppen i perioden. * I analysen anvendes 4-cifret SKS kod (3-cifret ICD-10). Ved aktionsdiagnose ”DZ50 ” (kon-
takter mhp. genoptræning) anvendes i stedet bi-diagnose (diagnose 2) for at udrede det medicinske tilhørsforhold. ** Antal unikke patienter med bestemt diagnose 
– bemærk at samme patienter kan forekomme i flere diagnosegrupper. Kilde: Statistik og koder fra Region Sjælland (LPR, SDB, SKS)  

 
Ovenstående mønster genkendes fra Health Navigators lignende svenske analyser, og selv når man laver samme 
gruppering (20 mest ressourcedrivende diagnoser) for hele regionens borgere, fås samme billede - at det primært 
er nedenstående diagnosegrupper, der driver høje både gennemsnitlige og akkumulerede omkostninger:  
1. lungesygdomme,  

2. hjerte-kar-sygdomme og  

3. psykiatriske diagnoser  
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Bilag 3: Regler og rammer for delegation 

Delegation af sundhedsfaglige opgaver indenfor et forbeholdt virksomhedsområde er reguleret i 

”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersonernes benyttelse af medhjælp (delegation af 

forbeholdt sundhedsfagligt virksomhedsområde)”.  

 

Desuden fremgår de gældende regler i ”Vejledning om autoriserede sundhedspersonernes benyt-

telse af medhjælp (delegation af forbehold sundhedsfagligt virksomhed)”. Både bekendtgørelsen 

og vejledningen kan findes på retsinfo.dk. via disse link: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064 

 

I øvrigt henvises til standard 1.4.7. i Den Danske Kvalitetsmodel ”Delegation af forbeholdt sund-

hedsfaglig virksomhed”. 

 

Bilag 3: Typer af udvidede kompetencer 

Afdækningen viser tre typer af udvidede kompetencer. I det følgende beskrives eksempler på 

disse kompetencer ved udvidet opgavevaretagelse. 

 

1. Sygeplejersken har en høj grad af selvstændighed i vurdering, beslutning og iværksæt-

telse af tiltag for alle behov hos en afgrænset gruppe af patienter: 

 På en hjertesvigtsklinik varetager 2 sygeplejersker selvstændigt konsultationer, herunder 

optimering af medicinen. 

 På en øjenafdeling udfører sygeplejersker selvstændigt forundersøgelser og optager før-

ste del af journalen for patienter med grå stær. De udmåler linserne og foretager synsprø-

ver. De varetager information. Ligeledes efterkontrol af patienter opereret for grå stær. 

 Karkirurgisk klinik har sygeplejersker til selvstændigt at foretage ultralydsscanninger og 

handle på unormale fund, herunder vurdere og udføre evt. supplerende undersøgelser. De 

koordinerer og planlægger forløbet i ambulatoriet. 

 På en scleroseklinik på et højt specialiseret hospital, varetager sygeplejerskerne kontrol 

af patienter i immunmoduleret behandling, visiterer til akut behandlingsacceleration, ko-

ordinerer behandlingsforløb og kontrollerer og fylder indopererede Baclofenpumper. 

 På hæmatologisk klinik varetager sygeplejersker opgaven som transplantationskoordina-

tor. De har selvstændige opgaver indenfor udredning og ordination. De varetager selv-

stændigt planlagte samtaleforløb med patienten og pårørende, herunder evt. ordination af 

undersøgelser (efter standardforløb). 

 På thoraxkirurgisk klinik varetager sygeplejerskerne selvstændigt AK behandling af pati-

enter med kronisk atrieflimren og eller klapopererede patienter i AK behandling. De ta-

ger blodprøver, analyserer dem og ordinerer medicindosis. 

 Sygeplejersker diagnosticerer og iværksætter behandling for ukomplicerede kønssyg-

domme. 

 Sygeplejersker vurderer sår ved hjælp af telemedicin og iværksætter behandling. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064
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2. Sygeplejersken har en høj grad af selvstændighed i vurdering, beslutning og iværksæt-

telse af tiltag for afgrænsede/definerede behov, ydelser uanset patientkategorien: 

 Sygeplejersker i en diabetesudrykning, som hospitalets andre afdelinger kontakter i for-

hold til at optimere diabetesbehandlingen for eksempel inden operation.  

 Sygeplejersker der foretager koloskopier. 

 Iltsygeplejersker fra lunge og infektionsmedicinsk afdeling der varetager hjemmebesøg 

hos patienterne, og  

 Sygeplejersker der selvstændigt vurderer og iværksætter en række ændringer, henvisnin-

ger, blodprøver mm. i hjemmet hos patienter tilknyttet en palliativ medicinsk afdeling. 

 Behandlersygeplejersker vurderer og behandler definerede opgaver/behov, fra lægens 

forbeholdte funktionsområde, hos patienter i skade- og modtagerafdelinger, efter ret-

ningslinjer i rammeordinationer. 

 To sygeplejersker i et Center for Gravide med diabetes, har et delegeret ansvarsområde i 

forhold til ordination af medicin og ambulante kontroller. 

 Forundersøgelser til kataraktoperationer (øjenoperation) foretages udelukkende af syge-

plejersker. 

 

3. Sygeplejersken har delegerede opgaver inden for dele af patientbehandling, efter tradi-

tionel praksis: 

 Sygeplejersker i nøglepersonfunktioner inden for specifikke opgaver og områder, f.eks. 

KOL, rehabilitering, smertebehandling, palliation. 

 Sygeplejersker der varetager selvstændig udskrivelse efter udvalgte ortopædkirurgiske 

operationer. 

 Traditionel delegering af fragmenterede opgaver fra lægens forbeholdte virksomhedsom-

råde. 

 Der er desuden sygeplejersker med udvidede kompetencer inden for f.eks. reumatologi, 

hæmatologi og det hæmatologiske område: sepsis, hydreringsterapi efter højdosis be-

handling, kvalmebehandling mv. 
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Bilag 4: Advanced nurse practitioners 
Ifølge ICN (international council of nurses) er “advanced nurse practitioners” (ANP) karakterise-

ret ved, at de inden for deres felt: 

 modtager patienter, der endnu ikke har fået stillet en diagnose, og foretager en klinisk under-

søgelse, der ligger udover sygeplejerskers normale virksomhedsfelt 

 screener patienter for risikofaktorer og tidlige tegn på sygdom – fx for diabetes 

 stiller diagnoser - nye/indledende diagnoser og differentiale diagnoser 

 vurderer behovet for - og ordinerer relevante undersøgelser samt henviser til relevante afde-

linger og instanser 

 Udarbejder planer for at iværksætte og udføre behandling og sygepleje med vægt på forebyg-

gende foranstaltninger, herunder hjælpe og støtte patienten i at lære at leve med en kronisk 

sygdom ved at inddrage patienten i beslutning om egen behandling og styrke patientens 

egenomsorg. 

 ordinerer relevant medicinsk behandling/lægemidler indenfor et afgrænset felt 

 tilbyder rådgivning og undervisning i sundhedsfaglige emner til patienten, pårørende og an-

dre sundhedsprofessionelle 

 ind- og udskriver patienter 

 underviser i sundhedsfremme og forebyggelse inden for sit felt 

 indgår i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, for at 

sikre det bedst mulige patientforløb 

 varetager ledelse af den individuelle sygepleje, behandling og sikre det gode patientforløb  

 varetager ledelse af den kliniske praksis inden for sit felt, da det forventes, at ANP iværksæt-

ter og implementerer ændringer i sundhedssystemet, så det passer til patienternes behov og 

krav om service 

 varetager konsulentfunktion overfor sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle  

 forsker i - og implementerer ny forskning i eget felt. ANP identificerer og integrerer undersø-

gelser og forskning i de forskellige sektorer, således at patienternes behov for sygepleje og 

behandling imødekommes ud fra en evidensbaseret ’bedst practice’. 15 

  

                                                 
15 Ann B. Hamric ref kommer 
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Bilag 5: Master- og kandidatuddannelser 
I det følgende introduceres kort master- og kandidatniveauet på baggrund af oplysninger fra 

www.fivu.dk. 

 

Kandidatuddannelser 

Adgangen til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse eller anden re-

levant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, fx en professionsbacheloruddannel-

se.  

 

Kandidatuddannelsen er en forskningsbaseret heltidsuddannelse med en varighed på to år, sva-

rende til 120 ECTS. Enkelte kandidatuddannelser, fx medicin har en varighed på tre år. 

 

Kandidatuddannelsen skal bidrage til at udbygge den viden og de kvalifikationer, som den stude-

rende har tilegnet sig gennem bacheloruddannelsen. Formålet med uddannelsen er, at de stude-

rende gennem faglig fordybelse videreudvikler deres kompetencer. 

 

Uddannelsen skal sikre, at kandidaterne efterfølgende har mulighed for at vælge enten at varetage 

specialiserede erhvervsfunktioner eller videreuddanne sig, f.eks. ved at indskrive sig på en ph.d.-

uddannelse. 

 

Masteruddannelser 

Masteruddannelser er forskningsbaserede videregående uddannelser inden for videreuddannel-

sessystemet for voksne. Uddannelsen er på samme niveau som en kandidatuddannelse, men er 

kortere idet de er målrettet personer med praktisk erhvervserfaring, der ønsker at videreuddanne 

sig på et højere niveau. Det forudsættes, at den studerende har en relevant bacheloruddannelse, 

professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse eller tilsvarende samt minimum to års rele-

vant erhvervserfaring. 

 

En masteruddannelse er en forskningsbaseret deltidsuddannelse, der har et omfang svarende til et 

års heltidsstudier (60 ECTS). Normalt er studiet fordelt over to år, således at undervisningen er 

tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. Der er deltagerbetaling 

på alle masteruddannelser. 

 

http://www.fivu.dk/

