Et forskningsprogram om REkruttering og FAstholdelse af
Sygeplejersker i somatikken og psykiatrien i Region Sjælland

Agenda
• Housekeeping

• REFAS hvorfor og hvad v/ Lene L. Berring?
• Fastholdelse og rekruttering (NUCAP) v/ Bibi Hølge-Hazelton
• Hvorfor er REFAS vigtig for Brugere og pårørendes v/ Erik og Anja
• Kan vi ‘lære’ noget af Australien ? Et kig I krystalkuglen v/ Buus

• Plenum debat

House-keeping
Brug af Chat og Q&A
På forhånd undskyld og tak

Hvorfor REFAS
• Hvorfor søger sygeplejersker ikke ind i
specialet?
• Mangel på sygeplejersker øger bæltefiksering
og dødelighed
• Tilstrækkelige og veluddannede
sygeplejersker er en forudsætning for
behandling
• Et godt arbejdsmiljø fastholder sygeplejersker
• Muligheden for at yde sygepleje efterspørges,
specielt inden for psykiatrien
• Et lavstatusområde?
• ?

REFAS formål og ambition
Gennem en række anvendelsesorienterede forskningsprojekter er det forskningsprogrammet REFAS’
overordnede formål at højne patientsikkerheden ved at undersøge hvilke faktorer, der har
betydning for, at sygeplejersker vedvarende rekrutteres og fastholdes i Region Sjælland.
REFAS ambition er at fungere som overordnet samlende paraply for en række selvstændige, men
tematisk sammenhængende, projekter. Hvert projekt har tilknyttet forskere, patienter pårørende og
andre samarbejdspartnere i arbejdsgrupper og interessenter herunder praksisaktører og brugere og
har sin egen selvstændige tids-og publiceringsplan.

Brugerdeltagende forskning
Handlingsorienteret aktionsforskning
Komplekse problemstillinger adresseres fra forskellige interessenters perspektiv
Forskningstilgangen udspringer af det participatoriske paradigme, hvilket betyder, at de aktører
forskningen handler om, deltager aktivt i forskningen, som medforskere
Forskningsmetoderne, der vælges, afhænger at de spørgsmål, der stilles, og vil være både
kvantitative og kvalitative

Organisering
Ledelse
Projektet ledes i fællesskab af professor Bibi Hølge-Hazelton, Forskningsstøtteenheden
Sjællands Universitetshospital & Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og lektor Lene
Lauge Berring, Psykiatrisk Forskningsenhed, & Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.
Styregruppe
REFAS har en styregruppe bestående af de fire sygeplejefaglige direktører på regionens
hospitaler, de sygeplejefaglige forskningsledere fra de hospitaler, der har en sådan ansat,
direktøren fra Steno Diabetes Center Sjælland samt en repræsentant fra HR-Region Sjælland.
Styregruppens opgave er på to årlige møder, at rådgive programmets ledelse i beslutninger
vedrørende programmets udvikling, prioriteringer og implementeringstiltag.
Kritiske venner/følgegruppe
Programmets følgegruppe sammensættes meget bredt med repræsentanter fra alle regionens
sygehuse, herunder patient- og pårørenderepræsentanter, sygeplejersker og ledere,
arbejdsmiljørepræsentanter, samt medarbejdere fra Region Sjælland.

Gennemførte projekter
Finansierede projekter januar 2021

REFAS

Projekt NUCAP 2018 - 2020

Karrierevejsprojekt 2020

Under ledelse af professor Bibi
Hølge-Hazelton

Under ledelse af Lene Lauge
Berring

Rekruttering og Fastholdelse af sygeplejersker i somatikken og psykiatrien i Region Sjælland
Under ledelse af professor Bibi Hølge-Hazelton og lektor Lene Lauge Berring, Syddansk Universitet.

Styregruppe

Kritiske venner/følgegruppe/medforskere

Programkoordinering

TRYG træning i
deeskalering
Et cooperative
inquiry

Kvalitativt studie
om pendling over
regionale
grænser

Interventionsstudie om
arbejdsmiljø i
samarbejde med
RUC

Sprogteoretisk studie
om speciale-stigma i
samarbejde med
Absalon, RUC og/eller
SDU

Sundhedsøkonomisk
undersøgelse af
sammenhængen
mellem pt-sikkerhed og
sygplejerskeomsætning

Programevaluering, dokumentation, formidling og anbefalinger

Delfistudie om
karriereveje i
psykiatrien

Interventionsstudier af
”onboarding”

REFAS kigger alle krogene efter og leder efter nye møtrikker

Kan vi lære noget af det gamle og det nye
Vi skal have hjælp af brugere, pårørende og personalet og vores kritiske venner

Hvad ved vi om fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker?
Læring fra projekt NUCAP - defining Nursing CApacity

Bibi Hølge-Hazelton, professor & forskningsleder

Fra det globale til det lokale er mangel på sygeplejersker, og andre
sundhedsprofessionelle, et voksende og bekymrende fænomen

WHO estimerer, at der aktuelt mangler 6 millioner sygeplejersker (Chaib et al., 2020)

Fra det globale til det lokale er mangel på sygeplejersker, og andre
sundhedsprofessionelle, et voksende og bekymrende fænomen
I Denmark er der ca 39.000 sygeplejersker i arbejde
Der er en historisk lav ledighed
Antallet af vakante stillinger estimeres til ca. 5.000, som
forventes at vokse til ca. 6000 i 2025
Problemet er ikke lige stort alle steder: Region Sjælland
er særligt udfordret

Forskergruppen i NUCAP
Lektor Connie Bøttcher Bertelsen, professor Kim Rose, statistiker Uffe Bjerregaard, ph.d. studerende
Nanna Lind, professor Bibi Hølge-Hazelton
Kompetencer inden for:
•
•
•
•

Professionsforskning
Sygeplejeforskning
Sundhedsøkonomi
Kvalitative og kvantitative metoder

Model af projekt NUCAP
•

•
•
•

Fokus på:
Organisatoriske
forhold
Afdelings- ikke
sygehusniveau
Hvad virker/lav
omsætning
Kirurgi, medicin,
akut og psykiatri

NUCAP: Forskningsprojekt om omsætning af sygeplejersker i Region Sjælland
1. September 2018 til 31. August 2020.

Styregruppe

Kritiske venner/følgegruppe

Forskergruppe

STUDIE 1
LITTERATURGENNEMGANG

STUDIE 2
AFDELINGSSPECIFIKKE
KARAKTERISTIKA

STUDIE 3

STUDIE 4

SYGEPLEJERSKERNE
S PERSPEKTIVER

LEDERNES
PERSPEKTIVER

Evaluering, dokumentation og formidling

STUDIE 5
SUNDHEDSØKONOMISK
ANALYSE

Projektstart september 2018
Realitet oktober 2018

Studie 1 & 2
Formål
At kortlægge hvad der karakteriserer afdelingerne med lavest sygeplejerskeomsætning i Region
Sjælland, inden for de fire største specialer; kirurgi, medicin, akut og psykiatri, relateret til
organisatoriske karakteristika inden for bemanding og patientsikkerhed.
Sygeplejerskeomsætning i Region Sjælland, 2017.

Afdeling/Sygeplejerskeomsætning (%)

Akut

Kirurgisk

Medicinsk

Psykiatrisk

Udvalgte afdeling
Gennemsnit for øvrige afdelinger indenfor specialet

11,1 %

6,4 %

20,7 %

11,4 %

18,2 %

17,3 %

23,2 %

18,5 %

Metode
Litteraturgennemgang
Tværsnitsstudie med afsæt i eksisterende data fra flere dataregistre

Bemanding og personalesammensætning
Tendens til en højere andel af sygeplejersker pr. patientdøgn i plejegruppen, højere
gennemsnitsalder og anciennitet, samt lavere sygefravær og overarbejde på de
inkluderede afdelinger med lav sygeplejerskeomsætning.
Sygeplejerske anciennitet, år

Patientsikkerhed og -tilfredshed
Tendens til en højere patientsikkerhed med lavere forekomst af hospitalserhvervet
urinvejsinfektioner, færre genindlæggelser og lavere 30-dages mortalitet samt højere
patienttilfredshed.
LUP – samlet tilfredshed

Resultater for studie 1 & 2
Denne undersøgelse tyder på en sammenhæng mellem sygeplejerskeomsætning og bemanding,
personalesammensætning, samt patientsikkerhed og patienttilfredshed.

Sygeplejerskeomsætning

patientsikkerhed
og
patienttilfredshed

Bemanding og
personalesammensætning

Arbejdsmiljø og
arbejdsvilkår

Lind N, Hølge-Hazelton B., Rose K., Bjerregaard U., Berthelsen C. (2021) Hvad karakteriserer hospitalsafdelinger med lav
sygeplejerskeomsætning? Et regionalt tværsnitsstudie. Nordisk Sygeplejerskeforskning (accepteret/in print)

Studie 3
Sygeplejerskernes perspektiver
Formål
At undersøge sygeplejerskers erfaringer med at arbejde på hospitalsafdelinger med lav
sygeplejeomsætning på de fire afdelinger med laveste sygeplejerske omsætning i Region Sjælland
indenfor det medicinske, kirurgiske, akutte og psykiatriske speciale

Tilgang
Observationer i afdelingerne forud for fokusgruppeinterviews med i alt 21 sygeplejersker

Resultater for studie 3
Sygeplejerskerne betragtede generelt deres arbejdsdage som travle grundet ubesatte stillinger.
Alligevel oplevede de høj jobtilfredshed på grund af:
• Kultur og arbejdsmiljø: Kollegial kultur , berigende arbejdsmiljø
• Sygeplejefaglig stolthed: Super-sygepleje, videns-underbygget og støttende sygepleje
• Gensidighed/”beskyttende” ledelse (den nærmeste): styrkende, opmærksom, faciliterende

Opsummering studie 3
Samlet viser studie, at en stærk kultur og et tæt socialt bånd mellem sygeplejerskerne og deres
ledere kan være vigtige faktorer for, at sygeplejerskerne vælger at blive i deres afdelinger.
Græsset er ikke grønnere andre steder:
Men det er mere det med, at når man ved, at man er glad for noget, man er i, så, risikoen for at tage et
andet sted hen, det tør man næsten ikke, vel. Fordi at alle er jo presset. Og vi er da også helt vildt presset
på tid, men det tror jeg bare, at vi har formået her. At gøre det til noget vi har sammen. I stedet for noget vi
kæmper for hver for sig. Og om det er sådan andre steder, det tør man bare ikke at begive sig ud i
[Sygeplejerske, Medicinsk afdeling]

Hølge-Hazelton B, Berthelsen C.(2021) "Why nurses stay in departments with low turnover: : A constructivist design”. Nordic Journal of Nursing Research/ Feb. Online
First. https://doi.org/10.1177/2057158521991434

Studie 4
Ledelsesperspektiver
Formål
At undersøge sygeplejefaglige lederes perspektiver i relation til kultur og arbejdsmiljø i
hospitalsafdelinger med lav sygeplejeomsætning på de fire afdelinger med laveste sygeplejerske
omsætning i Region Sjælland indenfor det medicinske, kirurgiske, akutte og psykiatriske speciale
Tilgang

Individuelle interviews med oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker på de pågældende
afdelinger

Resultater for studie 4
Ledernes perspektiver: Kulturen og arbejdsmiljøet er unikt
Ledernes strategier: Bevarelse, beskyttelse eller reetablering af en unik kultur. Rekruttering af
sociale kompetencer (passer til kulturen), fastholdelse essentielt, omdømme og historier, kreativitet
i stillingsopslag og samtaler
”Det er vigtigt, at vi har nogle sygeplejersker med tatoveringer, og at vi har nogen, som er piercet. Vi har
nogen med rødt hår, og vi har nogen med tørklæde. Det er vigtigt, at vi afspejler at samfundet omkring os
er forskelligartet og inkluderer personale, som måske er en smule anderledes. Hvis vi ikke gør det, får vi
dem ikke til at søge job her” [Afdelingssygeplejerske, Akut]

Opsummering studie 4

Selvom alle de sygeplejefaglige ledere var bekymrede for den nuværende rekrutteringssituation, var
de målrettet mod at beskytte og vedligeholde den unikke kultur i deres afdeling gennem
ledelsesstile, strategier for rekruttering og fastholdelse, samt at styrke kulturen i afdelingerne.
Samlet viser studiet, at sygeplejefaglige ledere med tydelig kulturel opmærksomhed og visioner for
sygeplejen, kan være positivt sammenhængende med en lavere sygeplejeomsætning.

Hølge-Hazelton B and Berthelsen C. Leading unique cultures in departments with low turnover of nurses. A positive deviance approach study. J Nurs Manag. 2020;28:1207–
1214. DOI: 10.1111/jonm.13061

Studie 5
Sundhedsøkonomisk analyse
Formål
At undersøge årsagssammenhæng mellem hospitalernes sygeplejerskebemanding, samt
patientsikkerheds- og sundhedsøkonomiske mål.
• Fokus på medicinske afdelinger (5 medicinske afdelinger)
• Periode 2014-2017 – 4 års data med ca. 210.000 indlæggelser. 870 patienter pr. måned pr. afdeling
• Variation i antal sygeplejersker over tid og mellem afdelinger
• Forskellige typer outcome (patientsikkerhed og økonomiske)

Resultater og konklusioner af studie 5
Midlertidige lokale forskelle i sygeplejerske bemandingen, inden for den enkelte afdeling, havde
en betydning for indlæggelsestiden, med kortere indlæggelsestid ved høj bemanding.
Permanente forskelle i sygeplejerske bemandingen mellem afdelinger, havde en betydning for at
patienter på afdelinger med en gennemsnitlig høj bemanding, med kortere indlæggelsestid og
lavere risiko for at dø inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen.
Resultaterne underbygger teorien om, at sygeplejerskerne hurtigere kan få patienten patienterne
gennem forløbet når der er et højt (permanent) antal sygeplejersker per patient, samt have en højre
kvalitet ved udskrivning, hvilket sikrer en lavere dødelighed.
Studie 5 kalder på en stor national register undersøgelse og har perspektiver i forhold til gennemførsel
af studier af minimumsnomeringer - begge dele ligger dog uden for REFAS umiddelbare formål

Sammenfatning af, hvad vi kan lære af NUCAP?
Samlet peger projekt NUCAP på, at patientsikkerheden (på medicinske afdelinger) kan øges, hvis der,
baseret på afdelingens patientsammensætning, tilføres et højere antal sygeplejersker.
Samtidigt skal der tages højde for, at eventuel tilføjelse af sygeplejersker ikke kan stå alene.
Hvis det skal lykkedes at rekruttere og fastholde sygeplejersker, er der behov for at styrke kulturen,
arbejdsmiljøet og ledelsesstilen på de enkelte afdelinger.

Læs NUCAP rapporten her: www.regionsjaelland.dk/forskning- MVU

Hvad tager vi med fra NUCAP til REFAS?
• NUCAP bekræfter, at den internationale litteratur om turnover/ forholdene i DK minder om
forholdene andre steder
• At den kultur og det arbejdsmiljø, som sygeplejersker indgår i og er medskabere af, er en
væsentlig del af fastholdelsesproblematikken
• Faglig stolthed er et fænomen, der bør undersøges nærmere

• At søge støtte til et studie om sammenhængen mellem ledelsesmæssige visioner/kulturel
opmærksomhed med en lavere sygeplejeomsætning

LÆS MERE OM NUCAP HER
www.regionsjaelland.dk/forskning-MVU
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