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Evidensbaseret sikker bemanding med sygeplejersker 
 
Sygepleje er en kerneydelse i sundhedsvæsenet. Sikker bemanding med sygeplejersker betyder, at 
der er 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 erfaring. Det 
sikrer, at patientens behov for sygepleje opfyldes, og at arbejdsmiljøet og arbejdsbetingelserne 
understøtter personalet til at yde kvalificeret sygepleje.  
 
Sikker bemanding med sygeplejersker er afgørende for patientsikkerheden og kvaliteten af plejen 
på hospitaler og i kommunerne. Utilstrækkelig sygeplejerskebemanding øger risikoen for, at 
patienterne få komplikationer i deres tilstand, at der opnås ringere kliniske resultater, at 
patienterne får en dårligere oplevelse af plejen, og ikke mindst øger det dødeligheden for 
hospitalsindlagte patienter.1-7  
 
Personalets helbred og trivsel bliver også påvirket, når der ikke er nok på arbejde – eller hvis dem, 
som er på arbejde, ikke har de rette kompetencer til at opfylde patienternes behov.4,5,8  

Forskning tyder på, at investering i sikre, effektive og behovsbaserede bemandinger med 
sygeplejersker kan være omkostningseffektivt. Det kan forebygge forværring i patienternes 
sygdom, og dermed kan det nedsætte varigheden og graden af sundhedsindsats. 9,10  
 
For at kunne fastsætte en evidensbaseret sikker sygeplejerskebemanding, kræver det: 
 
• kontinuerlig vurdering af patienternes behov 

• lokal vurdering af krav vedrørende bemanding med sygeplejersker for at være i stand til at levere 

en given sygepleje 

• modeller for ydelse af sygepleje og tværfaglig pleje, der sætter sygeplejersker i stand til at 

arbejde fagligt forsvarligt indenfor deres praksisfelt  

• gode arbejdsvilkår, der understøtter rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker 

• sundt og sikkert arbejdsmiljø samt politikker og arbejdsgange, der understøtter høj faglig kvalitet 

• systemer til planlægning af bemandingen for at sikre, at antallet af personale imødekommer 

patienternes behov 

• værktøjer til at understøtte målinger af arbejdsbelastninger og administration af disse 

• planlægning, der sikrer, at der tages hensyn til forventede variationer i arbejdsbelastning 

• målesystemer til at vurdere virkningen af sygeplejerskebemandingen på patientplejen samt 

politikker, der giver retningslinjer for og understøtter den bedste praksis. 9,11,12 

 

Dette kræver, at man har en passende basal bemanding, der omfatter en række kompetencer, 
som kan anvendes til at imødekomme skiftende og varierende patientbehov. Der skal iværksættes 
systemer til planlægning af arbejdsstyrken, der bringer overensstemmelse mellem patienternes og 
samfundets behov for sygeplejersker. 
 



 

 

  2 

 
ICN • CIE • CII 

3, place Jean-Marteau, 1201 Geneve - Schweiz - Tlf.: +41 22 908 01 00 
Fax: +41 22 908 01 01 - e-mail: icn@icn.ch - web: www.icn.ch 

Det er en kompleks faglig opgave at fastsætte optimal bemanding. Der findes værktøjer, der 
forsøger at matche patienternes behov for ydelser med det nødvendige antal sygeplejersker og 
kompetencer. Men det forudsætter, at man har en høj kvalitet af oplysninger om patienter og 
personale. 13  
 
Lederskab og engagement inden for sygeplejen - og den nødvendige autonomi til fastlæggelse af 
budget, design og drift af modeller og værktøjer til bemanding - er af allerstørste betydning. 
Ledende sygeplejersker udfylder en vigtig rolle i forhold til at sikre, at der er en faglig ledelse med 
synlig autoritet.9 
 
Nogle arbejdspladser i sundhedsvæsenet har implementeret obligatoriske niveauer for sikker 
bemanding med sygeplejersker. Der er dokumenteret en effekt i form af forbedrede patientforløb 
(lavere dødelighed) og forbedrede sygeplejerskeforløb (fastholdelse af sygeplejersker, 
sygeplejerskernes tilfredshed, mindskede arbejdsbelastninger).14  
 
Uanset, hvilke værktøjer eller systemer der anvendes til at vurdere og planlægge bemanding med 
sygeplejersker, kan det være nyttigt at sammenligne best practice indenfor lignende kliniske 
områder. Et datasæt med vedkommende og konsekvente målestandarder bør udvikles, så 
bemandingen kan øges, når det er nødvendigt. Datasættet skal også tage højde for normalt 
personalefravær.  
 
Der bør også være faste procedurer i forhold til, hvordan man – på baggrund af sine faglige 
vurderinger - kan indberette til virksomhedernes øverste ledelser, så man sikrer, at finansieringen 
er tilstrækkelig til at opretholde patientsikkerheden. 
 
Ledende sygeplejersker skal til enhver tid via udøvelse af deres faglige vurdering være i stand til at 
kontrollere og regulere bemandingen med sygeplejersker for at sikre patientsikkerheden. Hvis 
bemandingen med sygeplejersker er utilstrækkelig, skal tilpasninger foretages i de systemer, der 
kontrollerer forløbet eller indlæggelsen af patienter for at sikre, at sikkerhedsstandarderne 
beskyttes. 
 
Uanset det sundhedsfaglige miljø er der behov for fornuftige og pålidelige planlægningsværktøjer, 
evidensbaseret bemanding med sygeplejersker og en adækvat gennemgangsprocedure for at 
muliggøre, at effektiv sygepleje kan ydes sikkert. 
 
Der er en væsentlig og voksende mængde dokumentation, der demonstrerer forholdet mellem 
bemanding med sygeplejersker og patientforløb.1-7 Dokumentationen handler om, at man kan 
mindske, at der sker negative hændelser, som forekomst af tryksår, urinvejsinfektioner, 
fejlernæring og forværring af evnen til at udføre dagligdagsaktiviteter. Desuden er der observeret 
en nedgang af genindlæggelser på hospitaler, faldende risiko for nosokomielle komplikationer og 
længden af hospitalsindlæggelse samt øget patienttilfredshed.2,15,16  
 
Et utilstrækkeligt antal sygeplejersker medfører også flere utilsigtede hændelser og manglende 
sygepleje, der medfører ringere patientforløb og øget sygelighed og dødelighed.17-19 
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Der er dokumentation for, at antallet af sygeplejersker har betydning for patienternes lavere 
dødelighed. Når man f.eks. bemander med én ekstra sygeplejerske per 10 senge, så er der 11-28 % 
mindre risiko for at patienten dør i en periode på 30 dage efter et slagtilfælde, og et fald i risikoen 
på 8-12 % et år efter et slagtilfælde.20  
 
Der er også evidens, der viser, at hospitaler med større andele af autoriserede sygeplejersker med 
en bachelor-baggrund har bedre patientforløb og lavere dødelighedsprocenter.7 Autoriserede 
sygeplejerskers evne til kritisk tænkning forbindes med forbedrede patientforløb og reduceret 
dødelighed. Hvis man for eksempel erstatter sygeplejersker med lavere uddannede grupper 
(sundhedsfagligt uddannede med 2-årig uddannelse og ikke-autoriseret plejepersonale) er det 
forbundet med højere dødelighedsprocent. Lavere uddannede giver en lavere 
omkostningseffektivitet, en øgning i forekomsten af utilsigtede hændelser såsom medicineringsfejl 
og fald, og det giver ringere patientforløb.6,7 
 

Hvad angår sygeplejerskernes trivsel kan et utilstrækkeligt antal sygeplejersker medføre lavere 
jobtilfredshed, øget stressniveau og udbrændthed hos personalet. Et utilstrækkeligt antal 
sygeplejersker kan også medføre en højere tilbøjelighed til at forlade jobbet, og dermed kan det 
give et øget personalegennemtræk.4-6,8 Det har også implikationer for ressourcerne, hvilket et 
antal undersøgelser har vist er meget betydeligt. 21,22,23 
 

Mangel på sygeplejersker, økonomiske nedskæringer i sundhedsvæsenet, urimelig fordeling af 
sygeplejersker på verdensplan og flytningen af sygeplejersker fra lavindkomst- til 
højindkomstlande har forårsaget, at nogle organisationer udforsker alternative personaleroller og 
blandinger af kompetencer. Erstatningen af autoriserede sygeplejersker med støttepersonale 
inden for sundhedssektoren og udviklingen af nye roller som ikke-autoriserede sygeplejersker er 
indført i nogle lande som en mulig løsning på manglen på autoriserede sygeplejersker og for at 
nedsætte lønomkostningerne. På baggrund af nuværende evidens skal disse tilgange behandles 
med forsigtighed, idet evidensen tyder på, at de kan forværre patientforløb og ikke er 
omkostningseffektive.24 Til gengæld viser evidensen i forhold til autoriserede sygeplejersker, at de 
redder liv, nedsætter omkostningerne og forbedrer systemernes resultater. 
 
ICN's standpunkter og anbefalinger 
 
Som globalt talerør for sygeplejersker og i anerkendelse af, at sikker bemanding med 
sygeplejersker er af største vigtighed for at bevare såvel kvalitet som sikkerhed i patientplejen, 
bekræfter ICN de følgende væsentlige principper. 
 

• Afgørelser vedrørende bemanding med sygeplejersker skal svare til patienternes 

sygeplejebehov og muliggøre ydelse af sikker, kompetent, etisk og evidensbaseret pleje af 

høj kvalitet. 

• Evidensbaserede planlægningssystemer og politikker skal være indført for at matche 

antallet af sygeplejersker til patienterne og befolkningens sundhedsbehov. 

• Beslutninger vedrørende bemandingen med sygeplejersker skal bygge på evidens og 

understøttes af informationssystemer, der bygger på pålidelige data i realtid, aftalte 

målesystemer, sammenligninger og bedste praksis.  
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• Tilpasninger i rette tid, i forhold til bemanding med sygeplejersker i overensstemmelse 

med patienternes behov for sygepleje, er yderst vigtige. 

• Autoriserede sygeplejersker må ikke erstattes af mindre kvalificerede grupper af 

medarbejdere. 

• Der skal fastsættes sikkerhedsniveauer for bemanding med sygeplejersker i forskellige 

situationer. 

• Løbende evaluering af bemandingen skal foregå på baggrund af den nyeste forskning og 

bedste praksis omkring sammenhængen imellem bemanding med autoriserede 

sygeplejersker og deres arbejdsmiljø og indflydelsen på patientforløb, sygeplejerskerne, 

organisationen og systemet i helhed. 

• Sygeplejerskernes faglige vurderinger skal respekteres i forhold til fastsættelsen af det 

nødvendige antal sygeplejersker og de rette kompetencer. 

• Sygeplejersker, som udøver direkte pleje, og ledende sygeplejersker skal være involveret i 

alle trin af design og drift af systemer til bemanding med sygeplejersker samt ved politikker 

og beslutningstagning i administration af personale. 

• Organisationer bør have en sygeplejerske på højeste ledelsesniveau for at sikre ydelse af 

sikker, effektiv og etisk sygepleje af høj kvalitet. Sygeplejersker på dette niveau bør have 

beføjelser over budgetter til sygepleje for at sikre sikker bemanding.  

• Organisationer, der repræsenterer sygeplejersker, bør være centrale i udvikling, indførelse 

og evaluering af politikker og systemer til sikker bemanding med sygeplejersker. 

• Det er fortsat essentielt at støtte forskning, der undersøger sikkerhed og kvalitet for 

patienter, personalets trivsel og økonomiske fordele. 

 
ICN opfordrer nationale sygeplejerskeorganisationer til i samarbejde med disses 
respektive regeringer, og at: 
 

• Fremme opmærksomheden og udbrede viden, der kan forbedre offentlighedens forståelse 

af vigtigheden af sikker bemanding med sygeplejersker, og at de rette kompetencer har 

betydning for patientforløb og organisatoriske og systemmæssige resultater. 

 • Give råd og vejledning og støtte oprettelsen og indførelsen af sikre systemer til bemanding 

med sygeplejersker. 

• Være fortalere for tilstrækkelig finansiering af sundhedsvæsenet for at yde behovsbaseret 

sikker bemanding med sygeplejersker. 

• Drive lobbyvirksomhed over for regeringer med målet at oprette effektive HR-

planlægningssystemer for at sikre en tilstrækkelig mængde sundhedspersonale og dermed 

imødekomme patienternes og befolkningens behov. 

• Drive lobbyvirksomhed og være fortalere for effektive personalesystemer, der bygger på 

både patientsikkerhed og personalets sundhed og trivsel. 

• Overvåge og drage både regeringer og sundhedsinstitutioner til ansvar for at opfylde deres 

ansvar for at sikre patientsikkerheden via sikker bemanding med sygeplejersker. 
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• Arbejde med at få deres medlemmer til at skaffe evidens og feedback på, hvordan 

vagtsystemer fungerer. 

• Gå i partnerskab med patientforeninger for at øge offentlighedens opmærksomhed på den 

virkning, som sikker sygeplejerskebemanding har for patienter, familier og samfund. 

• Støtte dem, som fremkommer med bekymringer over sikkerheden. 

• Undgå at medvirke til at finde erstatninger for autoriserede sygeplejersker. 

• Fremme forskning i bemanding med sygeplejersker, herunder økonomisk analyse. 

 
 
 
ICN opfordrer arbejdsgivere inden for sundhedssektoren til, at: 
 

• Have iværksat evidensbaserede systemer for at sikre, at sikker bemanding med 

sygeplejersker bygger på reelle patientoplysninger. 

• Have ledende sygeplejersker, som er væsentlige for design og drift af vagtsystemer, og give 

dem myndighed til at tilpasse bemandingen, så de kan reagere på ændrede patientbehov, 

der bygger på evidens og faglig vurdering. 

• Sikre, at der er en chefsygeplejerske på ledelsesniveau, som jævnligt modtager 

opdateringer, vurderer og gennemgår personalesystemer og bemandinger. 

• Have indført de bedste evidensbaserede praksisser inden for HR- og arbejdsmiljøsystemer 

og -politikker. 

• Skabe et positivt arbejdsmiljø med tilstrækkeligt personale, overkommelige 

arbejdsbelastninger, støtte fra ledelsen, lederskab af høj kvalitet og mulighed for, at 

sygeplejersker kan udnytte deres fulde kompetencer. 

• Oprette samarbejdsfora til forhandlinger og delt beslutningstagning mellem personale og 

ledere (I Danmark kendt som samarbejdsudvalg eller MED). Ledere i organisationen bør 

fremme og være forbilleder for disse værdier. 

• Oprette gennemsigtige systemer til indberetning af personalebemandingen og 

patientforløb internt til ledelsen og eksternt til offentligheden. 

• Sikre, at der er indført systemer til at ændre eller standse patientstrømmen for at sikre, at 

antallet af indlagte patienter matcher antallet sygeplejersker. Ledende sygeplejersker skal 

have bemyndigelse til at standse indlæggelser, når der opstår situationer, hvor der er risiko 

for, at patientsikkerheden ikke kan opretholdes. De skal have mulighed for med kort varsel 

at bemyndige yderligere personale, når patientsikkerheden er risikofyldt. 

• Indføre politikker og procedurer for personalets bekymringer, der skal kunne fremsættes 

og fuldt ud undersøges, uden at personalet skal frygte for repressalier.  

• Jævnligt gennemgå personalebemanding og -sammensætning for at afspejle ændringer i 

patienters og befolkningens behov og krav. 

 
ICN opfordrer hver enkelt sygeplejerske i deres roller som klinikere, undervisere, 
forskere, med indflydelse på politik eller som ledere til, at: 
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• Formelt indberette uforsvarlige bemandingssituationer med sygeplejersker. 

• Anerkende, at bemandingen med sygeplejersker påvirker patienter, sygeplejersker, 

organisatoriske og systemmæssige resultater. 

• Deltage i udviklingen af evidensbaserede planlægningsværktøjer og systemer, politikker og 

procedurer til bemanding med sygeplejersker. 

• Anvende resultater af målingsdata på stringent måde for at oplyse beslutningstagere 

angående sikker og effektiv praksis vedrørende bemanding. 

• Udføre forskning inden for bemanding med sygeplejersker, herunder økonomisk analyse. 

Vedtaget i 2018 
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