
 

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. 

KORT OM NETVÆRKET  

Vi er en gruppe sygeplejersker fra medicinske afdelinger i hovedstadsområdet, som 

har fundet sammen i frustrationen over forholdene på vores arbejdspladser. Vi 

oplever, at de medicinske afdelinger får færre senge og færre hænder, til flere og 

mere komplekse patienter. Det går ud over os, det går ud over patienterne, og der 

er lagt op til yderligere effektiviseringer og nedskæringer de kommende år.  

Vi tror på, at det er en udvikling, som vi kan være med til at påvirke. Vi tror på, at vi 

ved at stå sammen og fortælle om vores hverdag på afdelingerne kan være en 

fagligt funderet modvægt til nye effektiviseringskrav og besparelser. Én af vejene er 

et nyhedsbrev, hvor vi kan dele vores oplevelser og erfaringer.  

Temaet for dette nyhedsbrev er Overbelægning. Vi håber dels at vise, at 

overbelægning ikke kun er et lokalt problem (og ikke bare kan eller skal løses lokalt), 

og dels at få knyttet os tættere 

sammen som sygeplejersker der – 

på trods af vores mange forskellige 

specialer og hospitaler, slås med 

mange af de samme problemer i 

dagligdagen. 

Netværket er uafhængigt af DSR, 

men vi har et godt og tæt 

samarbejde. Vi skal og vil ikke være 

en fagforening i stedet for 

fagforeningen, men supplere med engageret græsrodsarbejde. 

”DET ER SOM AT SLÅ I EN PUDE”  

- om overbelægning på en medicinsk afdeling   

Vinteren 2014-15 var en hektisk og hård periode for os medicinske sygeplejersker. De 

fleste afdelinger i Region Hovedstaden oplevede massiv overbelægning fra ca. november 

2014 til ca. april 2015.  

Overbelægningen fik konsekvenser også for patienterne; når vi er for få hænder daler 

kvaliteten i pleje og behandling, mens utilsigtede hændelser bliver en del af hverdagen.  

FAKTA OM OVERBELÆGNING 

 Fra 2002 til 2012 blev der lukket 2.351 

medicinske senge 

 Fra 2006 til 2011 steg akutte indlæggelser 

af ældre pr. år med 74.236 

 På trods af årlige politiske løfter om 

handling, så viser sundhedsministeriets tal 

fra 2014, at overbelægning fortsat er et 

problem på især medicinske og geriatriske 

afdelinger over hele landet. 

 



Der kan findes mange forskellige årsager til overbelægningen lokalt, men problemet har 

været landsdækkende, så måske skal årsagerne også findes her. Faktum er i hvert fald, at 

næsten hver fjerde medicinske seng er forsvundet siden 2002. Patienterne bliver ældre og 

mere komplekse i takt med nye behandlingsmuligheder, og det at sundhedsvæsenet hvert 

eneste år skal spare millioner af kroner.  

Sygeplejersker fortæller 

Vi har besøgt en medicinsk afdeling i Region Hovedstaden for at høre, hvordan 

overbelægningen har påvirket sygeplejerskerne dér.  

Vi besøgte afdelingen i april måned 2015, hvor vi fik lov til at interviewe 6 medicinske 

sygeplejersker. Sygeplejerskernes navne er opdigtede.  

Har I haft problemer med overbelægning i vinters? 

Anita: ”Der har altid været perioder med spidsbelastning, hvor der bliver ved med at komme 

nye plejetunge patienter. Det er ofte værst en måneds tid omkring jul. Sidste år var det bare 

anderledes. Der startede perioden allerede i november og strakte sig helt til marts. Det ville 

bare ikke stoppe. Til sidst forsøgte vores overlæge at omvisitere patienterne nede i AMA, 

fordi vi slet ikke kunne følge med. Men det var ikke muligt, for de andre medicinske 

afdelinger var lige så pressede af overbelægning.” 

Er der andre faktorer, der har medvirket til arbejdspresset?  

Birgitte: ”Ja, vi har alle sammen en fornemmelse af, at der altid skal spares. Eller også 

dukker der en eller anden ny udfordring op, som vi skal overvinde. 

For eksempel havde vi et større VRE-udbrud, som betød flere isolerede patienter. Da dét 

så var overstået, blev næste sparerunde annonceret. Det er som om, ingen lytter til os, og 

at vi må finde på noget nyt, for det 

ændrer sig ikke af sig selv.” 

Nina: ”Der var også denne her 

flaskehals, hvor vi konstant fik 

patienter fra AMA samtidigt med, at 

kommunerne ikke kunne modtage de 

færdigmeldte. Kommunerne kunne 

heller ikke følge med 

overbelægningen og havde derfor 

svært ved at skaffe aflastnings- og 

rehabiliteringspladser. Det gav lang 

ventetid. Patienter, der var klar til 

udskrivelse, optog ofte sengepladser 

for nye patienter.” 



Hvilke initiativer tog ledelsen for at forbedre situationen? 

Julie: ”De har taget situationen meget alvorligt, men har haft svært ved at ændre den. Vi 

har fået lov til at fylde hullerne i vagtplanen ud med FADL-vagter. Men ofte kræver det en 

stor indsats at sætte en FADL-vagt ind i arbejdsgangen. Så er den reelle hjælp ikke så stor, 

fordi man så selv kommer bagud.” 

Anita: ”Den anden mulighed for at dække vagtplanen er at ringe folk ind. Det holder bare 

ikke i længden. For det er en tidsbyrde, både for dem der skal ringe, og dem der bliver ringet 

op. Det slider os ned og giver mere sygefravær, så det er en ond cirkel. Vi har alle sammen 

prøvet at blive ringet op om en ledig vagt og føle dårlig samvittighed, hvis man siger nej. 

Man har slet ikke kunne overskue at sige ja, og så går man og bekymrer sig for afdelingen 

og sine kollegaer på sin fridag.” 

Har overbelægningen haft konsekvenser for patienterne? 

Inger: ”Ja. Den lange periode med ekstra belastning har haft konsekvenser for både 

patienter og personalet. Der er tryksår, der ikke er blevet opdaget, og elever der har måttet 

gå ind til patienterne alene. Patientundersøgelser har vi glemt at bestille eller måtte aflyse 

på grund af for eksempel manglende udrensning.” 

Birgitte: ”Et andet problem var, at vi var for pressede til at afslutte patienterne ordentligt. 

Patienterne blev ikke altid færdigmeldt til tiden, så hjemmeplejen var ikke klar til at tage 

imod patienten. Og så blev indlæggelsen forlænget. Eller vi oplevede komplikationer og 

genindlæggelser, som tyder på, at det gik for stærkt ved udskrivelsen.”   

Hvordan har overbelægningen påvirket personalet? 

Fie: ”Generelt er jeg utrolig glad for afdelingen. Vi har et rigtig godt socialt sammenhold i 

personalegruppen. Det er et spændende speciale med mange gode udfordringer. Men 

overbelægning har desværre nedsat arbejdsglæden. For eksempel har jeg flere gange 

prøvet at gå hjem med hjertebanken og adrenalinen kørende rundt i kroppen efter en hektisk 

dag. Og så den skuffelse og frustration der er over ikke at kunne yde sit fag ordentligt. Ikke 

at kunne være der for patienterne. Ikke at være en god sygeplejerske.” 

Inger: ”Folk har haft et stort behov for at læsse af på hinanden i medicinrummet. Men alt i 

alt har det for mig selv i hvert fald betydet, at min arbejdsglæde har taget skade.” 

Så overbelægningen påvirker altså arbejdsglæden? 

Laura: ”Vi føler, at vi gør et vigtigt stykke arbejde, men samtidig at der bliver drevet rovdrift 

på os. Jeg har svært ved at se mig selv i det her job i længden. Jeg glemte at tænke på mig 

selv, at spise sundt og træne. Når jeg havde fri, gik jeg rundt med kronisk dårlig 

samvittighed, fordi jeg følte, at jeg ikke ydede mit arbejde ordentligt.” 

Nina: ”Jeg begyndte at gå på kompromis med mit privatliv. Jeg havde ikke kræfter til aftaler. 

Jeg ville bare slappe af og sove hele tiden.” 



Hvordan har det påvirket afdelingen som helhed? 

Anita: ”Den lange periode med overbelægning og ekstra belastning har sat spor i 

afdelingen. Vi er alle bekymrede for, hvordan det skal gå fremover. Og det virker stadig lidt 

tungt nu, selv om arbejdsbyrden er væsentligt mindre. For eksempel er VRE-udbruddet væk 

nu. Når vi snakker med sygeplejersker fra andre afdelinger, undrer de sig over, hvorfor vi 

gider arbejde på en medicinsk afdeling. Men vi elsker jo specialet og selvfølgelig også 

kollegaerne.” 

Laura: ”Det medicinske speciale har jo ikke så høj status og har fået et dårligt rygte på grund 

af det høje arbejdspres. For tiden er der få, der bider på vores jobannoncer. Vi har ansat to 

nye social og sundhedsassistenter, men de er sygemeldte nu. Det føles som at slå i en 

pude. Og vi har fornemmelsen af, at det aldrig ændrer sig. Det er som om, vi ikke bliver hørt 

af politikerne overhoved. De lover guld og grønne skove. De afsætter en masse millioner til 

sundhedsvæsenet, men man har aldrig kunne mærke det på vores arbejdsplads. For 

eksempel at vi blev bedre normeret, så vi faktisk havde tid til patienterne.” 

Hvordan kan det være, at I så alligevel går på arbejde hver dag? Det lyder meget 

håbløst?  

Fie: ”Ja, men der er faktisk også sket nogen ting. Det endte med, at vi kontaktede Dansk 

Sygeplejeråd og fik sat et møde op, hvor vi drøftede vores bekymringer med dem og 

ledelsen. Vores tillidsrepræsentant holdt et møde med os sygeplejersker, hvor vi kunne 

fremlægge vores frustrationer. Det var med til at sætte fokus på overbelægning på de 

medicinske afdelinger, også politisk.” 

Birgitte: ”Men vigtigst er selvfølgelig, at vi på trods af overbelægning og håbløsheden har 

kunne holde humøret højt. Vi har en fantastisk god afdeling, hvor vi gør en stor forskel for 

patienterne hver eneste dag.”  

Siden interviewet 

Tillidsrepræsentanterne fra hospitalets medicinske afdelinger har siden interviewet i april 

holdt et møde med fællestillidsrepræsentanten, oversygeplejerskerne, en 

kredsnæstformand fra Dansk Sygeplejeråd og hospitalets vicedirektør. Der er nu blevet 

nedsat en gruppe, der skal kigge på, hvordan overbelægning på de medicinske afdelinger 

kan forebygges. Det bliver selvfølgelig spændende, hvad det ender ud med… 

Tak til de medvirkende sygeplejersker i interviewet. 

 

 

 

 



OVERBELÆGNING HAR VÆRET ET STORT TEMA I MEDIERNE 

Her er et udpluk:  

Overbelægningens konsekvenser.  

En stor undersøgelse viser, at dødeligheden stiger markant på afdelinger med 

overbelægning. Ved belægningsprocent på 120 stiger dødeligheden 9% - i forhold til 

afdelinger med belægningsprocent på 80.  Artikel i Dagbladet Information 9. juli 2014 

Dødeligheden er større i weekenden.  

Når der er færre personaler på arbejde – stiger dødeligheden registerbart.  

Artikel i Politiken 15. august 2014. 

Sundhedsministeriet egen undersøgelse af det store omfang af overbelægning.  

Den dokumenterer, at der er regionale forskelle. Sundhedsminister Sophie Løhde (V) 

udtaler, at vi skal ”gøre noget ved problemet”. Artikel på Politiko.dk 3. september 2015. 

DEMONSTRATION 2. OKTOBER 2015 

I valgkampen lovede alle partier et bedre sundhedsvæsen. På trods af det kan vi se frem 

til nye nedskæringer. Op til Folketingets åbning er der derfor demonstration på 

Christiansborg slotsplads for sundhedspersonale, patienter og pårørende under 

overskrifterne: 

FLERE HÆNDER I 

SUNDHEDSVÆSENET! 

SLUT MED NEDSKÆRINGER! 

MINDSKE BUREAUKRATI! 

MEDICIN UDGIFTERNE SKAL NED! 

Mød op 2. oktober kl. 15.30-19:00 på Christiansborg slotsplads.  

Vi anbefaler alle at deltage. Tag en kollega under armen – og hiv en læge, portør og 

lægesekretær med. 

Facebook: Demonstration for sundhedsfagligt personale 2. oktober. 

BLIV EN DEL AF NETVÆRKET 

Netværket arbejder for bedre vilkår for os sygeplejersker og for vores patienter. Til dét har 

vi også brug for din historie. Hvordan ser din hverdag ud? Hvad er jeres problemer? Har du 

eller dine kolleger erfaringer, vi andre kan lære af? 

Vi hjælper med at anonymisere og sikrer, at ingen kommer i problemer for at dele deres 

historie. 

Du kan skrive til os på medicinskesygeplejersker@gmail.com eller melde dig ind i vores 

facebookgruppe. Søg på Netværk for Medicinske Sygeplejersker, hvis du ikke kan få linket 

her til at samarbejde.  

http://www.politiko.dk/nyheder/minister-slaar-alarm-massiv-overbelaegning-paa-sygehuse-hoerer-ingen-steder-
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2367129/risikoen-for-at-doe-paa-hospitalet-er-dobbelt-saa-hoej-i-weekenden/
http://www.politiko.dk/nyheder/minister-slaar-alarm-massiv-overbelaegning-paa-sygehuse-hoerer-ingen-steder-
https://www.facebook.com/events/1653869331557017/
mailto:medicinskesygeplejersker@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/586826001427959/


Giv også besked, hvis du har forslag til aktiviteter eller emner, som Netværket kan sætte 

fokus på. Og der er selvfølgelig altid brug for flere hænder - også til at råbe op om behovet 

for flere hænder! Så har du lyst til at give en hånd med nyhedsbreve, eller hvad vi ellers 

finder på - så er du mere end velkommen. 

I næste nyhedsbrev ser vi på, hvordan indberetning af UTH'er kan bruges systematisk til at 

råbe op om områdets vigtige problemstillinger. Og så taler vi med en sygeplejerske, der har 

haft held til at sikre bedre normeringer gennem UTH'er. 

NETVÆRK FOR MEDICINSKE SYGEPLEJERSKER 

https://www.facebook.com/groups/586826001427959/

