
 

NOTAT Blisterpakninger 
I perioden 30. september til 11. oktober 2022 har DSR Analyse gennemført en spørgeskemaundersøgelse 
blandt medlemmerne af Dansk Sygeplejeråds medlemspanel. 46% af de 3.323 inviterede medlemmer deltog i 
undersøgelsen.  
 

Hovedresultater 
- Omkring halvdelen af sygeplejerskerne i regionerne (50%) og kommunerne (49%) trykker som en del 

af deres arbejde tabletter ud af blisterpakninger ca. en gang om ugen eller oftere. 
- Kommunale sygeplejersker, der trykker tabletter ud af blisterpakninger, trykker typisk flere ud, når de 

doserer tabletter, sammenlignet med dem, der er ansat i regionerne. 
- En tredjedel (32%) af sygeplejerskerne, der trykker tabletter ud af blisterpakninger, oplever fysiske 

gener/smerter ved arbejdet med blisterpakninger.  Blandt de kommunale sygeplejersker gælder det 
59%. 

- Der er en tendens til at de sygeplejersker, der oftere trykker tabletter ud, i højere grad rapporterer 
fysiske gener ved arbejdet med blisterpakninger. Det samme gælder dem, der typisk trykker flere 
tabletter ud ved dosering.  

 
Blisterpakninger 
Tabel 1 viser hvor ofte det indgår i sygeplejerskernes arbejdsdag at trykke tabletter ud af blisterpakninger. 24% 
af alle de adspurgte sygeplejersker svarer, at de hver arbejdsdag trykker tabletter ud af blisterpakninger. Blandt 
regionale sygeplejersker er det 29%, mens det gælder 18% af de kommunale. 
 
15% af de regionale sygeplejersker svarer, at det flere gange om ugen indgår som en del af deres arbejdsdag at 
trykke tabletter ud af blisterpakninger, mens det gælder 25% af de kommunale. På tværs af alle sektorer 
gælder det 17%. 
 
6% svarer, at de ca. en gang om ugen trykker tabletter ud af blisterpakninger som en del af deres arbejdsdag, 
det gælder både for regionale og kommunale sygeplejersker, samt den fulde gruppe beskæftigede 
sygeplejersker. 
   
Dermed trykker ca. halvdelen af sygeplejerskerne i regionerne (50%) og kommunerne (49%) tabletter ud af 
blisterpakninger som en del af deres arbejde ca. en gang om ugen eller oftere.  
 
11% af de regionalt ansatte sygeplejersker trykker tabletter ud af blisterpakninger sjældnere end en gang om 
ugen, mens det gælder 13% af de kommunalt ansatte og 11% af alle de beskæftigede. 
 
I alt trykker 57% af de beskæftigede sygeplejersker, 62% af de kommunale sygeplejersker og 60% af de 
regionale sygeplejersker tabletter ud af blisterpakninger i forbindelse med deres arbejde. 
  



 

 
Tabel 1. Hvor ofte indgår det i din arbejdsdag at trykke tabletter ud af blisterpakninger? 

 Region Kommune Alle 
beskæftigede  

Hver arbejdsdag 29% 18% 24% 

Flere gange om ugen 15% 25% 17% 

Ca. en gang om ugen 6% 6% 6% 

Sjældnere end en gang om ugen 11% 13% 11% 

Jeg trykker ikke tabletter ud af blisterpakninger som en del af 
mit arbejde. 

39% 37% 42% 

Ved ikke 1% 1% 1% 

Antal 933 348 1417 

Anm. Alle sygeplejersker i beskæftigelse. Forskellen på sektorer er signifikant. Procenter summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet 
afrunding.  Kilde: DSR analyse/MEGAFON  
 

Af tabel 2 fremgår mængden af tabletter sygeplejerskerne typisk trykker ud, når de doserer dem.  18% af de 
regionale sygeplejersker, der som en del af deres arbejde trykker tabletter ud, trykker typisk 4 eller derunder 
ud, mens det gælder 4% af de kommunale.  24% af sygeplejerskerne i regionerne trykker mellem 5 og 19 ud 
mod 4% i kommunerne. 
 
12% af de regionale sygeplejersker trykker typisk 20-99 tabletter ud sammenlignet med 30% i kommunerne. 
 
1% af de regionale sygeplejersker svarer, at de typisk trykker 100 tabletter eller derover ud, når de doserer 
tabletter, mens det næsten gælder en fjerdedel (24%) af de kommunale sygeplejersker. 
Således fremgår det, at de kommunale sygeplejersker typisk trykker flere tabletter ud, når de doserer 
sammenlignet med de regionale.  
 
Tabel 2. Hvor mange tabletter trykker du typisk ud, når du doserer tabletter? 

 Region Kommune I alt  

4 eller derunder 18% 4% 15% 

Fra 5 til 19 24% 4% 19% 

Fra 20 til 99 12% 30% 16% 

100 eller derover 1% 24% 8% 

Kan ikke vurdere 45% 38% 43% 

Antal 565 217 817 

Anm. Alle sygeplejersker i beskæftigelse, der har svaret, at de trykker tabletter ud af blisterpakninger.  Forskellen på sektorer er signifikant. 
Procenter summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrunding.  Kilde: DSR analyse/MEGAFON  

 
Tabel 3 viser andelen af sygeplejersker, der oplever fysiske gener/smerte i forbindelse med arbejdet med 
blisterpakkede tabletter fordelt på sektorer. Det er især de kommunale sygeplejersker, der rapporterer at 
opleve gener i forbindelse med arbejdet med blisterpakkede tabletter, således svarer 59% at de oplever fysiske 
gener.  
 
Til sammenligning gælder det 22% af de regionale sygeplejersker og 32% af alle adspurgte sygeplejersker.  
 
  



 

Tabel 3. Oplever du fysiske gener/smerter i forbindelse med arbejdet med blisterpakkede tabletter? 

 Region Kommune I alt  

Ja 22% 59% 32% 

Nej 72% 36% 62% 

Ved ikke 6% 6% 6% 

Antal 565 217 817 

Anm. Alle sygeplejersker i beskæftigelse, der har svaret, at de trykker tabletter ud af blisterpakninger. Forskellen på sektorer er signifikant. 
Procenter summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrunding.  Kilde: DSR analyse/MEGAFON  

 
Figur 1 viser, at der generelt er en tendens til, at dem der oftere trykker tabletter ud af blisterpakninger, i 
højere grad rapporterer, at de oplever smerter eller andre fysiske gener i forbindelse arbejdet med 
blisterpakninger. Således svarer 37% af dem, der hver arbejdsdag trykker tabletter ud, at de oplever fysiske 
gener i forbindelse med arbejdet med blisterpakninger, mens det gælder 14% af dem, der sjældnere end 
ugentligt trykker tabletter ud.  
 

Figur 1. Oplevelse af fysiske gener/smerter i forbindelse med arbejdet med blisterpakninger fordelt på 
hyppighed 

 
Anm. 817 sygeplejersker, der i forbindelse med deres arbejde trykker tabletter ud af blisterpakninger. Forskellen er signifikant. Procenter 
summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrunding.  Kilde: DSR analyse/MEGAFON  

 
Figur 2 viser oplevelsen af gener i forbindelse med arbejdet med blisterpakninger fordelt på mængden af 
tabletter, sygeplejerskerne typisk trykker ud, når de doserer tabletter.  Blandt de sygeplejersker, der typisk 
trykker 20 eller flere tabletter ud svarer over halvdelen (54%), at de oplever fysiske gener, mens det gælder 8% 
af dem, der trykker 4 eller derunder ud.  
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Figur 2. Oplevelse af fysiske gener/smerter i forbindelse med arbejdet med blisterpakkede fordelt på antal 

 
Anm. 467 sygeplejersker, der har angivet et ca. antal tabletter, de trykker ud, når de doserer dem. Forskellen er signifikant. Procenter 
summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrunding.  Kilde: DSR analyse/MEGAFON  
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