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forord

Mange sygeplejersker har arbejdsvilkår, der ikke er gode nok. sundhedsvæsenet er desværre nået 
til et punkt, hvor arbejdsmiljøet på nogle arbejdspladser har negative konsekvenser for den syge
plejefaglige kvalitet og udvikling, for sygeplejerskernes helbred og trivsel samt for fastholdelsen af 
sygeplejersker i faget.
 
den udvikling skal ændres. både patienter og sygeplejersker har krav på et sundhedsvæsen, hvor 
sygeplejen har gode vilkår.

den internationale forskning dokumenterer, at der er en sammenhæng mellem på den ene side 
antallet af sygeplejersker, sygeplejerskernes viden og arbejdsmiljøet og på den anden side patien
tresultater som dødelighed, utilsigtede hændelser, indlæggelsestid og patienttilfredshed. 

for at skabe et overblik over den viden, der findes på feltet, har dansk sygeplejeråd udarbejdet en 
dokumentationsrapport, der samler en stor del af den eksisterende, forskningsbaserede viden.

denne folder sammenfatter hovedresultaterne i dokumentationsrapporten. folderen kan bruges til 
at argumentere for bedre arbejdsmiljø og bedre sygeplejefaglig kvalitet – hvad enten man er ledende 
sygeplejerske, tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller sygeplejerske i basisstilling. folder
en udgør også et vigtigt vidensgrundlag for de politiske beslutningstagere, der fastlægger rammerne 
for det danske sundhedsvæsen.

dorte steenberg
2. næstformand 
august 2008
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DOKUMENTATION: SYGEPLEJEFAG
LIG KVALITET OG ARBEJDSMILJØ

denne folder gennemgår hovedresultaterne fra 
dokumentationsrapporten ”Kvalitet af sygeplejen 
og arbejdsmiljø i sundhedssektoren”, som dansk 
sygeplejeråd har fået udarbejdet.

dokumentationsrapporten ser på, hvilke sam
menhænge der er mellem på den ene side medar
bejdernes arbejdsmiljø, helbred og velbefindende 
og på den anden side patientresultater. Ved pa
tientresultater forstås både de objektive resulta
ter (f.eks. dødelighed og utilsigtede hændelser) 
og de mere subjektive resultater (f.eks. patient
tilfredshed). 

dokumentationsrapporten bygger primært på in
ternationale studier (hovedsagelig fra det ameri
kanske sundhedsvæsen), fordi der endnu kun er 
gennemført få videnskabelige studier i danmark. 
selv om der er forskel på, hvordan de enkelte lan
des sundhedsvæsener er organiseret, viser erfa
ringerne fra bl.a. patientsikkerhedsforskningen, 
at der er mange paralleller mellem danske og in
ternationale forhold.

I dokumentationsrapporten anvendes betegnel
sen registered nurse (rn), der svarer til en tra
ditionel dansk uddannet sygeplejerske. 

FÆRRE DØDE PATIENTER, NÅR DER 
ER FLERE SYGEPLEJERSKER
dokumentationsrapporten viser, at der er en 
sammenhæng mellem sygeplejerskebemandin
gen og dødeligheden blandt patienterne: det ser 
ud til, at en lavere dødelighed hænger sammen 
med færre patienter per sygeplejerske (rn)1-12.  

forhold i relation til sygeplejerskers viden og erfa
ring samt organiseringen af arbejdet ser  også ud 
til at have betydning for dødeligheden blandt pa
tienterne. der peges på nedsat dødelighed blandt 
patienterne ved: 
•	 Et	højere	uddannelsesniveau	blandt	sygeplejer

skerne8, 13-15

•	 Større	anciennitet	og	erfaring	blandt	sygeplejer
skerne15

•	 Selvstændighed	i	sygeplejearbejdet16 
•	 Et	 godt	 tværfagligt	 samarbejde	mellem	 læger	

og sygeplejersker15-16 

på organisationsniveau peger rapporten på, at et 
lavt personaleflow17 og få løst tilknyttede medar
bejdere15 hænger sammen med lavere dødelig
hed. på magnethospitaler, som er karakteriseret 
ved bl.a. personaleomsorg, flad struktur og tvær
fagligt samarbejde, ses også en lavere dødelig
hed16-18.
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FÆRRE UTILSIGTEDE HÆNDELSER, 
NÅR DER ER ET GODT ARBEJDS
MILJØ  

der er i litteraturen lidt forskel på, hvilke parame
tre	der	specifikt	henregnes	i	kategorien	utilsigtede	
hændelser. Generelt falder langt de fleste utilsig
tede hændelser inden for fire hovedgrupper: In
fektioner,	medicineringsfejl,	tryksår	og	falduheld.	

dokumentationsrapporten viser, at der er en sam
menhæng mellem sygeplejerskers arbejdsforhold 
og forskellige utilsigtede hændelser. denne sam
menhæng er mest entydig i undersøgelser, som 
omhandler sygeplejersker (rn):
•	 Sygeplejerskebemandingen	 har	 betydning	 for	
antallet	 af	medicineringsfejl19-20. jo flere pleje
timer, der er per patientdag, des lavere er fejl
raten. plejetimer omfatter alle grupper af pleje
personale21. 

•	 En	 højere	 bemanding	 af	 sygeplejersker	 (RN)	
er sammenhængende med lavere forekomst af 
infektioner i blodbanen, lungebetændelse, sår
infektioner3, 5, 17, 22-23 og falduheld blandt patien
terne20-21. 

på det organisatoriske plan er der fundet sam
menhænge mellem utilsigtede hændelser og 
brug af vikarer, organiseringen af arbejdstiden og 
det organisatoriske klima: 
•	 Brug	af	vikarer	(interne	eller	fra	vikarbureau)	er	

forbundet med øget forekomst af blodbanein
fektioner24-25. 

•	 Overarbejde,	arbejdstid	på	mere	end	40	timer	
per uge og vagter på 12,5 timer eller mere øger 
antallet	af	medicineringsfejl26-27. sandsynlighed 
for fejl er tre gange større ved vagter på 12,5 ti
mer eller mere26. 

•	 Ringe	 organisatorisk	 klima	 som	 f.eks.	 ringe	
arbejds pladskultur, lav medarbejderindflydel se 
og uprofessionelt samspil kan føre til flere over
skridelser	 af	 fastsatte	 procedurer,	 hvilket	 igen	
kan føre til flere fejl28. 

•	 Der	er	vist	sammenhæng	mellem	højt	selvrap
porteret stressniveau blandt sygeplejersker og 
flere	medicineringsfejl29. 

KORTERE INDLÆGGELSESTID, NÅR 
DER ER FLERE SYGE PLEJERSKER 

dokumentationsrapporten viser, at indlæggelses
tiden for patienterne er kortere, når der er flere sy
geplejersker. det gælder i forhold til den generelle 
sygeplejebemanding (nurse staffing) og i endnu 
højere grad, når det handler om sygeplejersker 
(RN)	eller	specialsygeplejersker3-5, 8, 17, 22. 

på det organisatoriske niveau ses længere ind
læggelsestid ved brug af vikarer3, 25 og kortere 
indlæggelsestid ved lavt personaleflow17. 

TILFREDSE SYGEPLEJERSKER OG 
TILFREDSE PATIENTER

dokumentationsrapporten viser, at patienttil
fredshed hænger sammen med sygeplejerskers 
arbejdsforhold. dette gælder både i forhold til be
mandingsfaktorer, blødere faktorer i det psykiske 
arbejdsmiljø og arbejdets organisering.

Uanset om det er sygeplejerskernes eller patien
ternes vurdering af patienttilfredsheden viser 
litteraturen, at bemandingen og arbejdsorgani
seringen indvirker på bedre patientresultater 
og patienttilfredsheden30. personalemangel er 
også en faktor, som indvirker på patienttilfreds
heden31,32. 

studierne finder, at sygeplejerskernes psykiske 
velbefindende har direkte betydning for patient
resultaterne. sygeplejersker, som har selvtillid 
i forhold til arbejdsopgaven, som kan tage selv
stændige beslutninger og som føler sig engage
rede og motiverede, leverer en bedre sygepleje 
for patienterne18, 33. 

I en skandinavisk kontekst hænger høj patienttil
fredshed sammen med organisatoriske forhold, 
som f.eks. ledelseskvalitet, godt tværfagligt sam
arbejde og fælles korpsånd. lav patienttilfreds
hed er derimod sammenhængende med f.eks. 
administrative forhold så som meget papirarbej
de, økonomiske begrænsninger og dårlig organi
sering af arbejdet34. 
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PRIMÆRSEKTOREN HAR OGSÅ 
BRUG FOR SYGEPLEJERSKER 
Materialet om primærsektoren er spinkelt, da der 
ikke er udført megen forskning på det felt. litte
raturen viser, at der er sammenhæng mellem en 
decideret	forøgelse	af	sygeplejersketimer	(RN)	pr.	
plejehjemsbeboer og færre komplikationer som 
tryksår og urinvejsinfektioner, lavere økonomiske 
udgifter og færre hospitalsindlæggelser35. 

I dansk kontekst er en række interventioner afprø
vet blandt borgere i eget hjem. Interventionerne 
viser, at jo tættere hjemmesygeplejen samar
bejder med både hospitalsvæsenet og med de 
praktiserende læger, desto bedre er resultaterne 
i form af færre indlæggelser, kortere indlæggel
sestid og færre økonomiske udgifter. Interventio
nerne forsøger især at skabe en tættere kontakt til 
borgeren. Interventionerne er: akutstuer på kom
munalt	plan,	specialiserede	akutteams	og	tæt	op
følgning efter udskrivelsen fra hospitalet36. 

GOD KVALITET AF SYGEPLEJEN 
MED ET GODT ARBEJDSMILJØ

Godt	arbejdsmiljø	handler	bl.a.	om	balance	mel
lem	krav	og	ressourcer	og	om	arbejdstider,	som	
er tilpasset både arbejds og privatlivet. Målet er 
at bevare sundheden blandt både sygeplejersker
ne og patienterne.  

Balance	mellem	krav	og	ressourcer	er	med	til	at	
støtte engagementet blandt sygeplejersker. do
kumentationsrapporten viser bl.a., at:
•	 Tilstrækkelig	bemanding	har	betydning	for	op

levelsen af, hvor sygeplejersken befinder sig på 
kontinuummet ”engagementudbrændthed”37 

•	 Risikoen	 for	 udbrændthed	 blandt	 sygeplejer
skerne falder, og tilfredsheden med jobbet sti
ger, når antallet af sygeplejersker forøges1 

•	 På	 afdelinger	 med	 høj	 patient-sygeplejerske-
ratio er sygeplejerskerne mindre tilfredse med 
deres job. de har større risiko for at brænde ud 
og er mere tilbøjelige til at mene, at kvaliteten i 
sygeplejen er forringet10 

•	 Der	er	vist	sammenhæng	mellem	højt	selv-rap
porteret stressniveau blandt sygeplejersker og 
flere	medicineringsfejl29 

et andet tema er organiseringen af arbejdstiden, 
og hvordan det indvirker på kvaliteten af sygeple
jen. studierne viser at: 
•	 Der	 er	 en	 stigning	 i	 hospitalsinfektioner	 ved	

flere overarbejdstimer blandt personalet3  
•	 Der	 er	 sammenhæng	mellem	øget	 overtid	 og	

forskellige former for infektioner og tryksår 
blandt patienterne23 

•	 Færre	 sygeplejersker	 på	 nattevagt	 medfører	
øget risiko for komplikationer blandt patienter, 
som har fået fjernet leveren17 

•	 Arbejdstiden	indvirker	på	antallet	af	medicine
ringsfejl: Mere overarbejde, arbejde mere end 
40 timer per uge og vagter på 12,5 timer eller 
mere	er	 sammenhængende	med	flere	medici
neringsfejl26-27. sandsynlighed for fejl er tre gan
ge større ved vagter på 12,5 timer eller mere26.
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SÆT KVALITET OG ARBEJDSMILJØ 
TIL DISKUSSION!

den internationale forskning dokumenterer, at 
der er en sammenhæng mellem på den ene side 
antallet af sygeplejersker, sygeplejerskernes viden 
og arbejdsmiljøet og på den anden side patient
resultater som dødelighed, utilsigtede hændelser, 
indlæggelsestid og patienttilfredshed.

det er vigtigt, at sundhedsvæsenet bruger denne 
viden aktivt.

både ledende sygeplejersker, tillidsrepræsentan
ter, sikkerhedsrepræsentanter og sygeplejersker i 
basisstilling har mulighed for at sætte den syge
plejefaglige kvalitet og sygeplejerskernes arbejds
miljø til diskussion. både i hverdagen, når vagt
planer og bemandingen skal fastlægges, og i sU/
Medudvalgene, hvor de bredere spørgsmål om 
kvalitet, arbejdsmiljø og budgetter diskuteres.

særligt har de ledende sygeplejersker mulighed 
for at bringe resultaterne fra den internationale 
forskning frem til de politiske beslutningstagere, 
der fastlægger rammerne for sundhedsvæsenet – 
og dermed for sygeplejerskernes arbejdsmiljø og 
den sygeplejefaglige kvalitet.

SPØRGSMÅL TIL FÆLLES  
DRØFTELSE:
Med inspiration fra den internationale forskning 
kan bl.a. følgende spørgsmål danne udgangs
punkt for at drøfte sammenhængen mellem kva
litet og arbejdsmiljø:
•	 Hvordan	er	arbejdspresset	i	hverdagen?	Hvor

dan indvirker arbejdspresset på kvaliteten af sy
geplejen?	Hvordan	kan	et	stigende	arbejdspres	
reduceres?	 Kan	 flere	 sygeplejersker	 løse	 pro
blemstillingen?	 Hvordan	 bør	 normerings-	 og	
opgavefordelingen være mellem sygeplejersker 
og	øvrige	personalegrupper?

•	 Hvordan	er	personaleflowet	og	brug	af	vikarer?	
Hvordan	 indvirker	dette	på	 kvaliteten	af	 syge
plejen?	Hvordan	 kan	der	 gøres	 en	 særlig	 ind
sats for at rekruttere og fastholde sygeplejer
sker, så der er en tilstrækkelig stor gruppe med 
høj	anciennitet	og	stor	erfaring?

•	 Hvordan	er	afdelingens	struktur?	Hvordan	ind
virker	den	på	kvaliteten	af	sygeplejen?	Er	der	en	
flad	 struktur	med	 korte	 kommunikationsveje?	
Hvordan	fungerer	det	tværfaglige	samarbejde?	

•	 Hvordan	er	arbejdet	organiseret?	Hvordan	ind
virker	 det	 på	 kvaliteten	 af	 sygeplejen?	Hvilket	
selvstændighedsniveau har sygeplejerskerne 
og kan sygeplejerskernes ansvarsområde udvi
des?	Hvordan	kan	tilbud	om	efter-	og	videreud
dannelse	udvikles?	Hvilke	arbejdsopgaver	 kan	
andre faggrupper varetage, så sygeplejerskerne 
kan	koncentrere	sig	om	de	sygeplejefaglige	op
gaver?

•	 Hvordan	 er	 arbejdstiden	 organiseret?	Hvilken	
betydning har tilrettelæggelsen af arbejdet for 
kvaliteten	af	sygeplejen?	Hvilken	betydning	har	
f.eks. overarbejde for arbejdsmiljøet og kvalite
ten	af	sygeplejen?	Hvordan	kan	arbejdet	orga
niseres anderledes og hvordan kan overarbejde 
reduceres?

•	 Hvilke	 faktorer	 i	 arbejdsmiljøet	 indvirker	 på	
kvaliteten	 af	 sygeplejen	 på	 arbejdspladsen?	
Hvordan	er	 kvaliteten	af	 sygeplejen?	Hvordan	
er trivsel, engagement og jobtilfredshed blandt 
sygeplejerskerne?	Hvilke	indsatser	skal	sættes	i	
gang	for	at	sikre	et	godt	arbejdsmiljø?
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Den internationale forskning dokumenterer, at der er en sammenhæng mellem på den ene side antallet 
af sygeplejersker, sygeplejerskernes viden og arbejdsmiljøet og på den anden side dødelighed, utilsigtede 
hændelser, indlæggelsestid og patienttilfredshed.

Denne folder sammenfatter hovedresultaterne af den internationale forskning. Folderen er dermed et vig-
tigt vidensgrundlag – både for de politiske beslutningstagere, der fastlægger rammerne for det danske 
sundhedsvæsen og for ledende sygeplejersker, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og sygeple-
jersker i basisstilling.


