Sygeplejersker sammenlignet med diplomingeniører på det regionale område
Kategori
Arbejdets art
A Arbejdsfunktioner

Karakteristika
sygeplejersker

Karakteristika
diplomingeniører

Bemærkninger

Sygepleje og behandling af patienter.

Arbejder med ressourcekrævende og
komplekse tekniske problemstillinger,
som kræver solid og bred teknisk viden
indenfor apparaturteknik, PC-teknik,
server- og netværkskendskab. Varetager
ofte specialistfunktioner og har
budgetmæssigt ansvar., herunder ved at
opgavevaretagelsen primært er baseret på
eksterne leverandører.

Sygeplejerskerne har ansvar for sygepleje og
patientbehandling samt rådgivning og
vejledning, herunder videregivelse af
patientinformation. Diplomingeniørerne
udfører primært teknisk arbejde, rådgivning,
vejledning, udvikling og forskning.
Diplomingeniørerne har ansvar for
apparater og udstyr, økonomi og udvikling.

Afdækker patientens behov, planlægger
og udfører sygeplejen, uddelegerer evt.
grundlæggende sygeplejeopgaver.
Planlægger, udfører og evaluerer
grundlæggende, komplekse og
specialiserede sygeplejeopgaver.
Information til patienter og pårørende
Samarbejder med det tværfaglige team af
sundhedsprofessionelle.
Supervision og undervisning af
sygeplejestuderende, elever, social- og
sundhedsassistenter og andre faggrupper
Løbende udvikling af sygepleje- og
behandlingsmæssige tilbud
Skriftlig dokumentation af sygeplejen
samt øvrige registreringsopgaver

Varetager medikotekniske opgaver og
har ansvaret for medikoteknisk udstyr.
Foretager supportering af både
diagnostiske og administrative apparater
Planlægger, indkøber, og implementerer
nyt avanceret udstyr
Analyserer testresultater
Samarbejder med andre
personalegrupper, f.eks. læger og
assistenter
Underviser og instruerer det kliniske
personale i at anvende apparaturet
korrekt
Udvikler nyt apparatur og tilpasser
udstyret til sygehusene
Forsker

C

Beslutningskompetence

Ingen af grupperne er tillagt
afgørelseskompetence.

Uddannelses- og andre krav med
henblik på arbejdets udførelse
D Uddannelseskrav

3½ årig professionsbacheloruddannelse
(210 ECTS-point)

3½ årig professionsbacheloruddannelse
(210 ECTS-point)

Praktikforløb/kliniske undervisningsdele
på i alt 1,5 studenterårsværk (90 ECTSpoint).

Praktikforløb på i alt 0,5
studenterårsværk (30 ECTS-point).

Optagelse forudsætter uddannelse på
gymnasialt niveau.
E

Krav om efterfølgende
oplæring/videreuddannelse

F

Særlige erfarings- eller
anciennitetskrav

G

Formelle krav til fysiske færdigheder

H

Andre særlige krav

Begge grupper har en professionsuddannelse
af samme længde men med forskellig
tilrettelæggelse.

Optagelse forudsætter uddannelse på
gymnasialt niveau.
Udførelsen af arbejdet forudsætter
omfattende oplæring eller
efteruddannelse.

For diplomingeniører er omfattende
oplæring eller efteruddannelse en
forudsætning for at kunne udføre arbejdet.
Det er det ikke for sygeplejerskerne.
Der stilles ikke krav om særlig erfaring eller
anciennitet for nogen af grupperne.
Der stilles ikke formelle krav om fysiske
færdigheder for nogen af grupperne.

Sociale kompetencer
Samarbejdsevne

Ofte krav om betydelig grad af
selvstændighed
Sociale kompetencer
Kommunikative kompetencer

Arbejdsforhold og andre arbejdsvilkår
I

Fysisk belastning

Typisk tunge løft og forflytninger

J

Psykisk belastning

Kontakt med mennesker i krise og
vanskelige situationer
Risiko for vold

Sygeplejersker kan være udsat for fysisk
belastning i form af tunge løft og
forflytninger. Det er diplomingeniørerne
ikke.
Pres ved at have ansvar for dyre
projekter.

Begge grupper kan være udsat for psykisk
belastning. Sygeplejerskerne i form af
kontakt med mennesker i krise og vanskelige
situationer og risiko for vold.
Diplomingeniører i form af pres ved at have
ansvar for dyre projekter.

K

Krav om fleksibilitet

Skiftende arbejdstider

Skiftende arbejdstider
Rådighedsvagter

L

Særlige arbejdsgener

Natarbejde

For begge grupper stilles krav om
fleksibilitet i form af skiftende arbejdstider.
For diplomingeniører tillige i form af
rådighedsvagter.
Sygeplejersker kan havearbejdsgener i form
af natarbejde, aftenarbejde, weekendarbejde
og lugtgener.
Det har diplomingeniørerne ikke.

Aftenarbejde
Weekendarbejde
Lugtgener
M

Særligt risikofyldt arbejde

Vold

Sygeplejersker kan have risikofyldt arbejde i
form af vold, håndeksem, kontakt med
smittefarligt materiel og stik og
kanyleskader. Det har diplomingeniørerne
ikke.

Håndeksem
Kontakt med smittefarligt materiale
N.

Frihed til selv at kunne tilrettelægge
arbejdet

Stik/kanyleskader
Arbejder efter fast vagtplan

Frihed og pligt til selv at planlægge og
tilrettelægge arbejdsdagen

Sygeplejerskerne arbejder efter fast vagtplan.
Diplomingeniørerne har frihed og pligt til
selv at tilrettelægge arbejdet.

O

Teambaseret eller individuel
arbejdsorganisering

Teambaseret

P

Andet

Autorisation kræves

Hovedsageligt teambaseret

Begge gruppers arbejde er hovedsagligt
teambaseret.
For sygeplejerskerne stilles krav om
autorisation. Tilsvarende krav stilles ikke for
diplomingeniørerne.

Yderligere bemærkninger vedrørende jobindhold
Der er ingen arbejdsdeling mellem grupperne
Bemærkninger vedrørende lønforhold
Ca. 25 % af diplomingeniørerne har ledelsesansvar i form af personaleledelse eller projektledelse.
Samlet vurdering vedrørende jobindhold
1. Arbejdets art:

Sygeplejersker arbejder med og har ansvar for patienter Diplomingeniørernes arbejdsopgaver er primært af
teknisk, økonomisk og udviklingsmæssig karakter. Diplomingeniørerne har ansvar for apparater og udstyr,
økonomi og udvikling.

2. Uddannelse og andre
krav med henblik på
arbejdets udførelse:

Begge grupper har en professionsuddannelse af samme længde men med forskellig tilrettelæggelse.

3. Arbejdsforhold og
arbejdsvilkår:

Begge grupper arbejder under forhold, der kræver en vis fleksibilitet og kan indebære psykisk belastning – men
af forskellig art. Sygeplejerskerne kan tillige være udsat for fysisk belastning, arbejdsgener og risikofyldte
opgaver.

Konklusion:

Styringsgruppen kan ikke på de givne præmisser vurdere, om der samlet set er tale om arbejde af samme værdi.

