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Mangel på sygeplejersker 
er et globalt problem

The Global Nursing Shortage, World Health Organization, 2020
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Årsagerne til 
sygeplejerskemangel
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Sundhedsdatastyrelsen, 2021 (egen figur)



Flere sygeplejersker = mere kvalitet

Utilsigtede hændelser

• 1 sygeplejersketime mere pr. patient dag, 8.9% færre pneumonier (Cho et al., 2003; Kovner, 1998)

• 1 sygeplejersketime mere pr. patient dag, 9% færre urininfektioner (Kovner, 1998; Needleman, 2002)

• Mere personale, færre tryksår (Blegen et al., 1998; ANA report, 1997)

Dødelighed

• +1 patient pr. sygeplejerske, 7% øget dødelighed (Aiken et al., 2002)

• 1% færre sygeplejetimer, 4% øget dødelighed i traumacentre (Glance et al., 2012)



En attraktiv arbejdsplads

Mercy Magnet (omsætning 3-5 % under pandemien) & Incredible Health, 2021

• Work-Life balance – det næsten umulige skal kunne lade sig gøre

• Fleksibilitet

• Klart formulerede karriereveje, kompetenceudvikling og uddannelsestilbud

• Gør rollemodellerne til eksperter – beløn og fasthold dem

• Max. 24 timer fra samtale til ansættelseskontrakt er underskrevet

• Ansættelse på hele hospitalet, man kan skifte til anden afdeling når som helst



En del af et fællesskab

• På tværs af hospitalet

• På tværs af fag

• Hvor sygeplejersker har en stemme der høres af afdelingsledelse og direktionen

• Hvor sygeplejersker er med til at tage vigtige beslutninger



Partnerskab og rekruttering af studerende

Professionshøjskoler

• Mulighed for at skrive BA-projekter – færdige emner (emnebank)

• Vejledning og støtte af sygeplejersker med kandidatuddannelse

• Etabler samarbejde 1 år -6 mdr. inden de studerende afslutter uddannelsen

• Copenhagen Honours

Universiteter

• Mulighed for at skrive speciale og være ph.d.-studerende (emnebank)

• Vejledning og støtte af sygeplejersker med ph.d.

Borja JG, 2019



Eksempel fra Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Rekruttering af sygeplejestuderende (6. og 7. semester)

Fokusområde Neuropalliation – optimering af palliationsområdet

• Beskrivelse af neuropalliation som indsatsområde

• Undervisning til sygeplejersker og studerende i neuropalliation

• Flere problemformulering til ba-projekter fremlægges

• Vejledning til spørgeskemaudvikling og godkendelser

• Vejledning til analyse og opgaveskrivning

• Eksamination 

• Efterfølgende ansættelse i introduktions- og udviklingsstilling mhp. 
Implementering af Advance Care Planning, medicinafprøvning og 
sengeafdeling



Studiemiljøet er afgørende for rekruttering –
Neurologisk Afdeling , BFH, er i gang med at udvikle en standard

• Evidensbaseret standard for læringsmiljøet

• Systematisk og grundig tværfaglig introduktion til afdelingen

• Studerende går med klinisk vejleder og har en mentor

• Studerende kan med fordel arbejde i par

• Studerende har plads og rum til læring

• Studerende har mulighed for teoretiske og praktiske refleksioner

• Studerende passer ikke gangen hver gang der er møder

• Studerende bliver inkluderet i møder og beslutninger

Husk:

• Studerende deler alle deres oplevelse på de sociale medier

Ekstedt M et al, 2019



Sygeplejerske som ambassadør for afdelingen

• De dygtige sygeplejersker – de der skaber den gode kultur

• Vis en typisk dag med de dygtige sygeplejersker på de sociale medier

• Vis at der er plads til flere i ambassadørernes team

Wolters Kluwer, 2020 & Hare K. el al, 2007



Sociale medier – vær aktiv

Carpentier M. et al., 2021 & Stokes Y. et al 2017

• Instagram

• Tik Tok

• SMS-kampagne

• POP-UP bannere

• Facebook – unge er på ca. 14 gange /døgnet

• LinkedIn (mest mænd, kandidater, erfarne) og Twitter

• Brug video og foto til at beskrive arbejdsmiljø



FASTHOLDELSE FRISÆTTELSE
Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen



Manglende fastholdelse

• Sænker kvaliteten af pleje og behandling

• Øger hospitalsomkostningerne

• Forringer arbejdsmiljøet (manglende normering, oplæring af nyt personale)

• Flere komplikationer og øget dødelighed

I er vel ikke helt nye 
allesammen…..?



Personaleomsætning

Januar 2021

Sygeplejersker i kommunerne: 16%

Sygeplejersker i regionerne: 11 %

Sygeplejersker på Magnethospitaler: 4-10%

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (https://www.krl.dk/sirka/sirkaApi/tableApi)



Er rekruttering og fastholdelse et problem

• Ikke sammenlignet med andre hospitaler i Danmark

• Men sammenlignet med Magnethospitaler – JA

• Undersøgelser har vist, at personalesætning koster dyrt (nyuddannet):

• 100.000 kr. når en let erfaren sygeplejerske siger op i Norge

• 331.000 kr. når en let erfaren sygeplejerske siger op i Australien

• 137.000 kr. i USA

• 180.000 i New Zealand

• 160.000 i Canada

• 170.000 nyuddannet -340.000 for ekspert-sygeplejerske i Danmark

• Hospitalerne mister mellem 24-42.000.000 kr. pr. år

Duffield CM, 2014 & HBS Economics/DSR 2021

NSI National Health Care Retention & RN Staffing Report, 2021



I opgørelsen om priser for omsætning
IKKE MEDREGNET

• Omkostninger for patient og pårørende (dårligere kvalitet, flere komplikationer flere indlæggelser)

• Når en sygeplejerske opsiger sin stilling, er der ofte flere der følger efter

• Giver dårligere arbejdsmiljø, flere siger op

• Dårlig omtale, når sygeplejersker siger op

• Dårlig omtale, flere opsigelser – en ond cirkel starter

• Hvis en dygtig leder opsiger sin stilling, kan der bliver ”flugt” fra en afdeling



Manglende fastholdelse koster….

• Øger risikoen for udbrændthed

• Giver et dårligere arbejdsmiljø

• Øger udgifterne til pleje og behandling

• Forringet kvalitet af pleje og behandling kan ses i LUP

Nicholson LA, 2021



Tværsnitsundersøgelse, 385 hospitaler i EU, 23.159 sygeplejersker (64%)

7 faktorer var associerede med ønsket om at forlade sygeplejefaget:

• Godt sygeplejerske–læge samarbejde: 14% mindre risiko (OR 0.86; 95%CI 0.79–0.93) 

• God ledelse: 22% mindre risiko (OR 0.78; 95% CI 0.70–0.86) 

• Deltagelse i udviklings- og organisatorisk arbejde: 32% mindre risiko (0.68; 95%CI 0.61–0.76) 

• Kvinde: 33% mindre risiko (OR 0.67; 95%CI 0.55–0.80) 

• Fuldtidsarbejde: 24% mindre risiko (OR 0.76; 95%CI 0.66–0.86) 

• Burnout: dobbelt så stor risiko (OR 2.02; 95%CI 1.91–2.14)

Heinen MM et al, 2013

9% havde et ønske om at forlade faget



Shah MK et al. 2021 (N= 50273) 25

STRESSENDE ARBEJDSMILJØ

FOR FÅ PÅ ARBEJDE

DÅRLIG LEDELSE

Årsager til at forlade faget

Årsager til at overveje at forlade faget

STRESSENDE ARBEJDSMILJØ

FOR FÅ PÅ ARBEJDE

Bedre løn/tillæg



Årsager til at sygeplejersker forlader deres stilling



Fastholdelsesstrategier 
generelt

• Belønning for ekstra indsats eller opnåede resultater

• Karrieremuligheder nu og på længere sigt

• At finde de rigtige personer til det rigtige job

• Inkludering og socialisering 



Fastholdelse af sygeplejersker

Lederen ser det unikke menneske og sikre et godt arbejdsmiljø (stærk evidens)

• Interesse og engagement i den enkelte medarbejder

• Oprigtig interesse – det er ikke nok med smalltalk

• Anerkendelse

• Positiv feedback

• Plads og tid til at medarbejderen kan levere ”det gode produkt”

• Frihed under ansvar – fleksible arbejdstider er en vigtig faktor for fastholdelse

• Målet er, at medarbejderen ønsker at være i organisationen, udvikle sig og levere et engageret 
stykke arbejde



Marufu TC et al, 2021



Gess e. et al 2008







Tak fordi I lyttede


