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Kommunale sygeplejerskers behov for kompetenceløft  

- Kommunalt ansatte sygeplejersker oplever et stigende behov for kompleks sygepleje. Knap 9 ud 

af 10 sygeplejersker ansat i basisstillinger angiver, at borgerne har fået et større plejebehov i 

dag i forhold til for to år siden. Derimod angiver 9%, at borgernes plejebehov er uændret eller 

blevet mindre.  

- 83% af de kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, at de har behov for et kompetenceløft 

inden for et eller flere områder. Konkret efterspørges kompetenceløft især inden for psykiatri, 

palliation, demens og sårpleje.  

- 40% af de ansatte sygeplejersker i basisstillinger - der har haft en eller flere borgere, som de 

plejer og behandler og som har været indlagt den seneste måned - vurderer, at 

hospitalsindlæggelser/genindlæggelser kunne have været undgået med den rette 

sygeplejefaglige indsats på deres arbejdsplads.  

Udviklingen i borgernes behov for sygepleje  

Kommunalt ansatte sygeplejersker er i februar 2016 spurgt til deres vurdering af, hvorledes 

borgernes behov for sygepleje har udviklet sig de seneste to år. 88% af de kommunale 

sygeplejersker, der er ansat i basisstillinger, og som var ansat for to år siden, angiver, at 

borgerne har fået et større plejebehov i dag i forhold til for to år siden. 7% angiver, at 

borgerne har et uændret behov, mens 2% angiver, at borgerne har fået et mindre plejebehov, 

jf. tabel 1.  

Tabel 1. Hvordan vil du vurdere, at borgernes behov for kompleks sygepleje på din 

arbejdsplads har udviklet sig de seneste to år? 

 Pct. 

Borgerne har fået et større plejebehov 88% 

Borgerne har et uændret plejebehov 7% 

Borgerne har fået et mindre plejebehov 2% 

Ved ikke 3% 

Total 100% 

Antal 312 

Anm.: Uvægtede data, da der arbejdes på en subpopulation. I tabellen er respondenter, der ikke var ansat for to år siden 

ekskluderet (44 besvarelser er ekskluderet). Tallene er baseret på sygeplejersker ansat i basisstillinger på udvalgte kommunale 

arbejdspladser: psykiatri, plejehjem/plejecentre/plejeboliger, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, akutfunktioner, integrerede 

ordninger/dag/døgninstitutioner. Kilde: MEGAFON og Dansk Sygeplejeråd. 

  



Behov for kompetenceløft  

De kommunalt ansatte sygeplejersker er efterfølgende blevet spurgt til deres behov for 

kompetenceløft. Vurderingen er, at der er et stort behov for kompetenceløft. 83% af 

sygeplejerskerne ansat i en basisstilling angiver et behov for kompetenceløft inden for et eller 

flere af følgende områder: Psykiatri, palliation, sårbehandling, demens, smertebehandling, 

geriatri, rehabilitering, pædagogik/formidling/vejledning, ledelse/delegation og/eller 

kommunikation.  

 

Ser man på de enkelte områder, hvor der er behov for et kompetenceløft, er det psykiatri, 

palliation, demens og sårbehandling, der primært efterspørges. 7% af de kommunale 

sygeplejersker i basisstillinger angiver, at de ikke har behov for et kompetenceløft for at 

kunne varetage sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau (ej vist i figur 1).   

 

Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor den samlede procent 

overstiger 100%.  

Figur 1. Har du behov for et kompetenceløft inden for et eller flere af følgende områder, 

for at kunne varetage sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau? 

 
Anm.: Data uvægtet. n=312. Sygeplejersker ansat i basisstillinger inden for en af følgende kommunale arbejdspladstyper: 

psykiatri, plejehjem/plejecentre/plejeboliger, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, akutfunktioner, integrerede 

ordninger/dag/døgninstitutioner. Besvarelser på svarkategorierne ”Andet”, ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” fremgår ikke af 

figuren, og heller ikke af det samlede kompetencebehov på 83%. Respondenterne har haft mulighed for at angive flere 

svarmuligheder, hvorfor den samlede procent overstiger 100%. Kilde: MEGAFON og Dansk Sygeplejeråd. 
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Mange unødvendige indlæggelser  

40% af de sygeplejersker ansat i basisstillinger - der har haft en eller flere borgere, de plejer 

og behandler og som har været indlagt seneste måned - har oplevet, at 

hospitalsindlæggelser/genindlæggelser kunne have været undgået med den rette 

sygeplejefaglige indsats på deres arbejdsplads, jf. figur 2.   

Figur 2. Har du inden for den seneste måned oplevet, at hospitalsindlæggelser/ 

genindlæggelser af borgere, som efter din vurdering kunne have været undgået med den 

rette sygeplejefaglige indsats på din arbejdsplads?  

 
Anm.: Uvægtede data, da der arbejdes på en subpopulation, n= 290. Figur 2 inkluderer kun de respondenter, der har svaret Ja til 

spørgsmålet: Har en eller flere af de borgere, du plejer og behandler, været indlagt på et hospital den seneste måned? Figuren er 

baseret på sygeplejersker ansat i basisstillinger på udvalgte kommunale arbejdspladser: psykiatri, hjemmeplejen, 

hjemmesygeplejen, plejehjem/plejecentre/plejeboliger, akutfunktioner, integrerede ordninger/dag/døgninstitutioner. 93% af de 

sygeplejersker, som er ansat i basisstillinger, plejer og behandler borgere, der har været indlagt på et hospital den seneste 

måned. Disse 290 respondenter danner grundlag for figur 2. Procenterne i figuren overstiger 100% pga. afrunding.  

Kilde: MEGAFON og Dansk Sygeplejeråd. 

 

Metode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 10. februar - 22. februar 2016 på Dansk Sygeplejeråds 

medlemspanel hos MEGAFON. Ud af de 5.544 inviterede sygeplejersker, deltog 3.001 i undersøgelsen 

svarende til en svarprocent på 54%. Aktuelle notat er baseret på en mindre andel af populationen, da 

der kun er fokus på de kommunale ansatte sygeplejersker ansat i basisstillinger (n=312).  
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