
 
   

 
Spørgsmål om sundhedsplejersker i Københavns 
Kommune
 

Kære Harun

Du har den 27. januar 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 
om sundhedsplejersker i Københavns Kommune:

1. Er der ledige stillinger? 

a. Jeg vil gerne spørge forvaltningen, hvor mange 

sundhedsplejersker Københavns kommune har uddannet de 

seneste fem år?

b. Jeg vil gerne høre, om forvaltningen har et særskilt budget for at 

uddanne sundhedsplejersker? Og i så fald, hvor mange 

sundhedsplejersker der er budgetteret til at uddanne de næste 

pr. år?

c. Jeg vil gerne høre, om forvaltningen har afsat penge til 

fastholdelsestillæg til alle sundhedsplejersker?

2. Hvor mange sundhedsplejersker har fastholdelsestillæg aktuelt? 

(Som ikke er overenskomstberettiget løn eller tillæg).

Motivation: Kommunerne skal selv finde penge til at uddanne 

sundhedsplejersker. Der er mangel på sundhedsplejersker alle steder, 

hvorfor jeg mener, at København bør løfte den opgave at uddanne 

endnu flere sundhedsplejersker. Derfor vil jeg gerne have et overblik 

over rekruttering, uddannelse og fastholdelse af sundhedsplejerskerne i 

København og over initiativerne for at prioritere området.

Besvarelse

Ad 1

a. Sundhedsplejen har i alt haft 71 sundhedsplejerskestuderende i 
årene 2017-2021. Sundhedsplejen har haft 10 studerende årligt i 
2017 og 2018, hvorefter antallet af studerende har været øget til 
17 i 2019, 2020 og 2021. Enkelte 
sundhedsplejerskestuderende er faldet fra undervejs i deres 
uddannelsesforløb.
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b. Sundhedsplejen modtager statslige midler til at dække 10 

sundhedsplejestuderende årligt. De sidste tre år (2019-2021) 
har sundhedsplejen i København været en del af en særaftale 
om uddannelse af 7 ekstra sundhedsplejersker årligt, som udløb 
i 2021. Der er ikke fulgt ekstra midler med til løn i 
praktikperioderne for de ekstra 7 studerende. De ekstra 
studerende har i stedet været finansieret indenfor 
sundhedsplejens nuværende samlede budget via ledige midler 
ved ubesatte stillinger i forbindelse med vakancer, ubesatte 
barselsvikariater el.lign. 

 
Uddannelse København, som koordinerer praktikforløb for 
elever og studerende, der skal i praktik i Københavns Kommune, 
arbejder på at behovet for ekstra sundhedsplejerskestuderende 
i København tages op i KKR Hovedstaden. KKR Hovedstaden vil 
også tage problemstillingen videre til KL i forhold til at lave en 
landsdækkende aftale om dimensionering af 
sundhedsplejerskestuderende. Uddannelse København har 
desuden dialog med staten om behovet for uddannelse af flere 
sundhedsplejersker.

 
c. Der er ikke afsat centrale midler til fastholdelsestillæg til 

gruppen af sundhedsplejersker.
 

Ad2
 
Ud af de 233 sundhedsplejersker, der er aflønnet i januar 2022, er der 
18 sundhedsplejersker der modtager tillæg med begrundelsen 
fastholdelse.
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