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”Plejecentersygeplejersker kontra sygeplejersker uden fastansættelse gør en eklatant forskel. Plejecentersygeplejersker har et 
indgående kendskab til beboerne og deres ofte komplekse og konkurrerende lidelser, og samtidig har plejecentersygeplejer-
sker et godt kendskab til det sundhedsfaglige personale og deres individuelle kompetencer, så plejecentersygeplejersker giver 
en stor kvalitativ forskel i plejeboligenhedens samlede sundhedsfaglige opgaveløsning.” 

Ovenfor ses et eksempel på den forskel, som plejecentersygeplejersker gør ifølge en plejecenterleder, som har deltaget i 
Dansk Sygeplejeråds nationale plejecenterundersøgelse 2016. Plejecentersygeplejersker varetager mange vigtige opga-
ver på landets plejecentre. Behovet for kompetente sygeplejersker bliver kun større, da vi lever længere, og store årgange 
nærmer sig pensionsalderen. Samtidig er forekomsten af borgere med kroniske sygdomme stigende, og forventningen 
er, at der vil være en større andel med disse sygdomme i fremtiden. Derudover medfører nye behandlingsmuligheder, 
at borgerne lever med mere end én sygdom. Alle disse forhold øger behovet for plejecentersygeplejersker, som kan yde 
kompleks sygepleje. 

Dansk Sygeplejeråd har fokus på landets plejecentre og vedtog på kongressen i 2014, at organisationen vil arbejde for, at 
der bliver optimeret med flere plejecentersygeplejersker på alle landets plejecentre. Herunder at sikre et godt og udvik-
lende fagligt miljø for sygeplejersker på plejecentrene . Ønsket er, at der kommer en stigning i antallet plejecentersyge-
plejersker for dermed at sikre en høj kvalitet i den pleje og behandling, beboerne på plejecentrene tilbydes. 

Der findes dog ikke et samlet overblik over, hvor mange plejecentre der har sygeplejersker ansat, og hvilken betydning 
plejecentersygeplejerskerne har for beboerne. Derfor har DSR Analyse gennemført en undersøgelse blandt et repræsen-
tativt udsnit af landets plejecenterledere og afdækket forekomsten af fastansatte sygeplejersker på plejecentrene, hvilket 
ikke tidligere er belyst i andre sammenhænge. Fastansatte sygeplejersker betegnes som ”plejecentersygeplejersker” i 
rapporten. 

Dansk Sygeplejeråd har tidligere fået udtræk fra Tilbudsportalen, der viste, at 2 ud af 3 plejecentre har sygeplejersker an-
sat i 2013 – uanset om denne sygeplejerske var fastansat eller ikke fastansat på plejecenteret. Endvidere viste udtrækket, 
at der på de 878 plejecentre er afsat 1,3 sygeplejersketime pr. plejecenterplads pr. uge . 

Sundheds- og Ældreministeriet har i marts 2016 udgivet rapporten ”National undersøgelse af forholdene på plejecentre”, 
som belyste nye facetter af plejecenterområdet. Dog gav undersøgelsen ikke et præcist billede af tilstedeværelsen af 
sygeplejersker på plejecentrene. Heller ikke her differentieres der mellem plejecentersygeplejersker og ikke-fastansat-
te sygeplejersker. Resultaterne var desuden baseret på én samlet besvarelser fra hver enkelt kommune og ikke på de 
enkelte plejecentre. Rapporten specificerede heller ikke, hvad det vil sige at have sygeplejersker ansat på plejecentrene. 
Der har derfor været et behov for en mere præcis opgørelse af den reelle tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på 
plejecentrene, og hvornår på døgnet der er tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker. 

Ældrekommissionens rapport fra 2012 ”Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem” indeholder heller ikke opgørelser 
over tilstedeværelse af sygeplejersker. 

Formål, opbygning og afgrænsninger 
For at skabe klarhed over hvor mange plejecentre, der har sygeplejersker ansat, og hvornår på døgnet de er tilstede, har 
Dansk Sygeplejeråd gennemført en undersøgelse i august 2016 blandt ledere af plejecentre i Danmark. Både plejecenter-
ledere med en baggrund som sygeplejerske og plejecenterledere med anden uddannelsesbaggrund indgår i undersøgel-
sen. Se metodebeskrivelsen i bilaget for flere detaljer vedrørende gennemførsel af undersøgelsen. 
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Denne rapport er baseret på resultater fra denne undersøgelse, der har afdækket følgende temaer, og som afrapporteres 
kapitelvist i det følgende: 

• Tilstedeværelse af sygeplejersker på plejecentrene
• Pres på plejecentersygeplejerskerne
• Plejecentersygeplejerskernes kompetencer og behov for videreuddannelse – herunder:

• Nye videreuddannelser til plejecentersygeplejersker
• Ordinationsret til plejecentersygeplejersker
•  Ordningen om faste plejecenterlæger 
•  Sygepleje til demente beboere. 

• Værdien af plejecentersygeplejerskerne

I undersøgelsen er plejecentersygeplejersker afgrænset til sygeplejersker uden ledelsesansvar, der er fastansat på pleje-
centerlederens arbejdsplads, hvis primære funktion er at udføre pleje og behandling for beboere, der fysisk er bosat på 
plejecenteret. I rapporten omtales fastansatte sygeplejersker som plejecentersygeplejersker. 

Hovedresultater 
Tilstedeværelse af og pres på plejecentersygeplejerskerne
• 8 ud af 10 (81 pct.) plejecentre har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage. Og hver fjerde (26 pct.) plejecen-

terleder har plejecentersygeplejersker både i dagvagt på hverdage og i dagvagt i weekender. Ganske få plejecentre 
har plejecentersygeplejersker i nattevagter. 

•  Blandt de plejecentre, der ikke har plejecentersygeplejersker, ønsker 33 pct. at få tilstedeværelse af plejecentersygeplejer-
sker i aftenvagt på hverdage, og 26 pct. ønsker tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker i dagvagter i weekender. 

• Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker ses oftere på større plejecentre. Der er tendens til, at mindre plejecentre 
i højere grad har tilknyttet ikke-fastansatte sygeplejersker i forhold til de større plejecentre. 

•  Der er i gennemsnit 1,4 plejecentersygeplejersketime blandt til rådighed pr. uge pr. beboer, når der ses på alle plejecen-
tre. 61 pct. af sygeplejersketimerne er i gennemsnit planlagt til direkte beboerkontakt. Knap halvdelen (46 pct.) af leder-
ne vurderer, at de har behov for ekstra sygeplejersketimer blandt plejecentersygeplejerskerne for at sikre beboerne en 
tilstrækkelig god pleje og behandling. De har i gennemsnit behov for 17 ekstra minutter pr uge pr beboer. Det ideelle 
antal sygeplejetimer pr. uge er ifølge plejecenterlederne estimeret til 1,7 plejecentersygeplejersketimer pr. beboer. 

•  29 pct. af lederne angiver, at beboere på deres plejecenter har måttet vente for længe på nødvendig pleje og omsorg 
som følge af mere akutte behov for pleje og omsorg hos andre beboere den seneste måned. Det er især på større 
plejecentre med 50+ beboere, at dette gør sig gældende. 

Plejecentersygeplejerskernes kompetencer og behov for videreuddannelse
• Halvdelen af plejecenterlederne ønsker, at alle deres plejecentersygeplejersker får en specialuddannelse i kommunal 

sygepleje, såfremt denne etableres. Og hver tredje (31 pct.) ønsker, at alle plejecentersygeplejersker på deres plejecen-
ter får en uddannelse i avanceret klinisk sygepleje, såfremt denne etableres. 

• 71 pct. af plejecenterlederne vurderer, at det vil være en fordel, at deres plejecentersygeplejersker får en ordinationsret 
inden for et begrænset område. Og samme andel (71 pct.) angiver, at det vil have en positiv påvirkning på kvaliteten i 
plejen og behandlingen. 

• 92 pct. af plejecenterlederne er enige eller overvejende enige i, at det er vigtigt at have plejecentersygeplejersker til at 
forberede og følge op på beboernes lægebesøg. 

Værdien af plejecentersygeplejerskerne 
• Plejecentersygeplejerskerne sikrer større kontinuitet og overblik pga. kendskab til beboerne 
•  Plejecentersygeplejerskerne udfører supervision og sparring med det sundhedsfaglige personale 
•  Plejecentersygeplejerskerne sikrer højere kvalitet og øget sundhedsfagligt niveau 
•  Plejecentersygeplejerskerne udfører forebyggende indsats.  
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Sygeplejersker på plejecentrene 

På baggrund af resultater fra Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, som Dansk Sygeplejeråd har gennemført 
blandt landets plejecenterledere, belyses tilstedeværelse og omfanget af hhv. plejecentersygeplejersker og ikke-fastan-
satte sygeplejersker på plejecentrene i det kommende afsnit. Herefter afrapporteres også resultater om det oplevede pres 
på plejecentrene. 

Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker 
9 ud af 10 (92 pct.) af plejecenterlederne angiver, at der arbejder plejecentersygeplejersker og/eller ikke-fastansatte syge-
plejersker på deres plejecenter. 8 pct. har ikke ansat sygeplejersker på deres plejecenter. Dette fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Arbejder der sygeplejersker (plejecentersygeplejersker eller ikke-fastansatte) på dit plejecenter?

Antal Procent

Ja 397 92 %

Nej 35 8 %

Ved ikke 0 0 %

Total 432 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

83 pct. af alle plejecentrene har en eller flere plejecentersygeplejersker, mens 17 pct. ikke har plejecentersygeplejersker, 
jf. tabel 2. 

Tabel 2. Er der en eller flere plejecentersygeplejersker på dit plejecenter?

Antal Procent

Ja 357 83 %

Nej 74 17 %

Ved ikke 1 0 %

Total 432 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Spørgsmålet er kun stillet til plejecenterledere, der har angivet at have sygeplejersker på deres 
plejecenter, (n=397). De 35 plejecenterledere, som ikke har sygeplejersker tilknyttet jf. tabel 1, er medtaget i svarkategorien ”nej”. Kilde. Den Nationale 
Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

81 pct. af alle plejecentre har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage. Hver fjerde (24 pct.) plejecenter har plejecen-
tersygeplejersker i aftenvagt på hverdage, og 8 pct. af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i nattevagt på hverdage. 

Tilstedeværelsen af plejecentersygeplejersker er lavere i weekender. 27 pct. af plejecentrene har plejecentersygeplejer-
sker i dagvagt i weekenden. 16 pct. af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i aftenvagt i weekenden, og 6 pct. af 
plejecentrene har plejecentersygeplejersker i nattevagt i weekenden. Disse resultater fremgår af tabel 3.
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Tabel 3. På hvilke tider af døgnet er der plejecentersygeplejersker tilstede på dit plejecenter?

Antal Andel

Plejecentersygeplejersker i Dagvagt (DV) – hverdag 350 81 %

Plejecentersygeplejersker i Aftenvagt (AV) – hverdag 103 24 %

Plejecentersygeplejersker i Nattevagt (NV) – hverdag 33 8 %

Plejecentersygeplejersker i Dagvagt (DV) – weekend/helligdag 118 27 %

Plejecentersygeplejersker i Aftenvagt (AV) – weekend/helligdag 71 16 %

Plejecentersygeplejersker i Nattevagt (NV) – weekend/helligdag 28 6 %

Total 432 100 %

Anm. Procenterne overstiger 100 pct., da plejecenterlederne har kunne sætte flere kryds. Spørgsmålet er stillet plejecenterledere med plejecentersygeple-
jersker på plejecenteret (n=357), men andelen er beregnet ud fra alle plejecentre for at finde tilstedeværelsen af plejecentersygeplejersker på samtlige 
plejecentre. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

Af tabel 4 fremgår det, hvor stor en andel af plejecentrene der har tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker for 
forskellige kombinationer af vagttyper. Hver fjerde (26 pct.) plejecenter har plejecentersygeplejersker i både dagvagt på 
hverdage og i dagvagt i weekender. Det er den vagtkombination, som hyppigst optræder. 16 pct. af plejecentrene har 
plejecentersygeplejersker i dag- og aftenvagt på hverdag samt i dagvagt i weekender. 5 pct. af plejecentrene har plejecen-
tersygeplejersker døgnet rundt alle ugens dage.

Tabel 4. Kombinationer af tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene 

Antal Andel

Plejecentersygeplejersker i DV og AV hverdag 99 23 %

Plejecentersygeplejersker i DV og AV og NV hverdag 25 6 %

Plejecentersygeplejersker i DV hverdag og DV weekend 114 26 %

Plejecentersygeplejersker i DV og AV hverdag og DV weekend 68 16 %

Plejecentersygeplejersker i DV og AV hverdag og DV og AV weekend 59 14 %

Plejecentersygeplejersker i DV og AV og NV hverdag og DV weekend 23 5 %

Plejecentersygeplejersker i DV og AV og NV hverdag og DV og AV weekend 23 5 %

Plejecentersygeplejersker døgnet rundt – alle ugens dage 432 5 %

Anm. Procenterne overstiger 100 pct., da plejecenterlederne har kunne sætte flere kryds. Kategorierne er defineret således, at de er betinget af de givne 
vagttyper, uanset hvordan tilstedeværelsen er i de øvrige vagttyper. Fx indgår DV og AV hverdag for de plejecentre, som har plejecentersygeplejersker på 
disse tidspunkter, men de kan også have fx plejecentersygeplejersker i NV hverdag. Spørgsmålet er stillet sygeplejersker med plejecentersygeplejersker på 
plejecenteret (n=357), men andelen er beregnet ud fra alle plejecentre for at finde tilstedeværelsen af plejecentersygeplejersker på samtlige plejecentre. 
Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

Plejecentre, der har tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på andre tidspunkter end dagvagter, er oftere større ple-
jecentre. De plejecentre, som har tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker i en aftenvagt hverdag, har i gennemsnit 
63 beboere, mens de plejecentre, som ikke har tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker i aftenvagt hverdag, har 49 
beboere i gennemsnit. Dette fremgår af figur 1. 

Plejecentre, der har plejecentersygeplejersker, har gennemsnitligt flere beboere end plejecentre uden plejecentersygeple-
jersker eller uden sygeplejersker uanset tilknytningsforhold. Dette fremgår af figur 2.
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Figur 1. Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på forskellige vagttyper og det gennemsnit-
ligt antal beboere 

AV hverdag NV hverdag DV weekend AN weekend NV weekend
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Tilstedeværelse af plejecentersygeplejerske

Ikke tilstedeværelse af plejecentersygeplejerske

Anm. Der er statistisk signifikant forskel på alle vagttyper, da p<0,05. DV hverdag er fjernet, da der kun er ganske få plejecentre, der ikke har tilstedeværelse 
af plejecentersygeplejersker i DV hverdag. Plejecentre med 10 eller flere beboere er ekskluderet (n=339). 
Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.  

Figur 2. Antal beboer pr. plejecenter afhængig af tilstedeværelse af sygeplejersker på plejecentrene   

Både plejecentersygeplejersker og ikke-fastansatte

Kun plejecentersygeplejersker

Kun ikke-fastansatte sygeplejersker

Ingen sygeplejersker

Total
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Anm. Statistisk signifikant forskel mellem grupperne, da p<0,05. 18 plejecentre med under 10 beboere er ekskluderet fra tabellen (n=414). 

Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR analyse.

Plejecenterledere med plejecentersygeplejersker er spurgt til, hvorvidt de ønsker plejecentersygeplejersker i de vagter, 
hvor de i dag ikke har plejecentersygeplejersker. Det er især dagvagt i weekender samt aftenvagt på hverdage og aften-
vagt i weekender, hvor ønsket er størst (se tabel 5). 

Ud af de plejecenterledere, der ikke allerede har plejecentersygeplejersker i en aftenvagter på hverdage, ønsker hver 
tredje (33 pct.) at få tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker i denne vagttype. Hver fjerde (26 pct.) plejecentersygeple-
jerske ønsker sygeplejersker i dagvagt i weekender/helligdage, og hver femte (22 pct.) ønsker plejecentersygeplejersker i 
aftenvagt i weekender/helligdage. Et mindretal har et ønske om at besætte nattevagter med plejecentersygeplejersker.  
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Tabel 5. På hvilke tider af døgnet ønsker du ideelt set, at der er plejecentersygeplejersker tilstede 
på dit plejecenter for at sikre høj kvalitet i plejen og behandlingen?

Antal Andel

Plejecentersygeplejersker i dagvagt – hverdag 3 1 %

Plejecentersygeplejersker i aftenvagt – hverdag 119 33 %

Plejecentersygeplejersker i nattevagt – hverdag 37 10 %

Plejecentersygeplejersker i dagvagt – weekend/helligdag 94 26 %

Plejecentersygeplejersker i aftenvagt – weekend/helligdag 79 22 %

Plejecentersygeplejersker i nattevagt – weekend/helligdag 40 11 %

Total 357 100 %

Anm. Procenterne overstiger 100 pct., da plejecenterlederne har kunne sætte flere kryds. Spørgsmålet om de ønskede vagttyper er filtreret således, at ledere, 
der allerede har angivet at have sygeplejersker ansat på det pågældende tidspunkt, ikke kan angive dette tidspunkt som ønsket. Dvs. der er ingen dubletter. 
Spørgsmålet er kun stillet til ledere, der har ansat plejecentersygeplejersker, da det er vanskeligt for ledere uden plejecentersygeplejersker at vurdere, hvad 

deres ideelle ønsker er til tilstedeværelsen af plejecentersygeplejersker. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

 
Tilstedeværelse af ikke-fastansatte sygeplejersker
Plejecenterlederne er endvidere bedt om at angive, hvorvidt de har tilknyttet ikke-fastansatte sygeplejersker . Ud af de 432 
plejecentre, der indgår i undersøgelsen, har lidt over halvdelen tilknyttet ikke-fastansatte sygeplejersker (55 pct.) jf. tabel 6.

Tabel 6. Anvender du sygeplejersker på dit plejecenter, som ikke er fastansatte på dit plejecenter?

Antal Andel

Ja 238 55 %

Nej 194 45 % 

Ved ikke 0 0 %

Total 432 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR analyse.

De ikke-fastansatte sygeplejersker, som plejecenterlederne har tilknyttet, kommer oftest fra hjemmesygeplejen/hjemme-
plejen, hvilket fremgår af tabel 7. Få kommer fra andre dele af kommunen, fx andre plejecentre eller fra vikarbureauer. 
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Tabel 7. Hvor har de ikke-fastansatte sygeplejersker deres primære ansættelse?

Antal Procent

Hjemmesygeplejen/hjemmeplejen 151 63 %

Andre dele af kommunen, fx andre plejecentre 35 15 %

Vikarbureauer 27 11 %

Andet 24 10 %

Ved ikke 1 0 %

Total 238 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

Kobles besvarelserne for tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker og ikke-fastansatte sygeplejersker sammen, finder 
vi, at 198 af de 432 plejecenterledere både har plejecentersygeplejersker og ikke-fastansatte sygeplejersker tilknyttet 
plejecenteret svarende til 46 pct. af de adspurgte plejecenterledere, jf. tabel 8. 

37 pct. af plejecenterlederne har kun plejecentersygeplejersker, og 9 pct. har kun ikke-fastansatte sygeplejersker. 8 pct. le-
dere angiver, at de ingen sygeplejersker har tilknyttet plejecenteret hverken som plejecentersygeplejersker eller ikke-fast-
ansatte sygeplejersker. Dette fremgår af tabel 8. 

Tabel 8. Organisering af sygeplejersker på plejecentrene 

Antal Procent

Plejecentersygeplejersker og ikke-fastansatte sygeplejersker 198 46 %

Kun plejecentersygeplejersker 159 37 %

Kun ikke-fastansatte sygeplejersker 39 9 %

Ingen sygeplejersker 35 8 %

Ved ikke 1 0 %

Total 432 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR analyse.
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Sygeplejersketimer til rådighed for beboerne 
I dette afsnit analyseres de sygeplejersketimer, der leveres af plejecentersygeplejersker og de sygeplejersketimer, der 
leveres af ikke-fastansatte sygeplejersker på plejecentrene. 

Plejecenterledere, der har plejecentersygeplejersker ansat, blev bedt om at angive antallet af sygeplejersketimer, der 
ugentlig er til rådighed for beboerne på plejecenteret. Tabel 9 opsummerer resultaterne heraf. Der er i gennemsnit 1,7 
sygeplejersketime til rådighed pr. beboer pr. uge, hvor der er plejecentersygeplejersker ansat. Ser vi på alle plejecentre 
inklusiv dem, der ikke har plejecentersygeplejersker ansat , er der i gennemsnit 1,4 sygeplejersketime til rådighed pr. 
beboer pr. uge. 

Tabel 9. Hvor mange sygeplejersketimer blandt de plejecentersygeplejersker er der i alt ugentligt 
til rådighed for beboerne på dit plejecenter?

Antal Procent

Under 30 min pr. beboer 31 9 %

30-59 min pr. beboer 78 23 %

60-89 min pr. beboer 105 31 %

90-119 min pr. beboer 52 15 %

120+ min pr. beboer 73 22 %

Total 339 100 %

Spl.timer pr. beboer på centre med plejecenterspl.* 339 1,7 time pr. beboer pr. uge

Spl.timer pr. beboer uanset spl på plejecenteret** 412 1,4 time pr. beboer pr. uge

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. * Dette gennemsnit er baseret på plejecentre, der har en eller flere plejecentersygeplejersker ansat. 
** Dette gennemsnit er baseret på alle plejecentre, uanset om de har sygeplejersker ansat eller ej. 18 plejecentre med under 10 beboere er ekskluderet, og 2 

outliers er ekskluderet. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

Plejecenterlederne er endvidere bedt om at angive, hvor mange af de ugentlige plejecentersygeplejersketimer, der er 
planlagt til direkte beboerkontakt. Tabel 10 viser, at 61 pct. af plejecentersygeplejersketimerne i gennemsnit er planlagt 
til direkte beboerkontakt. Ganske få (9 pct.) planlægger under 25 pct. af timerne til direkte beboerkontakt, og knap hver 
femte (18 pct.) plejecenterleder angiver, at alle timerne er planlagt til direkte beboerkontakt. 

Tabel 10. Hvor mange af sygeplejersketimerne blandt plejecentersygeplejerskerne er planlagt til 
direkte beboerkontakt?

Antal Procent

0 % 9 3 %

1-24 % 20 6 %

25-49 % 73 22 %

50-74 % 118 35 %

75-99 % 54 16 %

100 % 62 18 %

Total 336 100 %

Gennemsnit pr. plejecenter - 61 %

Anm: Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Lederne er bedt angive, hvor mange af de angivne timer fra tabel 9, som er planlagt til direkte 
beboerkontakt. 3 har ikke besvaret dette spørgsmål. 18 med under 10 beboere er ekskluderet, og 2 outliers er ekskluderet. Kilde. Den Nationale Plejecen-

terundersøgelse 2016, DSR Analyse.



11

Inddrages de sygeplejersketimer, der leveres af ikke-fastansatte sygeplejersker i regnestykket, finder vi, at der samlet set 
er 1,5 sygeplejersketime til rådighed for beboerne pr. uge. Antallet af sygeplejersketimer, der er til rådighed for beboerne, 
varierer dog med den organisering af sygeplejersker, der findes på plejecenteret. Plejecentre, der både har tilknyttet ple-
jecentersygeplejersker og ikke-fastansatte sygeplejersker, har flere sygeplejersketimer til rådighed pr. borger (1,9 sygeple-
jersketimer pr. borger pr. uge) i forhold til plejecentre, der kun har sygeplejersketimer fra plejecentersygeplejersker (1,7 
sygeplejersketimer pr. borger pr. uge) eller plejecentre, der kun har ikke-fastansatte sygeplejersker (0,8 sygeplejersketi-
mer pr. borger pr. uge) jf. tabel 11. 

Tabel 11. Gennemsnitlige sygeplejersketimer til rådighed pr. beboer afhængig af organisering

Antal Sygeplejersketimer pr. beboer 

Plejecentersygeplejersker og ikke-fastansatte sygeplejersker 190 1,9 sygeplejersketimer

Kun plejecentersygeplejersker 150 1,7 sygeplejersketimer

Kun ikke-fastansatte sygeplejersker 38 0,8 sygeplejersketimer

Ingen sygeplejersker 34 0,0 sygeplejersketimer

Total alle 412 1,5 sygeplejersketimer

Anm. 18 med under 10 beboere er ekskluderet, og 2 outliers er ekskluderet. De samlede timer er en sum af de sygeplejersketimer, der er til rådighed blandt 
plejecentersygeplejerskerne og blandt de ikke-fastansatte sygeplejersker pr. borger pr. uge. Statistisk signifikant forskel mellem grupperne, da p<0,05. Kilde. 

Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

For at blive klogere på det ideelle antal sygeplejersketimer pr. beboer er plejecenterlederne spurgt til, hvor mange ekstra 
plejecentersygeplejetimer der er behov for, for at sikre beboerne en tilstrækkelig god behandling og pleje. Af tabel 12 
fremgår det, at knap halvdelen (46 pct.) af plejecenterlederne vurderer, at de har behov for ekstra sygeplejersketimer 
blandt plejecentersygeplejerskerne for at sikre beboerne en tilstrækkelig god pleje og behandling. 25 pct. af lederne 
ønsker 1-30 ekstra plejecentersygeplejerskeminutter pr. beboer, 13 pct. ønsker 30-59 ekstra plejecentersygeplejerskemi-
nutter pr. beboer, og 8 pct. ønsker 60 eller flere plejecentersygeplejerskeminutter pr. beboer. Overordnet svarer det til, at 
der er behov for 17 ekstra plejecentersygeplejerskeminutter pr. beboer. 

Tabel 12. Hvor mange ekstra sygeplejersketimer blandt plejecentersygeplejerskerne vurderer du, 
at dit plejecenter har brug for for at sikre beboerne en tilstrækkelig god pleje og behandling?

Antal Procent

0 min pr. beboer 184 54 %

1-30 min pr. beboer 83 25 %

30-59 min pr. beboer 45 13 %

60-89 min pr. beboer 14 4 %

90-119 min pr. beboer 7 2 %

120+ min pr. beboer 6 2 %

Total 339 100 % 

Gennemsnit pr. beboer 339 17 min.

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. 18 med under 10 beboere er ekskluderet, og 2 outliers er ekskluderet. Spørgsmålet om de ønskvær-
dige ekstra sygeplejetimer er desværre ikke præciseret i forhold til, at timerne skulle opgøres pr. uge, men da foregående spørgsmål omhandlede ugentlige 
timer, antages det, at plejecenterlederne også har svaret pr. uge. Forudsættes det, at timerne er opgjort pr uge, kan disse timer lægges sammen med de 
eksisterende sygeplejetimer for at finde det formodede optimale niveau for antal sygeplejetimer pr borger pr uge. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersø-

gelse 2016, DSR Analyse.

Lægges de 17 ekstra plejecentersygeplejerskeminutter pr. beboer til de eksisterende 1,4 plejecentersygeplejetimer pr. 
beboer, estimeres det ideelle antal plejecentersygeplejetimer pr. uge til 1,7 plejecentersygeplejetimer pr. beboer svarende 
til en opnormering på 17 pct. - alene til flere plejecentersygeplejetimer. 
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Pres på plejecentersygeplejerskerne 
Supplerende til analysen om, hvor mange sygeplejersketimer der er til rådighed for beboerne og på hvilke tider af døg-
net, er plejecenterlederne spurgt til, hvorvidt de den seneste måned har oplevet, at beboere har måttet vente for længe 
på nødvendig pleje og omsorg som følge af mere akutte behov for pleje og omsorg hos andre beboere. Dette siger 29 pct. 
ja til, mens 63 pct. ikke har oplevet, at beboerne har måttet vente for længe på nødvendig pleje og omsorg jf. tabel 13. 

Tabel 13. Har du inden for den seneste måned oplevet, at beboere har måttet vente for længe på 
nødvendig pleje og omsorg som følge af mere akutte behov for pleje og omsorg hos andre beboere 
på mit plejecenter?

Antal Procent

Ja, en gang 45 10 %

Ja, flere gange 82 19 %

Nej 271 63 %

Ved ikke 34 8 %

Total 432 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Kilde. Sygeplejersker på plejecentre 2016, DSR Analyse.

12 pct. af plejecenterlederne har inden for den seneste måned fået en klage fra en beboer eller en pårørende med 
baggrund i, at beboere har måttet vente for længe på nødvendig pleje og omsorg. 88 pct. har derimod ikke oplevet at få 
klager seneste måned fra en beboer eller en pårørende jf. tabel 14. 

Tabel 14. Har du inden for den seneste måned fået en klage fra en beboer eller en pårørende med 
baggrund i, at beboere har måttet vente for længe på nødvendig pleje og omsorg?

Antal Procent

Ja, en klage 42 10 %

Ja, flere klager 9 2 %

Nej 381 88 %

Ved ikke 0 0 %

Total 432 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Kilde. Sygeplejersker på plejecentre 2016, DSR Analyse.
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Plejecentersygeplejerskernes kompetencer og behov for uddannelse
I det følgende præsenteres resultater, der vedrører forskellige dimensioner af kompetenceudvikling og nye roller for 
plejecentersygeplejerskerne. Der indgår både spørgsmål vedr. plejecenterledernes vurdering af behovet for en special-
uddannelse i kommunal sygepleje samt uddannelsen i avanceret klinisk sygepleje samt ledernes vurdering af fordelene 
ved give plejecentersygeplejersker ordinationsret inden for et begrænset område. Derudover indgår også resultater om 
plejecentersygeplejerskernes rolle ved den nye ordning om plejecenterlæger samt om deres håndtering af demente. 

Nye videreuddannelser til gavn for plejecentersygeplejerskerne  
Plejecenterlederne er spurgt til, hvor mange af deres plejecentersygeplejersker de ønsker, får en af de to videreuddan-
nelser, som Dansk Sygeplejeråd foreslår etableret. Det drejer sig om en specialuddannelse i kommunal sygepleje  og 
uddannelsen i avanceret klinisk sygepleje (APN) . 

Af tabel 15 fremgår, at halvdelen af de plejecenterledere, der har en eller flere plejecentersygeplejersker, ønsker, at alle 
deres plejecentersygeplejersker får en specialuddannelse i kommunal sygepleje, såfremt denne etableres. Og hver tredje 
(31 pct.) ønsker, at alle plejecentersygeplejersker på deres plejecenter får en uddannelse i avanceret klinisk sygepleje, 
såfremt denne etableres. 

Cirka hver tredje plejecenterleder ønsker, at udvalgte plejecentersygeplejersker får hhv. en specialuddannelse i kommu-
nal sygepleje (31 pct.) eller en uddannelse i avanceret klinisk sygepleje (39 pct.), såfremt uddannelserne etableres. 

Få vurderer, at ingen af deres plejecentersygeplejersker skal have hhv. en specialuddannelse i kommunal sygepleje (6 
pct.) eller en uddannelse i avanceret klinisk sygepleje (10 pct.), såfremt uddannelserne etableres. 

Tabel 15. Såfremt der etableres en specialuddannelse i kommunal sygepleje og/eller APN uddannel-
se, hvor mange af de plejecentersygeplejersker på dit plejecenter ønsker du, får denne uddannelse?

… specialuddannelse i kommunal sygepleje … APN uddannelse

Alle plejecentersygeplejersker 50 % 31 %

Udvalgte plejecentersygeplejersker 31 % 39 %

Ingen plejecentersygeplejersker 6 % 10 %

Ved ikke 14 % 21 %

Total 100 % 100 %

Antal 338 338

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Tabellen er baseret på ledere af plejecentre, der har en eller flere plejecentersygeplejersker ansat 
på deres plejecenter (n=357). De 19 manglende besvarelser skyldes en teknisk fejl, som har medført at hele populationen ikke har haft mulighed for at 
besvare spørgsmål om videreuddannelse. Derfor er disse manglende besvarelser forsøgt indhentet efterfølgende, hvilket har resulteret i, at der mangler 19 
besvarelser ift. den fulde population. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.
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Behov og perspektiver ved ordinationsret til plejecentersygeplejersker
Plejecentre, der har ansat plejecentersygeplejersker, er endvidere spurgt til ordinationsret. Plejecenterlederne er forud 
for spørgsmålene præsenteret for følgende definition af ordinationsret: ”Sygeplejersker har i dag ingen selvstændig ordi-
nationsret. Lægen kan delegere opgaver til sygeplejersker på to måder. Under en rammedelegation, hvorved sygeplejer-
skerne kan løse opgaver fra lægens forbeholdte område (fx blodsukkermåling hos diabetespatienter) uden forudgående 
lægelig ordination, eller en konkret delegation, hvor lægen ordinerer en bestemt opgave udført hos en konkret patient. ”
Når plejecenterlederne spørges om, hvorvidt de oplever, at det vil være en fordel, hvis deres plejecentersygeplejersker får 
en ordinationsret inden for et begrænset område, angiver 71 pct., at det ville være en fordel, mens 18 pct. ikke mener, det 
ville være en fordel. Dette fremgår af tabel 16.

Tabel 16. Ville det være en fordel, hvis plejecentersygeplejerskerne på dit plejecenter har en ordi-
nationsret inden for et begrænset område?

Antal Procent

Ja 242 71 %

Nej 62 18 %

Ved ikke 35 10 %

Total 339 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Tabellen er baseret på ledere af plejecentre, der har en eller flere plejecentersygeplejersker ansat 
på deres plejecenter, (n=357). De 18 manglende besvarelser skyldes en teknisk fejl, som har medført, at hele populationen ikke har haft mulighed for at 
besvare spørgsmål om videreuddannelse. Derfor er disse manglende besvarelser forsøgt indhentet efterfølgende, hvilket har resulteret i, at der mangler 19 
besvarelser ift. den fulde population. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse, 2016, DSR Analyse.

71 pct. af plejecenterlederne angiver, at en ordinationsret inden for et begrænset område blandt plejecentersygeple-
jersker vil have en positiv påvirkning på kvaliteten i plejen og behandlingen. 15 pct. angiver, at det ingen påvirkning vil 
have, og 4 pct. angiver, at det vil have en negativ påvirkning. Disse resultater ses af tabel 17. 

Tabel 17. Hvordan vurderer du, at en ordinationsret inden for et begrænset område blandt pleje-
centersygeplejerskerne ville påvirke kvaliteten i plejen og behandlingen?  

Antal Procent

Positiv påvirkning 242 71 %

Ingen påvirkning 50 15 %

Negativ påvirkning 14 4 %

Ved ikke 33 10 %

Total 339 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Tabellen er baseret på ledere af plejecentre, der har en eller flere plejecentersygeplejersker ansat 
på deres plejecenter, (n=357). De 18 manglende besvarelser skyldes en teknisk fejl, som har medført, at hele populationen ikke har haft mulighed for at 
besvare spørgsmål om videreuddannelse. Derfor er disse manglende besvarelser forsøgt indhentet efterfølgende, hvilket har resulteret i, at der mangler 
besvarelser ift. den fulde population. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.
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Plejecentersygeplejerskerne er bedt om at beskrive, hvilke præparater, de vurderer, der oftest er behov for, at plejecenter-
sygeplejerskerne selv kan ordinere. En gennemgang af fritekstbesvarelserne viser, at det især er smertestillende præpa-
rater og laksantia, som plejecenterlederne vurderer, at der er behov for, at plejecenter sygeplejersker selv kan ordinere.

Endvidere er plejecenterlederne bedt liste de sygdomme og lidelser, hvor de vurderer, der oftest er behov for en ordinati-
onsret inden for et begrænset område til plejecentersygeplejerskerne. Besvarelserne viser, at det er smerter, forstoppelse 
og urinvejsinfektion, som nævnes flest gange. Hudlidelser, gigt og diabetes nævnes også.

  
Behov og perspektiver ved ordningen om faste plejecenterlæger 
I maj 2016 indgik Praktiserende Lægers Organisation (PLO), staten, Danske Regioner og KL en aftale om en ny ordning 
om faste plejecenterlæger. Ordningen fastslår, at beboerne skal tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet til pleje-
centret. Plejecenterlederne er i denne forbindelse spurgt til, hvordan den nye ordning om faste plejecenterlæger påvirker 
behovet for plejecentersygeplejersker. 

92 pct. af plejecentersygeplejerskerne er enige eller overvejende enige i, at det er vigtigt at have plejecentersygeplejersker til at 
forberede og følge op på beboernes lægebesøg. 6 pct. er hverken enig eller uenig, og 2 pct. er overvejende uenige jf. tabel 18. 

Tabel 18. Hvor enig eller uenig er du i, at det er vigtigt at have plejecentersygeplejersker til at for-
berede og følge op på beboernes lægebesøg? 

Antal Procent

Enig 252 75 %

Overvejende enig 58 17 %

Hverken enig eller uenig 20 6 %

Overvejende uenig 5 2 %

Uenig 0 0 %

Ved ikke 3 1 %

Total 338 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Tabellen er baseret på ledere af plejecentre, der har en eller flere plejecentersygeplejersker ansat 
på deres plejecenter, (n=357). De 18 manglende besvarelser skyldes en teknisk fejl, som har medført, at hele populationen ikke har haft mulighed for at 
besvare spørgsmål om videreuddannelse. Derfor er disse manglende besvarelser forsøgt indhentet efterfølgende, hvilket har resulteret i, at der mangler 
besvarelser ift. den fulde population. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.
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Plejecentersygeplejerskernes arbejde med demente beboere 
Der lever godt 35.100 danskere over 65 år med diagnosticeret demens, men mange flere har en demenssygdom uden 
at have fået stillet diagnosen. Det reelle antal skønnes at være tæt på 80.000 mennesker. I takt med, at befolkningen 
bliver ældre og ældre, forventes flere også at blive ramt af demens i de kommende år . Tallene stammer fra regeringens 
demenshandleplan, der blev fremlagt i september 2016, hvor det fremgår, at der blandt andet er behov for bedre kvalitet 
i pleje, omsorg og rehabilitering, øget videns- og kompetenceniveau og demensvenlige samfund og boliger. I den aktuelle 
plejecenterundersøgelse er der spurgt ind til nogle elementer under disse emner.

Plejecenterlederne med plejecentersygeplejersker er spurgt til, hvorvidt der er en eller flere beboere på plejecenteret, 
som har en demenssygdom. Af tabel 19 fremgår, at 99 pct. svarer ja til dette. Kun 1 pct. svarer nej. 

Tabel 19. Er der en eller flere beboere med en demenssygdom på dit plejecenter? 

Antal Procent

Ja 352 99%

Nej 5 1%

Ved ikke 0 0%

Total 357 100%

Anm. Procenter kan overstige 100 pct. pga. afrundinger. Tabellen er baseret på ledere af plejecentre, der har plejecentersygeplejersker. Kilde. Den Nationale 

Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

De plejecenterledere, der har en eller flere beboere med en demenssygdom, er spurgt til, hvor demensvenlig de vurderer 
deres arbejdsplads. Med demensvenlige arbejdsplads menes en arbejdsplads, der råder over de faciliteter og kompeten-
cer, der skal til for at sikre, at beboerne med demens får pleje og/eller behandling af høj kvalitet. 

41 pct. af plejecenterlederne vurderer, at deres plejecenter i høj grad er demensvenligt. Halvdelen (49 pct.) mener i nogen 
grad, at deres plejecenter er demensvenligt, og 11 pct. angiver i mindre grad eller slet ikke. Dette fremgår af tabel 20. 

Tabel 20. Hvor demensvenlig vurderer du, at dit plejecenter er? 

Antal Procent

I høj grad 145 41 %

I nogen grad 169 48 %

I mindre grad 30 9 %

Slet ikke 7 2 %

Ved ikke 1 0 %

Total 352 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Tabellen er baseret på ledere af plejecentre, der har plejecentersygeplejersker og har demente 
beboere. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse, 2016, DSR Analyse.
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Endvidere er plejecenterlederne bedt angive deres enighed eller uenighed i fem udsagn om pleje og behandlingen af 
demente beboere på plejecenteret. Følgende resultater fremgår af figur 3 og 4: 

• 44 pct. af plejecenterlederne er enige i, at plejecentersygeplejerskerne er klædt godt på til at arbejde med demente beboere. 
• 55 pct. er enige i, at demente beboere modtager en kompetent pleje og behandling.
•  58 pct. enige i, at pårørende til beboere med demens kan få kompetent vejledning. 
• 34 pct. enige i, at arbejdet med demente beboere fylder mere i dag end for 1 år siden. 
•  19 pct. er enige i, at der er behov for flere plejecentersygeplejersker for at styrke plejen til demente beboere. Andelen er 

24 pct. blandt plejecenterledere, der har en sygeplejerskebaggrund (ej vist). 

Figur 3. Hvor enig eller uenig er du i at... 
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Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Tabellen er baseret på ledere af plejecentre, der har plejecentersygeplejersker og har demente 
beboere (n=352). Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

Figur 4. Hvor enig eller uenig er du i at...
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Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Tabellen er baseret på ledere af plejecentre, der har plejecentersygeplejersker og har demente 

beboere (n=352). Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.
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Værdien af plejecentersygeplejersker 
På baggrund af en række fritekstbesvarelser er essensen i disse kommentarer opsummeret nedenfor med brug af ud-
valgte sigende citater. Kommentarer ikke er repræsentative i statistisk forstand men giver et dybere indblik i plejecenter-
sygeplejerskernes praksis og værdi for beboerne på plejecentrene. 

Plejecentersygeplejerskerne er stillet følgende fritekstspørgsmål: ”Beskriv venligst, hvilken forskel plejecentersygeple-
jerskerne gør for dit plejecenter i forhold til en situation uden fastansatte sygeplejersker på dit plejecenter”. Besvarel-
serne indeholder en række input, som ligger til grund for denne kvalitative analyse, der har forsøgt at nuancere værdien 
af plejecentersygeplejersker for beboerne på plejecentrene. I alt 122 har angivet en fritekstbesvarelse på dette spørgsmål. 

Overordnet set handler mange af fritekstbesvarelser om at plejecentersygeplejersker sikrer ”den røde tråd” og er ”konsu-
lent” for plejen og behandlingen på plejecentrene. Endvidere betragtes plejecentersygeplejerskerne som et ”bindeled”. En 
gennemgang af samtlige besvarelser på spørgsmålet har givet fire temaer, som langt hovedparten af besvarelserne kan 
kategoriseres i. De fire temaer er illustreres med nogle citater i det følgende. 

Tema 1. Større kontinuitet og overblik pga. kendskab til beboerne 
At have fastansatte sygeplejersker giver større kontinuitet, bedre kvalitet af sygeplejen samt sikrer, at flere opgaver kan 
løses uden at skulle bruge eksterne kompetencer, der ikke har kendskabet til det enkelte individ 

Kompetent opgaveløsning, samling af tråde og evaluering af indsatser, øget koordinering og nødvendig beslutningskompe-
tence i faglige spørgsmål - i stedet for at ”for mange kokke ... ”

Det giver faglig, kollegial og menneskelig kontinuitet og kvalitet. Vi mangler blot, at der kobles faste læger på.

De sikrer kontinuitet og kvalitet i plejen og omsorgen. De kender vores beboere, så de kan spotte ændringer i helbred. De 
kender personalet, så de ved, hvor de skal støtte og vejlede.

Tema 2. Supervision og sparring med det sundhedsfaglige personale 
Altafgørende i form af kontinuitet, overblik, handlekraft. Altafgørende for at kunne supervisere og vejlede sosu-gruppen. 
Der er rigtig mange løse ender både med personale og med beboere, som ikke kan blive fulgt op og afsluttet med det sam-
me. Dokumentationen ville blive voldsomt større. De sygeplejefaglige observationer vil ikke blive ordentligt udnyttet. Kan 
slet ikke se en hverdag for mig uden faste sygeplejersker.

De udfører den komplekse sygepleje og gør, at vi forebygger unødige indlæggelser. Den superviserende rolle/besidde under-
visning er meget vigtig.

De sikrer kontinuiteten og kvaliteten og underviser/superviserer/vejleder sosu-personalet ud fra aktuelle opgaver og med-
arbejdernes behov for merviden …
 
Tema 3. Højere kvalitet og øget sundhedsfagligt niveau 
Forskellen ved at have centersygeplejersker her er, at der er et højere fagligt niveau. Der er mere fokus på eks. at forebygge 
indlæggelser - der er mulighed for daglig sparring og udvikling af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassi-
stent. Der er øget fokus på dokumentation - og der kvalitetssikres løbende. Denne funktion kan ikke undværes, og det vil 
være ønskeligt, hvis der var sygeplejersker i alle vagtlag. 

De hæver det sundhedsfaglige niveau blandt de ansatte. Koordinere opgaverne omkring komplekse beboer, som hæver 
deres livskvalitet 
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Det er fagligt uforsvarligt uden faste sygeplejersker på denne institution, såfremt vi skal levere en kvalificeret sygepleje på højt 
niveau. Det er mig uforståeligt, at man kan drive et plejehjem uden sygeplejersker. Sygeplejersken er garant for, at sygeplejen 
udføres efter gældende regler og sikrer sig, at personalet har den nødvendige viden/kvalifikation for at kunne udføre opgaven.

Bidrager helt klart med den nødvendige faglighed. Sikrer kontinuiteten og den faglige kvalitet for beboere og pårørende. 
Opgaverne på et plejecenter kræver, at der er sygeplejersker ansat på det pågældende sted. Der er brug for sygeplejefag-
ligheden døgnet rundt - de ikke-fastansatte kan følge op på den planlagte sygepleje og handle i det akutte, men kan ikke 
erstatte [plejecentersygeplejerskerne]. 

Sygeplejersker på Plejecenter er i dag vigtigt, da vores beboere er meget komplekse, der skal en høj sygeplejefaglighed til for 
at kunne leve op til de krav, der stilles til vores tilsyn. Vi har gennem de sidste år oplevet en mærkbar ændring i kvaliteten 
og fagligheden på plejecenteret, fordi vi har sygeplejersker. Forskel: Ved fastansatte sygeplejersker faglighed og kvalitet 
for beboerne. Uden fastansatte. Mangel på faglighed og kompetencer i forhold til opgaverne samt til tilsynsrapporterne. 
Mangel på udvikling, undervisning.

Tema 4. Forebyggende indsats 
Faste sygeplejersker sikrer beboere og borgere en optimal sygepleje og forebyggende indsats. Varetager den akutte sygeple-
je og forebygger indlæggelser/genindlæggelser. Sikrer kompetenceudvikling af det øvrige personale. 

Faste sygeplejerskers relationelle koordinering sikrer, at de langt tidligere kommer ind i de komplekse plejeforløb (hvor der 
ikke er forbeholdte opgaver) og kan arbejde forebyggende og lave tidlige interventioner i samarbejde med sosu-personalet. 
De ikke-fastansatte kommer som eksperter og understøtter vore sygeplejersker og tilsammen løfter det kvaliteten betydeligt.

De kender beboerne samt personalet, så de kan bedre obs. beboerne og se de evt. små ændringer, og de kender de kom-
petencer, der er omkring beboerne. De arbejder meget forbyggende, hvilket ikke-fastansatte slet ikke vil kunne gøre. De 
arbejder meget tværfagligt i huset, da de kender de andre faggrupper.

 
Bag om plejecenterlederne 
69 pct. af de adspurgte plejecenterledere har en sygeplejerskeuddannelse. 17 pct. har en social- og sundhedsassistentud-
dannelse, og 10 pct. er plejehjemsassistenter. 11 pct. har en anden uddannelsesbaggrund. Da lederne har haft mulighed 
for at sætte flere kryds, overstiger procenterne 100 pct. 

Tabel 21. Hvilken grunduddannelse har du?

Antal Procent

Sygeplejerske 247 69 %

Social- og sundhedsassistent 59 17 %

Plejehjemsassistent 37 10 %

Anden sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund 19 5 %

En ikke-sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund 20 6 %

Total 432 100 %

Anm. Procenten overstiger 100 pct., da respondenten har haft mulighed for at sætte flere kryds. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.
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50 pct. af plejecenterlederne har en eller flere afdelingsledere under sig, mens 50 pct. ikke har.

Tabel 22. Har du en eller flere afdelingsledere, souschefer eller tilsvarende under dig på dit plejecenter?
 

Antal Procent

Ja 217 50 %

Nej 215 50 %

Ved ikke 0 0 %

Total 432 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.

Plejecenterlederne har i gennemsnit været leder for plejecenteret i 9 år. Plejecentrene har i gennemsnit 50 pladser og 50 
beboere pr. plejecenter. 

Tabel 23. Baggrundsoplysninger

Antal Gennemsnit

Hvor mange år har du haft det ledelsesmæssige ansvar for dit plejecenter? 432 9 år
0-75 år

Hvor mange pladser er der aktuelt til rådighed på dit plejecenter? 424* 50 pladser
10-344

Hvor mange beboere er der aktuelt på dit plejecenter? 414 * 50 beboere
10-344

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. * Frasorteret plejecentre med under 10 pladser/beboere. Kilde. Sygeplejersker på plejecentre 
2016, DSR Analyse.

Sidst men ikke mindst er stort set alle beboere 65 år eller ældre. Ganske få af de adspurgte plejecentre favner mange 
beboere under 65 år.

Tabel 24. Hvor stor en andel af beboerne på dit plejecenter er 65 år eller ældre?

Antal Procent

Under 50 % 14 3 %

Cirka 50 % 5 1 %

Cirka 75 % 47 11 %

Stort set alle 363 84 %

Ved ikke 3 1 %

Total 432 100 %

Anm. Procenter kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR Analyse.
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Metode 

7.1 Udvikling og test af spørgeskema
Resultaterne er baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse om hvor mange plejecentre, der har sygeplejersker an-
sat, og hvornår på døgnet de er tilstede samt plejecentersygeplejerskernes kompetencer og behov for videreuddannelse. 
Spørgeskemaet er udviklet af DSR Analyse i samarbejde med Dansk Sygeplejeråds professionsafdeling og det politiske 
sekretariat i Dansk Sygeplejeråd. Undersøgelsen har været gennem en pilottest hos fire plejecenterledere, og spørgeske-
maet er efterfølgende blevet korrigeret på baggrund af disse tilbagemeldinger. 

7.2 Undersøgelsespopulation
Undersøgelsespopulationen er plejecenterledere med det ledelsesmæssige ansvar på danske plejecentre. Deltagerne til 
den nationale plejecenterundersøgelse 2016 er fundet via et udtræk fra tilbudsportalen. Udtrækket er foretaget ultimo 
april 2016 fra Tilbudsportalen [tilbudsportalen.dk], og omfatter to grupper af tilbud hhv. ”Tilbud til Voksne (18-60 år)” og 
”Tilbud til Ældre (61-85+ år)”. For begge grupperinger medtages følgende tilbudstyper: 

• Almen plejebolig, ABL §5, stk.2, 
• Plejehjem, §192 
• Almen ældre/handicapvenlige bolig, ABL § 105, stk. 1/stk.2 
•  Friplejebolig 

Med ovenstående afgræsning er der ca. 1.100 tilbud til voksne og ca. 450 tilbud til ældre. 

Efterfølgende er kontaktinformationerne hentet for hvert eneste af de ca. 1.600 tilbud fra Tilbudsportalen, og for de 
tilbud, hvor der ikke forefindes kontaktinformationer inde i Tilbudsportalen, er kontakt-informationerne hentet fra 
tilbuddets egne hjemmeside gennem en efterfølgende manual søgning.

Denne liste af tilbud er gennemgået for, hvorvidt alle tilbud er målrettede plejekrævende ældre eller ej. Dette er sket 
via en tekstsøgning på ord som: Udvikling, special, støtte, social pædagogisk, botilbud, bofællesskab og handicap. Hvert 
enkelt tilbud med dette ord i tilbudsnavnet er undersøgt via Google. Ydermere er alle øvrige tilbud under kategorien 
”Voksen”, hvor der ikke indgår plejecenter eller plejehjem ligeså undersøgt via Google. Denne gennemgang har resulteret 
i, at en række tilbud er frasorteret. 

Listen endte på 770 tilbud, som med stor sandsynlighed favner plejehjem og plejecentre. Det kan ikke i udgangspunktet 
udelukkes, at der er tilbud målrettet yngre med handicap o.lign. Disse er blevet frasorteret efterfølgende, da der indled-
ningsvist er indsat et filterspørgsmål om, hvorvidt respondenten er leder for et plejecenter eller ej med udgangspunkt i det 
følgende spørgsmål: Er ovenstående definition dækkende for beskrivelsen af din arbejdsplads? Den definition, som plejecen-
terlederne har modtaget, er følgende: ”For at denne undersøgelse er relevant for dig, skal din arbejdsplads være et plejecen-
ter, plejehjem eller ældrebolig defineret som: En institution, der tilbyder forskellig grad af pleje eller støtte til mennesker, typisk 
ældre medborgere, der ikke er stand til at klare sig i eget hjem, og hvor en eller flere brugere har deres primære bopæl.”

7.3 Dataindsamling
Undersøgelsen er igangsat den 25. august 2016 og afsluttet 21. oktober 2016. I denne periode har deltagerne fået en 
invitation og to påmindelser. Ud af de 770 inviterede plejecenterledere, er der ekskluderet 63 fra populationen, enten 
fordi mail/telefonnummer er ugyldig, eller fordi kontaktpersonen er uden for målgruppen (at de ikke er ansat på et 
plejecenter og/eller ikke er ledere for et plejecenter). En yderligere analyse af bortfaldet viste, at 57 inviterede ikke var del 
af målgruppen, og disse ekskluderes derfor. 

Den reelle population er herefter 650 plejecenterledere, hvoraf 437 plejecenterledere har besvaret undersøgelsen. Dette 
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svarer til en svarprocent på 67 pct. Fem besvarelser var ugyldige , og er derfor ekskluderet fra analyserne. Analyserne er 
således baseret på 432 besvarelser.
Nogle plejecenterledere er blevet inviteret flere gange til undersøgelsen, hvis de har ansvar for flere plejecentre. Alle 
inviterede (inklusiv dubletter) indgår i svarprocenten og bortfaldsanalysen. 

En teknisk fejl har medført, at 159 af respondenterne ikke fik samtlige spørgsmål i skemaet. For at samle disse mang-
lende besvarelser ind, er der gennemført en supplerende undersøgelse. Den supplerende undersøgelse bestod af, at de 
159 fik tilsendt et nyt elektronisk spørgeskema med de seks manglende spørgsmål. Og dem, der ikke besvarede denne 
elektroniske dataindsamling, blev kontaktet af Megafon i uge 44. Den supplerende undersøgelse gav 141 besvarelser ud 
af de 159 manglende besvarelser.

7.4 Repræsentativitet
Det er uvist, præcist hvor mange plejecentre der findes i Danmark. Derfor er det også uvist, hvor stor en andel af de 
danske plejecentre denne undersøgelse dækker. Det er dermed kun muligt at give et estimat på, hvor stor en andel af 
samtlige danske plejecentre der er inviteret til undersøgelsen. Dog må populationen betragtes som en tilfældig stikprøve 
af plejecentrene i Danmark, da de registrerede plejecentre i tilbudsportalen ikke forventes i særlig grad at indeholde 
særlige plejecentertyper. 

Da Dansk Sygeplejeråd er afsender på undersøgelsen, kan man have en formodning om, at en større andel af respon-
denterne er ledende sygeplejersker. For at imødekomme denne eventuelle skævhed i respondenternes uddannelses-
baggrund, har DSR Analyse ringet til de inviterede plejecenterledere, som ikke besvarede undersøgelsen, og afdækket 
plejecenterlederens uddannelsesbaggrund. 

Bortfaldet på 213 er forsøgt kontaktet i november/december måned. DSR Analyse kom i telefonisk kontakt med 114, 
hvoraf 74 angav at være sygeplejerske. På baggrund af disse 114 er der altså 65 pct. af bortfaldet, som er ledere med 
en sygeplejerskebaggrund. Dette er på samme niveau som deltagerne (69 pct. med sygeplejerskebaggrund). Derved 
kan således konkluderes, at der ikke er en overrepræsentation af plejecenterledere med sygeplejerskebaggrund blandt 
undersøgelsens respondenter. 

Derudover er der set på, om de respondenter, som gik i gang med besvarelsen af undersøgelsen, men som ikke færdig-
gjorde deres besvarelse, er skævt fordelt på uddannelsesbaggrund. Dette er dog ikke tilfældet. Selv om der er en lidt 
større andel af sygeplejersker, der har gennemført besvarelsen i forhold til dem, der er sprunget fra, er forskellen ikke 
statistisk signifikant.

På baggrund af svarprocent og antallet, som indgår i populationen, vurderes besvarelserne at være repræsentative for 
plejecentre i Danmark.

 
7.5 Analyser 
Der er anvendt frekvenstabeller og krydstabulering i analysearbejdet. Der er tale om bivariate deskriptive analyser, hvor 
der ikke kontrolleres for andre variable. Derved kan vi ikke udelukke, at der er andre faktorer, der spiller ind på sammen-
hængene, og vi kan heller ikke sige noget om retningen af sammenhængene. 

Analysearbejdet er gennemført i SPSS. I krydstabuleringerne er resultaterne testet for statistisk signifikans med chi2 test. 
Da chi2 test er følsomt for sparsomme data (under 5 respondenter per celle), er der gennemført test, hvor svarkategorier er 
sammenlagte, for at teste holdbarheden af det statistiske test. Det er også vigtigt at bemærke, at resultater baseret på krydsta-
bulering angiver den rå fordeling mellem to forhold og tager ikke højde for, at andre forhold såsom plejetyngden kan have 
betydning for sammenhængen mellem fx behov for sygeplejetimer og tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker. Der er 
naturligvis også andre forhold, som ikke indgår i den aktuelle undersøgelse, som kan have betydning for resultaterne. 
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