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Baggrund

Klyngesamarbejdet Nord’ 8 kommuner har derfor besluttet at der skal udarbejdes 

et oplæg med henblik på en beslutning om nedsættelse af en projektgruppe, der 

skal etablere et fælles uddannelsesforløb for nye sygeplejersker i kommunerne.

For det første kræver udviklingen af det nære sundhedsvæsen flere sygeplejersker i

kommunerne. Det omhandler både akutområdet og arbejdet med forebyggelse af 

indlæggelser samt en  forventning om at kommunerne skal løse flere komplekse 

sygeplejeopgaver i de kommende år.

For det andet forventes der at blive kamp om at rekruttere sygeplejersker i de 

kommende år og flere kommuner oplever allerede nu rekrutteringsvanskeligheder, 

især til sygeplejestillinger aften og nat.

For det tredje mangler mange nyansatte sygeplejersker kompetencer inden for den 

primære sundhedssektor.

Fokus er således på nyansatte sygeplejersker med det formål at gøre kommunerne 

mere attraktive som ansættelsessted, men også at bidrage til at lette den enkelte 

kommunes introduktion af nyansatte. Et tredje formål kunne være at bidrage til at 

etablere et netværk for kommunale sygeplejersker.

KL og DSR er kontakte for at høre til evt. erfaringer fra andre kommuner. De er ikke

bekendt med at et sådant samarbejde foregår andre steder, men synes begge at 

det vil være en rigtig god ide.
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KL og DSR: Finder at det er et spændende projekt, men har ikke kendskab til at det

te samarbejde findes andre steder

Der er således ikke mange erfaringer at trække på.

Hvem skal forestå undervisningen

Lokalt/generelt

Interview af nyansatte/ erfarne sygeplejerske behov ??

Interview af ledere

Litteratur

Omfang af uddannelsen:

Af hensyn til logistik for de deltagende sygeplejersker bør undervisningen 

tilrettelægges som hele dage.

Undervisningen tilrettelægges som et 1-årigt forløb med 6 undervisningsdage.

Der bør være rullende optag.

Undervisningsform

For at skabe størst mulig udbytte af undervisningen bør der forudsættes at 

sygeplejerskerne får afsat tid til forberedelse og opfølgning. Undervisningen bør 

være casebaseret.

 

Antal sygeplejersker:

Det anslås at behovet vil andrage 50 sygeplejersker årligt.

Tidsplan

Projektgruppen skal fremkomme med et konkret projektforslag til aprilmødet i 

klyngen.

Det skal planlægges opstart september 2017

Finansieringsmodel

Der skal udarbejdes forslag til finansieringsmodel

Organisering

Styregruppen vil være klyngesamarbejdet

For at sikre bevågenhed i alle kommuner, skal der udpeges en ansvarlig i hver 

kommune. Det kan være en leder eller uddannelseskonsulent.

Der udpeges en overordnet projektleder 
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I udarbejdelsen af det konkrete projekt udgør ovennævnte projektgruppen. Når 

undervisningen går i drift overgår gruppen til at være følgegruppe.

Forslag til tekst i stillingsannoncer

Der skal udarbejdes et forsalg som alle kommuner skal anvende i stillingsopslagene

Undervisningsudbyder

Der skal fremkommes med forslag til undervisningsudbyder og økonomi.

Kursusbeviser

Deltagerne skal have bevis for deltagelse i undervisningen.

Undervisningsemner:

Det kan overvejes at gennemføre fokusgruppeinterview med sygeplejersker der er 

ansat inden for de sidst par år om deres forslag til emner, samt at gennemføre 

interview med ledere for at afdække undervisningsbehovet.

Mulige emner kan være:

• Samarbejde  med nye faggrupper
• Forebyggelse af indlæggelser.
• Sociallovgivning  /sundhedslov
• Velfærdsteknologi
• Rehabilitering
• Samarbejde med praktiserende læger
• Aften/nat problematik
• Sundhedsaftaler
• Sektorovergange
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