4. april 2019

Pressemeddelelse

Avancerede kliniske sygeplejersker bliver eftertragtet i kommunerne
Pladserne på den nye kandidatuddannelse i avanceret klinisk sygepleje er yderst
populære: Aarhus Universitet har modtaget 147 ansøgninger til de 70 studiepladser.
Det første hold studerende starter i september.
Der bliver flere ældre, flere borgere med kroniske sygdomme eller flere sygdomme på én
gang. Det kræver, at der bliver bygget en endnu stærkere bro mellem sygehus, kommune og
almen praksis, så borgerne oplever en god sammenhæng og høj kvalitet i deres behandling.
- Der er behov for nye kompetencer i kommunerne, så vi kan hjælpe et stigende antal af ældre
mennesker, som skal have endnu mere specialiseret hjælp i eget hjem. I kommunerne
overtager vi flere og flere opgaver fra hospitalerne, og derfor må vi sikre, at især
sygeplejersker får endnu flere kompetencer for at sikre høj kvalitet af den hjælp, hr. Hansen
kan få. De nye avancerede kliniske sygeplejersker kommer til at spille en nøglerolle i det nære
sundhedsvæsen, siger Kirstine Markvorsen, sundheds- og omsorgschef, Aarhus Kommune.
- Det er derfor dejligt, at vi har så mange dygtige sygeplejersker på vej. Vi har kæmpet for at
få skabt denne kandidatuddannelse, hvor sygeplejerskerne efter endt uddannelse vil skulle
levere sygepleje på højeste niveau til gavn for særligt de borgere, der har flere sygdomme på
én gang, kroniske sygdomme eller som bruger flere typer af medicin på samme tid. På
styregruppens vegne er jeg glad for og stolt over, at så mange sygeplejersker har søgt ind på
uddannelsen, siger Kirstine Markvorsen.
I Norge har de erfaring med, at sygeplejersker med ekspertviden er med til at højne det
faglige niveau i kommunerne og sygeplejen og behandlingen af borgerne:
- De avancerede kliniske sygeplejersker vil bidrage til den faglige udvikling i kommunerne – vi
vil med de nye sygeplejersker få endnu bedre styr på fremtidens nære sundhedsvæsen og
koblingen mellem den kommunale og regionale behandling, siger Kirstine Markvorsen.
I regeringens udspil til en ny sundhedsreform bliver der efterspurgt mere nærhed og bedre
sammenhæng i sundhedsvæsenet; en endnu bedre udnyttelse af sygeplejerskernes
kompetencer og en mere fleksibel og lokal opgaveløsning.
- Der er ingen tvivl om, at de nye avancerede kliniske sygeplejersker vil være et væsentligt
bidrag til at imødekomme regeringens ønsker, da uddannelsen ikke alene løfter de kliniske
sygeplejefaglige kompetencer, men også tilfører faget nuanceret viden og handlemuligheder til
gavn for borgerne, siger Kirstine Markvorsen.

Fakta om uddannelsen
•

Den nye kandidatuddannelse i ’Avanceret klinisk sygepleje’ kaldes også APN, som står
for ’Advanced Practice Nursing’.

•

•
•

Uddannelsen er skabt på initiativ fra otte kommuner (København, Aarhus, Odense,
Aalborg, Randers, Esbjerg, Silkeborg og Norddjurs) og Dansk Sygeplejeråd, og den er
udviklet i samarbejde med Health ved Aarhus Universitet
Der er studiestart 1. september 2019 i både Aarhus og Emdrup. Første hold APNsygeplejersker forventes færdige i sommeren 2021
Læs mere om uddannelsen på apnidanmark.dk
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