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Aftale om flere sygeplejersker mellem regeringen og Danske
Regioner
Med Aftale om finansloven for 2020 er der prioriteret 300 mio. kr. i 2020 og 600
mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelse af flere sygeplejersker. Prioriteringen gør det
økonomisk muligt, at der i 2021 og frem kan ansættes 1.000 flere sygeplejersker på
de offentlige sygehuse.
Regeringen og Danske Regioner er på den baggrund med aftalen enige om at øge
antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 500 sygeplejersker i 2020 og 1.000 sygeplejersker fra 2021.
Målet skal ses i sammenhæng med en lav ledighed blandt sygeplejersker. Der er
imidlertid taget en række initiativer, som kan bidrage til at realisere målet.
Der forventes flere uddannede sygeplejersker de næste år. Danske Regioner har
endvidere for at understøtte realiseringen af målet besluttet en række konkrete initiativer, som vil få virkning på antallet af sygeplejersker på sygehusene:
• Alle regioner indskærper, at alle stillinger skal opslås på fuld tid.
• Der etableres fra 2020 en ret til fuld tid for plejepersonalet på sygehusene.
• Der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, herunder tid til oplæring i den første del af ansættelsen.
• Der skabes bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.
Regionerne arbejder derudover målrettet med opgaveflytning mellem personalegrupperne med henblik på at anvende medarbejdernes kompetencer bedst muligt.
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der med de afsatte midler og
igangsatte indsatser er skabt et godt grundlag for at nå målet om 1.000 flere sygeplejersker.
Regeringen og Danske Regioner er endvidere enige om en løbende opfølgning på
status for den regionale indsats, første gang i foråret 2020.
Tilvæksten i antal sygeplejersker opgøres i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede
sygeplejersker i 4. kvartal 2019, og kan realiseres gennem flere ansatte sygeplejersker og gennem flere sygeplejersker der går op i tid. Måltallet, der skal holdes op i
mod baseline, vil være opgørelsen for 4. kvartal 2020 henholdsvis 4. kvartal 2021.
Opgørelsen foretages for de offentlige sygehuse under ét på baggrund af KRLdata, der løbende bliver opgjort og offentliggjort af SDS. Sygeplejersker ansat ved
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interne vikarordninger medregnes. Eksterne vikarer og privat ansatte sygeplejersker samt sygeplejersker, der ikke arbejder på sygehusene, medregnes ikke.
Parterne er enige om, at de kommende anbefalinger fra den etablerede task force,
der bredt skal afdække veje til at uddanne og ansætte mere social- og sundhedspersonale, herunder sygeplejersker, kan understøtte regionernes realisering af målet om flere sygeplejersker.
Det vurderes endvidere løbende, hvordan regeringen kan understøtte regionernes
arbejde på området.
Midlerne udmøntes til regionerne via bloktilskuddet på sundhedsområdet.

