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Hvad er sandheden om sygeplejen?
• På den ene side:

• Elendige arbejdsforhold, ”løber rundt”, det går ud over patienterne

• Set ned på, ikke værdsat, alt for lidt i løn

• (Kollektive) opsigelser, flugt fra faget – og vigende søgning

• Nedsmeltning, sammenbrud…

• Giver det overhovedet mening at ”tale faget op”? ”Gode fortællinger” ændrer 
jo ikke på virkeligheden!

• På den anden side:
• Problemet er, at det her billede af virkeligheden, er helt forkert!

• Derfor skal vi tale faget op, så fortællingerne matcher virkeligheden
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De tørre tal og facts
Om sundhedsvæsenets udvikling
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• Sundhedsudgifterne pr. indbygger er øget med 35 pct. i faste priser siden 2000. 



Fra 2000 til 2017 er de offentlige sundhedsudgifter i Danmark steget med 46 pct. i faste priser. Det er markant 

mere end de samlede offentlige udgifter, som er steget med 15 pct. 
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Administrativt personale (+2515=50%)

Akademisk personale, i øvrigt (+1354=319%)

Køkkenpersonale (-239=16%)

Rengøringspersonale (-1667=28%)

Service- og teknisk personale (+1970=81%)

Øvrige mindre gr. (+1394=52%)

Portører (-628=22%)

Lægesekretærer (-38=0,5%)

Socialrådgivere (-42=8%)

Radiografer (=1218=128%)

Pædagogisk personale (+544=129%)

Psykologer (+1587=26453%)

Farmakonomer og defektricer (+381=87%)

Farmaceuter (+391=299%)

Bioanalytikere (+1348=26%)

Kliniske diætister (+50=26%)

Tandlg.,-kl.ass,-plejere,-tekn. (+115=140%)

Kandidatuddannede (+854=554% siden 2016)

Fysioterapeuter (+50=3%)

Ergoterapeuter (-20=2%)

Jordemødre (+834=73%)

Øvrigt plejepe.inkl. sshj/hj.hj./plejere (-1143=31%)

SSA og Sygehjælpere (-5982=44%)

Sygeplejersker (+7236=22%)

Øvrige læger (+292=85%)

Reservelæger (+3886=73%)

Afdelingslæger (+1322=97%)

Overlæger mv. (+2763=72%)



Udviklingen i antallet af medarbejdere
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‘Ældrebyrden’ ligger i kommunerne
Men klyngefokus er på udflytning 
og aflastning af hospitaler 



Hvad er den knappe ressource?

• Der er flere penge – det er der altid!

• Men der er vitterligt ikke flere medarbejdere. Der er færre, så langt 
øjet stort set rækker.

• Det gælder alle dele af samfundet – til gengæld betyder demografien
langt mere for efterspørgslen i sundhedsvæsenet, end den gør for 
resten af samfundet.

• Hvad betyder det for ”fortællingerne om sygeplejen” og ambitionen 
om at ”tale faget op” og skabe ”positive fortællinger”?
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Fra sandheden til sandhederne 
om sygeplejerskerne
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Sandheden om sygeplejen?

Samme uddannelse – vidt forskellige virkeligheder

12. maj 2022 sidselvinge@outlook.dk 11

Sygeplejersker

Leder

Konsulent

Kvalitet, projekter…

Patientarbejdet 
Kerneopgaven

Forsker, underviser, 
akademiker



Kommunale sygepleje som eksempel: 

Specialisering eller fragmentering af sygeplejen?
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Ledende 
sygeplejersker

Visiterende 
sygeplejersker

Fremskudt 

visitation

Akutsygeplejersker
Hjemme-

sygeplejersker

Faglige 
‘specialister’, 

tovholdere mv.

Forebyggende 
sygeplejersker

Sygeplejersker i 
‘projekter’

Udviklings-, 
kvalitets-, …-

sygeplejersker

‘Koordinerende’ 
sygeplejersker

Hvor ligger 
prestigen og 

løntillæggene? 

Hvor ligger alt 
det nye og 

spændende? 

Hvor ligger 
hverdagen 

uden 
kørelister? 

Hvor ligger de største 
rekrutterings- og 
fastholdeleses-
udfordringer? 

Assistenter 

(60-85 % af 
sygeplejen)

Hvor ligger 
helhedsplejen 
og den nære 

borgerkontakt? 



Links om kompleksitet i den kommunale sygeplejen
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www.dsr.dk/kompeksitet:
• Pixiversion på 8 sider

• Film med kort interview på 
under 5 min.

• Og et link til hele den lange 
rapport (80 sider), der er 
fyldt med tankevækkende 
cases og citater.



Tre typer kompleksitet: 

1) Medicinsk kompleksitet: Borgerens sygdom(me)
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Medicinsk 

kompleksitet

2) Instrumentel 

sygepleje

3) Terminale 

borgere

4) Ustabile 

sygdoms-

tilstande

1) Multisygdom



Tre typer kompleksitet:

2) Social kompleksitet: Borgerens livssituation
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”Alle dem, der er svære at hjælpe”

”Han passer ikke ned i vores kasser”

Social 

kompleksitet

Kulturelle og 

sproglige 

forskelle

Psykisk 

sygdom

Misbrug

Nedsat 

kognitiv 

funktion

Socialt udsat

Problematiske 

pårørende-

relationer



Hvad karakteriserer den komplekse borger? 
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Medicinsk 

kompleksitet

Borgerens 

sygdomme

Graden af social kompleksitet 
påvirker borgernes evne til 

egenomsorg, samarbejde og 
koordination i egne forløb

Social 

kompleksitet

Borgerens 

livssituation

• Tæt sammenvævet social- og medicinsk kompleksitet: 
– ”Det sociale” kan ikke nemt hegnes ind og uddelegeres.

• Stort behov for tværgående samarbejde (ikke bare for forskellige ”indsatser”)
• Stort behov for koordination og overblik over hele borgerens situationen: 

– Aktører, indsatser, planer, muligheder, forløb, behov, evner, aftaler…? 
– Oplevelse af lav kontinuitet og uklarhed om eller mangel på et klart placeret koordinerende ansvar.

• Stort behov for entydig forløbsledelse: 
• ”Egen læge” i almen praksis og ”behandlingsansvarlig læge” på hospitalerne, men endnu ikke 

”borgeransvarlig sundhedsperson” i kommunerne.



Tre typer kompleksitet:

3) Organisatorisk kompleksitet
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Organisatorisk 

kompleksitet

Lav 

kontinuitet

Borger- og 

medarbejder-

relationer

Uklare 

arbejdsgange 

Manglende 

overblik og 

systemviden 

Mange 

systemer

Dokumentation, 

planlægning og 

kommunikation

Mange 

aktører

Sektorer, 

faggrupper og 

enheder

”Det jeg hører allermest i hverdagen, er borgere der spørger ”Snakker I aldrig sammen?”



Virkelighedens vilkår

Organiseringen skaber rammer for det vi som samlet system kan i virkeligheden

Vores værktøjer
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1) Medicinsk 

kompleksitet

Borgerens 

sygdomme

3) Organisatorisk 

kompleksitet

Mange aktører, lav 

kontinuitet, mange 

systemer og uklare 

arbejdsgange

2) Social 

kompleksitet

Borgerens 

livssituation

Graden af social kompleksitet påvirker 
borgernes evne til egenomsorg, samarbejde 

og koordination i egne forløb



Den onde cirkel
• Specialisering (fragmentering) og ringe organisering skaber organisatorisk 

kompleksitet:
• Det bliver sværere og mere tidskrævende at gøre sit arbejde godt

• ”Easy things became really hard to do” (Joos de Block, sygeplejerske og stifter af 
Buurtzorg i Holland)

• ”Overhead” og ”back-office” vokser

• Der bliver færre til at gøre arbejdet godt og løse selve kerneopgaven
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Fundamentals
of Care

Kilde: ”Fundamentals of Care: 
Klinik, ledelse, uddannelse og 
forskning”, Munksgaard 2021 



Mine bud på vejen frem
• Vi skal være meget klarer på hvad sygeplejerskernes kerneopgaver

egentlig – og hvad der alene er understøttende funktioner?

• Vi skal være meget skarpere på den onde cirkel og stille lagt mere 
spørgsmålstegn ved alle former for ”overhead”, ”back-office”, 
organisatorisk fragmentering

• Vi skal have meget mere fokus på hvem patienterne i 
sundhedsvæsenet er, og hvad de egentlig har behov for

• Vi skal anerkende at sandhederne om sygeplejen afhænger af hvor 
man ser sygeplejen fra:

• Perspektivforskellene mellem sygeplejerskerne er blevet for store

• Og fortællingerne om sygeplejen (i ental!) er blevet for unuancerede
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