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Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner
Regeringen og Danske Regioner har den 10. januar 2020 aftalt at øge antallet af
sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 500 sygeplejersker i 2020 og i
alt 1.000 sygeplejersker fra 2021. I finansloven for 2020 er der prioriteret 300 mio. kr. i 2020,
og 600 mio. kr. i 2021 og fremover til ansættelse af flere sygeplejersker.
Regeringen og Danske Regioner vil løbende følge op på, at de midler, der er bevilget,
anvendes til at øge antallet af sygeplejersketimer. Region Midtjyllands andel udgør ca. 21,5 %,
svarende til knap 129 mio. kr. i 2021, hvilket giver ca. 215 varige stillinger. I 2020 udmøntes
halvdelen.
Regionstrådet besluttede på Regionsrådsmødet den 26. februar 2020 følgende fordeling af
kravet på ca. 215 ekstra fuldtids sygeplejerskestillinger
Fordeling af krav til ekstra
sygeplejerske-stillinger

Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Randers
Hospitalsenheden Vest

4. kvartal
2020
8,27
8,5

4. kvartal
2021
20,17
20,72

18,88

46,01

18,88
19,94
51,85

-40,99
48,61
126,39

107,44

40
214,89

Hospitalsenheden Vest (korrektion KF)*

Hospitalsenheden Vest - i alt
Hospitalsenhed Midt
Aarhus Universitetshospital
Psykiatrien
I alt

-87

Fordelingen er beregnet på baggrund af bruttobudget 2020 ekskl. medicin.
* Hospitalsenhed Vests nedgang på 87 stillinger pga. besparelser ifm. kvalitetsfondsbyggeri(Gødstrup)
er fordelt på alle hospitaler
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Fastlæggelse af baseline og efterfølgende opfølgning
Den officielle opfølgning på om Region Midtjylland lever op til sin andel af forpligtelsen mht. de
1000 ekstra sygeplejersker foregår via Kommunernes og Regioners Løndatakontors(KRL)
system(lokale løndata), der i forvejen kvartalsvis leverer stillingsforbrug til
Sundhedsdatastyrelsens sygehusstatistik for offentlige sygehuse. Det betyder at kun
stillingsforbrug på somatiske hospitaler, psykiatriske hospitaler, Hospitalsapoteket og
Præhospitalet tæller med i statistikken.
Hvad medregnes i stillingsforbrug/fuldtidsansatte i KRL
I opgørelsen udregnes stillingsforbrug for sygeplejersker som:


Ansættelsesgrad (løndecimal) for fastansatte (månedslønnede) + præsterede
ekstratimer, timeløn og vikartimer.

Konkret medregnes følgende timer/lønarter udover løndecimal for fastansatte:








Timeløn (110)
Ekstratimer (111)
Ekstratimer fra afsp. (116)
Timeløn aften/nat (120)
Ekstratimer aften/nat (121)
Ext.tim a/n fra afsp (126)
Vikartimer SHK (611)

Eksempel: En sygeplejerske er ansat på 32 timer pr. uge hele 1. kvartal 2020. I kvartalet har
hun derudover 29 ekstratimer på lønart 121. Stillingsforbruget kan dermed udregnes som:
Løndecimal: 0,86 (32 timer/37 timer) +0,06 (29 timer ud af en fuldtidsnorm på 481 timer i
kvartalet) = 0,92
Disse stillinger medregnes:





Sygeplejersker (basis)
Ledende sygeplejersker
Kandidatuddannede med sygeplejefaglig baggrund
Sygeplejevikarer

Der måles i hele kvartaler
Baseline er fastsat ud fra det gennemsnitlige stillingsforbrug i de 3 måneder i 4. kvartal 2019.
Og den efterfølgende opfølgning sker tilsvarende på gennemsnitligt stillingsforbrug i hele
kvartaler.
Opfølgning sker løbende pr. kvartal, og der skal ske en officiel landsdækkende opfølgning i
hhv. 4. kvartal 2020 og en endelig afsluttende opfølgning i 4. kvartal 2021.

Fastlagt officiel baseline for Region Midtjylland
Baseline for alle sygeplejersker i Region Midtjylland som indgår i sygehusstatistikken er
følgende:




Sygeplejersker (basis): 7.970
Ledende sygeplejersker: 412
Kandidatuddannede med sygeplejefaglig baggrund: 109
I alt: 8.491
Løbende opfølgning – 1000 sygeplejersker. 3. kvartal 2020
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Løbende opfølgning på stillingsforbrug for sygeplejersker
På de følgende sider gennemgås, hvordan udviklingen i stillingsforbruget for sygeplejersker har
været fra 4. kvartal 2019 (baseline) til 3. kvartal 2020. Alle de tal, der gennemgås er de
officielle tal, idet de er trukket fra KRLs system. Der er dels en oversigtstabel og derefter
figurer for hver enkelt enhed.

Som det fremgår af tabel 1, så er der sket en samlet stigning i antallet af sygeplejersker på
369,4 fuldtidsstillinger fra 4. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020. Det skal dog bemærkes at ud af
stigningen på 369,4 fuldtidsstillinger, så kommer 98,4 fuldtidsstillinger fra medicinstuderende
på sygeplejeoverenskomst.1 Det er derfor reelt kun tale om en stigning på 271,0
fuldtidsstillinger, selvom de officielle tal viser noget andet.
Det vigtigt at være opmærksom på, at der skal tages højde for sæsonudsving og påvirkning
fra covid-19 indsatsen. Sommerferie-perioden giver traditionelt øget behov for vikardækning
og pga. covid-19 er der sygeplejersker, der er gået op i tid eller har arbejdet ekstra
Tabel 1: Baseline, udvikling og måltal fordelt på enheder.
4. kvartal 2019

1 kvartal 2020

2. kvartal 2020

3. kvartal 2020

Måltal

Baseline
Fuldtidsansatte
(officielle KRLtal)

Fuldtidsansatte
(officielle KRLtal)

Udvikling 1. kvt.
2020 (officielle
KRL-tal)

Fuldtidsansatte
(officielle KRLtal)

Udvikling 2. kvt.
2020 (officielle
KRL-tal)

Fuldtidsansatte
(officielle KRLtal)

Udvikling 3. kvt.
2020 (officielle
KRL-tal)

4. kvartal 2020

4. kvartal 2021

Aarhus Universitetshospital

3.551,3

3.581,1

29,8

3.627,0

75,7

3.664,2

112,9

51,9

126,4

Hospitalsenheden Vest

1.301,0

1.302,3

1,3

1.295,8

- 5,2

1.331,3

30,3

18,9

-41,0

Hospitalsenhed Midt

1.367,8

1.381,5

13,7

1.389,5

21,7

1.402,7

34,9

19,9

48,6

Regionshospitalet Randers

615,4

629,5

14,1

623,9

8,5

636,5

21,1

8,5

20,7

Regionshospitalet Horsens

587,9

593,7

5,8

607,5

19,6

607,8

19,9

8,3

20,2

Psykiatrien

932,6

953,0

20,4

965,1

32,5

988,3

55,7

-

Øvrige - præhospitalet,
hospitalsapotek mv.

58,6

60,2

1,6

60,3

1,7

63,0

4,4

-

-

AUH Vikarbureau Midt sygeplejersker

53,3

45,9

-7,4

52,5

- 0,8

45,1

- 8,2

-

-

8.467,9

8.547,2

79,3

8.621,6

153,7

8.738,9

271,0

22,3

27,4

81,2

58,9

120,7

98,4

-

-

8.490,2

8.574,6

8.702,8

212,6

8.859,6

369,4

-

-

Enhed

Region Midtjylland i alt
ekskl. medcinstuderende

AUH Vikarbureau Midt medicinstuderende
(sygeplejervikar)*
Region Midtjylland i alt inkl.
medcinstuderende

5,1

84,4

40,0

107,4

214,9

Der er et grundlæggende problem med den nationale metode, som er fastsat til at monitorere udviklingen i antal
fuldtidsansatte sygeplejersker. I afgrænsningen på sygeplejersker medregnes timer præsteret af medicinstuderende
aflønnet efter FADLs overenskomst for sygeplejevikarer. Region Midtjylland har gjort opmærksom på problemstillingen
da baseline i januar 2020 blev kendt for regionerne, men vi fik at vide, at det ikke ville betyde så meget, idet tallene
historisk lå ret stabile. Covid-19 situationen har imidlertid ændret på dette, idet de medicinstuderende bliver anvendt i
testteltene i Region Midtjylland i betydeligt omfang. I juni og juli var der derfor pludselig mere end 100 fuldtidsansatte
i kategorien mod en normal på mellem 20 og 30 fuldtidsansatte. De medicinstuderende forurener derfor tallene
signifikant. Derfor er de i tabellen adskilt med sin egen række. Danske Regioner er pr. 20. august 2020 på ny blevet
gjort opmærksom på problemstillingen.
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Løbende opfølgning – 1000 sygeplejersker. 3. kvartal 2020
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Grafisk overblik – officielle tal fra Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor
Figur 1

Figur 2

Løbende opfølgning – 1000 sygeplejersker. 3. kvartal 2020
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Figur 3

Figur 4

Løbende opfølgning – 1000 sygeplejersker. 3. kvartal 2020
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Figur 5

Figur 6

Løbende opfølgning – 1000 sygeplejersker. 3. kvartal 2020

