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Jeg retter henvendelse til jer på vegne af Børne- og Ungdomsudvalget i Kø-

benhavns Kommune, da vi er stærkt bekymrede for, at vi i den nærmeste 

fremtid ikke har uddannet sundhedsplejersker nok, og at vi som en konse-

kvens af dette må nedprioritere det vigtige arbejde med vores yngste bor-

gere og deres familier.  

 

Vi opfordrer derfor børne- og undervisningsministeren og KL til at frem-

skynde en proces og strategi for at øge antallet af studiepladser for sund-

hedsplejersker, sådan at vi kan sikre, at der i fremtiden er sundhedsplejersker 

nok til den tidlige indsats i kommunerne.  

 

Sundhedsplejersker er unikke til at opspore tidlige tegn på mistrivsel og der-

med understøtte sårbare forældre og de nyfødtes behov. Jo tidligere man 

sætter ind, jo større er chancen for at forebygge alvorlige konsekvenser for 

børnene i fremtiden. Det er samfundsøkonomisk billigere og der opnås en 

stor gevinst ved at sætte tidligere ind. 

 

En spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Sygeplejeråd (DSR) har fore-

taget blandt sundhedsplejersker i 2020, har konkluderet, at der er store pro-

blemer med at rekruttere nye sundhedsplejersker til stillingerne. Omvendt 

peger den demografiskeudvikling på, at flere børn kommer til verden, hvilket 

gør, at der bliver færre og færre sundhedsplejersketimer til de nyfødte og de-

res forældre. 18 procent af landets sundhedsplejersker over 60 år og forven-

tes at gå på pension indenfor de kommende år – noget der naturligt vil for-

stærke manglen på sundhedsplejersker. 

 

Vi står altså i en potentiel krise ift. at have hænder nok til at løfte den tidlige 

indsats i kommunerne, og vi opfordrer jer til at sætte ind nu, så vi kan afbøde 

krisens omfang. DSR anbefaler at dimensionering øges fra 120 til 150 årligt, 

og det er vores håb, at I kan tilrettelægge en plan, så vi kan nå dette mål. 
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