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Åbent brev til politikere og ledere i sundhedsvæsenet i Region Sjælland og i regionens 

kommuner fra sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter: 

 

Borgere og patienter er kastebolde i sundhedsvæsenet 
 

Vi går ofte hjem med dårlig samvittighed! 

Sygeplejersker på Region Sjællands sygehuse, i psykiatrien og i regionens kommuner må 

hver eneste dag prioritere benhårdt for at nå de livsvigtige opgaver hos patienter og borgere 

på sygehusene og i kommunerne. Vi vil med dette åbne brev til regionens og kommunernes 

politikere tage bladet fra munden og fortælle om en hverdag præget af stort arbejdspres, for 

få sygeplejersker, opgaver der ikke nås eller burde have en højere kvalitet, med deraf 

følgende dårlig samvittighed over for patienter og borgere. 

 

Region Sjælland - Danmarksmester i genindlæggelser? 

Det kan godt være, at Region Sjælland er danmarksmester i korte indlæggelser, men tal fra 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) viser, at genindlæggelsesraten for 

akutte indlæggelser er markant højere i Region Sjælland end i de øvrige regioner. Måske 

fordi patienterne bliver for hurtigt udskrevet? Eller måske kan det også hænge sammen med, 

at der er for få sygeplejersker på regionens sygehuse? I Region Sjælland er der nemlig hele 20 

% færre sygeplejersker pr. 1000 borgere end i andre regioner – og dertil kommer, at der er 

vakante stillinger mange steder. 

 

Tidlige udskrivelser lægger pres på hjemmesygeplejen 

Travlheden og det konstante fokus på effektivitet på sygehusene medfører udskrivelse af 

patienter med øget behov for sygepleje af en karakter, som tidligere blev løst på sygehusene 

med tæt lægeinvolvering – alt sammen opgaver der bliver lagt over på 

hjemmesygeplejerskerne, uden at der er ansat tilsvarende flere kolleger. Det sker også, at 

patienter bliver udskrevet i en sen nattetime – somme tider uden den nødvendige medicin 

eller de rette recepter – eller med fejlagtige informationer om medicin og øvrig behandling.  

Når patienter udskrives hurtigt, uden de nødvendige forberedelser i samarbejde med 

kommunens hjemmesygeplejersker, kan genindlæggelse være eneste mulige løsning. For 

patienter og borgere medfører det samlet set en ringere behandling og pleje, som kan 

medføre et længere og mere kompliceret sygdomsforløb. Samtidig er det værd at bemærke, 

at der i næsten alle Region Sjællands kommuner er færre sygeplejersker pr. 1000 borgere, 

end der er på landsplan.  

 

Psykiatrien må arbejde med weekendbemanding 

Der mangler også sygeplejersker i psykiatrien. Nogle psykiatriske afdelinger havde brugt 

deres samlede vikarbudget for hele 2017 i januar måned, derfor var der allerede i marts 2017 

vikarstop. Konsekvensen af dette er, at nogle afdelinger i psykiatrien arbejder med 

weekendbemanding eller mindre på nogen dage. Det samme sker når sygeplejerskerne skal 

hjælpe i akutte situationer på andre afsnit. Paradokset er, at der netop i den situation er 

behov for vores faglighed og omhu. De gode intentioner om at nedbringe antallet af 

bæltefikseringer kan i sådanne situationer være vanskelige at leve op til.  



Vi har set en stigning i antallet af indlæggelser af borgere fra socialpsykiatriske bosteder, 

fordi deres situation ikke kan håndteres på bostederne.  Vi har en fornemmelse af, at der 

mangler faglighed og ressourcer på bostederne. Vi opfordrer derfor til at styrke de 

socialpsykiatriske bosteder, til gavn for både beboerne på bostederne, de almenpsykiatriske 

patienter – og de psykiatriske sygeplejersker.  

Vi oplever at børn og unge i psykiatrien bliver kastebolde mellem kommuner og region, når 

de udskrives til videre behandling hos egen læge og kommunal opfølgning. Vi oplever alt 

for tit at de genhenvises. 

 

Bekymringer for kvalitet, fejl og utilsigtede hændelser afvises 

Hver eneste dag påpeger sygeplejersker over for deres ledelse forhold, der ikke er optimale.  

Desværre oplever vi ledere, der er underlagt stramme budgetter og en helt klar forventning 

om overholdelse af disse. Vi oplever, at ledere, trods gode intentioner ikke har mulighed for, 

at rette op på eller agere hensigtsmæssigt. Vi står tilbage med en følelse af, at økonomi er 

vigtigere end mennesker. 

 

Et presset arbejdsmiljø 

Det pressede arbejdsmiljø viser sig b.la. ved, at medarbejderne får symptomer på stress eller 

får arbejdsskader, fordi de står alene med tunge løft eller har så travlt, at de kommer ud for 

stikuheld. Og selv om det er det pressede arbejdsmiljø, der er udløsende årsag til 

medarbejderes sygefravær, oplever vi ofte, at tonen er blevet skærpet i omsorgssamtaler med 

sygemeldte sygeplejersker. Det er ikke ualmindeligt at blive truet med afskedigelse, med 

begrundelse i driften, under en omsorgssamtale, hvor dagsordenen egentlig er at hjælpe den 

sygemeldte bedst muligt tilbage på arbejdet. 

 

Desværre, fru Jensen – vi kan ikke nå at hjælpe dig op af sengen i dag 

Sygeplejersker oplever jævnligt at måtte afvise at hjælpe patienter på toilettet eller give hjælp 

til få noget at drikke. Nogle dage gives der minimal hjælp til personlig hygiejne, og vi 

nedprioriterer den nødvendige mobilisering, eller medicinen bliver givet for sent. Hvis man 

skal være to om at hjælpe en patient, er det ikke altid nemt at finde en kollega, der har tid, så 

det kan ende med, at fru Jensen, så må blive liggende i en ubekvem stilling eller slet ikke 

kommer op af sengen. Er det rimelige forhold for patienter, borgere og medarbejdere?  

 

Så lyt dog – og skab handling frem for ord! 

Uanset om vi taler om sygehusene, psykiatrien eller den kommunale hjemmepleje – eller om 

overgangene mellem de forskellige sektorer - så ser vi et sundhedsvæsen, der lider. Vi kan 

ikke stå inde for de tilbagevendende effektiviseringer og de smarte ord om 

”Danmarksmester i Sammenhæng” eller ”Patienten i fokus”. Det er nemlig ikke sandheden. 

Som fællestillidsrepræsentanter i Kreds Sjælland undrer vi os over, at man kan sende folk til 

månen, mens det er ikke muligt at sikre en fagligt forsvarlig sygepleje, sektorovergange af 

høj faglig kvalitet – og et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle sygeplejersker i 

sundhedsvæsenet. Prisen er for høj. Den enkelte sygeplejerske presses til at give køb på sin 

faglighed. Der er intet, vi ønsker mere end at kunne få lov til at arbejde med vores fag, 

herunder at sætte patienten og borgeren i centrum og se mennesket i et helhedsperspektiv. 

Men der er brug for nogle rammer, der gør det muligt!  

 

På vegne af fællestillidsrepræsentanter fra Region Sjælland og regionens kommuner: 



 

Annette Møller, Sygehusområdet, Region Sjælland, telefon 40222721 

Vibeke Mortensen, Psykiatrien, Region Sjælland, telefon 23312569 

 

Susanne Fransen, Kommune i Region Sjælland, telefon 24877138 

 

 

 


