


 2

Sygeplejerskernes 
syge dilemmaer 

Det påvirker den enkelte sygeplejerske, når politikere underfinansierer sundhedsvæsenet. At der i 
dag kun er 64 sygeplejersker til at varetage den mængde opgaver som 100 varetog i 2001. Travlhed og 
”hurtigtløbende” sygeplejersker er ikke bare noget, vi kan se i regnearkene. Det er mennesker, der på 
deres arbejde står med syge dilemmaer, som ingen har lyst til at stå i – og må stå på mål for beslutnin-
ger som andre har taget. 

Her kan du læse de personlige beretninger fra fem af vores medlemmer. I slutningen af 2018 delte de 
deres oplevelser på Facebook for at sætte fokus på lige netop det. Det er medlemmer ansat i psyki-
atrien, i en kommune eller på et sygehus, som føler sig splittede, fordi de ikke har mulighed for at gøre 
deres arbejde på den måde, som de ved er den bedste for patienterne og borgerne. De stærke beretnin-
ger viser, at det er på tide af investere mere i sundhedsvæsenet. Og bagerst – vores løsningsforslag til, 
hvordan det skal gøres.

Grete Christensen, 
formand for Dansk Sygeplejeråd
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Jeg var relativt ny sygeplejerske, og arbejdede på et højt spe-
cialiseret afsnit, med meget syge patienter.

Jeg møder sammen med kollega ind til en nattevagtsweek-
end med 3 vagter forude, og held i uheld er 2 af vores pa-
tienter så dårlige, at de begge har fået faste vagter. De faste 
vagter får nemlig den opgave meget snart at skulle passe 
næsten en hel afdeling.

Først på vagten går en tredje patient i respirationsstop, og 
det udvikler sig hurtigt til hjertestop. Hjertestoppet har 
ikke en lykkelig udgang, og hjertestopsholdet mener, at vi 

skal have krisehjælp fra hospitalets side, fordi det var så 
voldsomt – de var selv rystede. 

Vi har ikke tid til at tage os ordentligt af de pårørende, 
da de ankommer, vi afleverer en afdeling i kaos, og vores 
kollegaer fortæller, at de vil se, om vi kan rykke rundt på 
vagter, så vi ikke skal i nattevagt 15 timer efter. Det kan 
ikke lade sig gøre, vi møder begge ind på arbejde lørdag 
aften, efter at have grædt både på vej hjem og tilbage til 
hospitalet.

Læs hele Katjas opslag på www.dsr.dk/sygtdilemma

”Vi afleverer en afdeling i kaos”

For få sygeplejersker 
på arbejde
Mange sygeplejersker på hospitalerne oplever at være for på 
arbejde i forhold til arbejdsopgaverne. Det har konsekvenser 
for kvaliteten af sygepleje og for patientsikkerheden. 

Tre ud af fire sygeplejersker i regionerne har inden for 
den seneste måned oplevet at være for få sygeplejersker på 
arbejde i forhold til arbejdsopgaverne. Stort set alle vur-
derer, at underbemandingen har negative konsekvenser 
for kvaliteten af plejen og behandlingen, mens ni ud af 10 
vurderer, at underbemandingen har negative konsekvenser 
for patientsikkerheden. 

Kilde: DSR Analyse

57 kommentarer
178 delinger

Katja, sygeplejerske på hospital

1 1356 93 48
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Min aftenvagt forleden blev afsluttet med et “tak for kampen” 
til mine fantastiske kollegaer. For det var faktisk hvad det 
havde været: En kamp. Der var ikke rigtigt nogle vindere af 
kampen, men en masse tabere. De patienter jeg havde passet 
(som vel at mærke alle er alvorligt syge med dissemineret 
cancer..) havde alle, groft sagt, måtte nøjes med at få den 
behandling og pleje, som de havde brug for for at overleve. 

Bekvemmeligheder som mad, toiletbesøg og samtale 
måtte nedprioriteres, fordi jeg som sygeplejerske i et 

underfinansieret sundhedsvæsen har ansvaret for alt for 
mange patienter, og derfor hele tiden må vælge, hvem 
jeg nu skal hjælpe med hvad, og hvem der må få lov at 
vente, (sommetider forgæves) på den hjælp, de har brug 
for. Det betyder, at jeg og mine kollegaer tit og ofte står i et 
#sygtdilemma, hvor vi skal vælge, hvem af vores alvorligt 
syge patienter der skal have vores hjælp, og hvem der må 
undvære.

Læs hele Annes opslag på www.dsr.dk/sygtdilemma

Daglig kamp uden vindere

Sygeplejersker når ikke 
nødvendige opgaver
Sygeplejersker fortæller, at de har så travlt, at der er vigtige 
opgaver, de ikke når at løse til tiden. Det går ud over kvalite-
ten og inddragelsen af patienterne. 

På hospitalerne fortæller hver femte sygeplejerske, at de på 
deres sidste vagt ikke nåede at give medicin til tiden og flere 
fortæller, at de ikke når at tale med, observere eller inddrage 
patienter. 

Kilde: DSR Analyse

69 kommentarer
354 delinger

Anne, sygeplejerske på hospital

30%

28 %

18 %

20 %

Støtte til og samtale med patienter

Tilstrækkelig inddragelse af patienter 
i deres behandling/pleje

Tilstrækkelige observationer 
af patienter 

Give medicin til tiden  

21 2185 91
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Jeg har flere gange oplevet at stå i vagter, hvor jeg har måtte 
stå i et dilemma om, hvilken patient som havde mest brug 
for mig, jeg har stået i et#SygtDilemma, hvor jeg har måtte 
prioritere, hvem som har haft det mindst dårligt, og løbe til 
den patient som var mest livstruet. I min optik er det ikke 
et sundhedsvæsen i verdensklasse, men det mener flere 
politikere, åbenbart, at det er! 

Det får mig til at undre mig, og til at råbe op. For alt imens 
de påpeger, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, 

oplever jeg det modsatte som menig sygeplejerske på 
gulvet. Jeg har på egen krop oplevet konsekvensen af et 
sundhedsvæsen, som ikke er i verdensklasse. Jeg måtte 
sygemelde mig med stress i starten af året pga. et alt for 
hårdt arbejdsmiljø. Dvs. at jeg har en stresssygemelding 
med mig i bagagen før, at jeg havde været uddannet syge-
plejerske i 2 år. 

Læs hele Frederikke Maries opslag på 
www.dsr.dk/sygtdilemma

Nyuddannet sygemeldt med stress

Arbejdsmiljø går ud 
over psykisk helbred
Frederikke Marie er en af mange nyuddannede sygeplejer-
sker der har oplevet, at arbejdspresset i jobbet som syge-
plejerske kan gå ud over helbredet. Desværre er det alt for 
almindeligt.

En ud af syv af dimittenderne har i deres nuværende eller 
tidligere arbejde som sygeplejerske været sygemeldt pga. 
psykiske arbejdsmiljøfaktorer (fx stress, mobning mv). 

Kilde: DSR Analyse

16 kommentarer
236 delinger

Frederikke Marie, sygeplejerske på hospital

8 8320 89 3
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Hvad ville du vurdere som værende vigtigst? Den ældre 
demente og udadreagerende dame der går stort set nøgen 
rundt i 4 graders kulde, eller den meget smerteforpinte 
yngre dame, der har et stoppet kateter, og ikke haft flow i 
timevis? Derudover kan det krydres med, at det vil tage 22 
minutter at køre ud til den ene borger mens det vil tage 13 
minutter til den anden. Og når du endelig har vurderet og 

fundet ud af hvor du kører hen først, modtager du endnu 
et opkald om en borger der tydeligvis råber og skriger i 
baggrund af smerte fordi kræft i knoglerne gør RIGTIG ondt. 
Den omtalte vagt er på ingen måder enkeltstående, det er 
vores hverdag som sygeplejerske.

Læs hele Nadjas opslag på www.dsr.dk/sygtdilemma

Hvad vurderer du er vigtigst?

Mangel på tid i den 
kommunale sygepleje
Nadja og hendes kolleger i kommunerne løser flere og mere 
komplekse opgaver end tidligere. Det stiller ikke kun krav til 
medarbejdernes kompetencer – det kræver den nødvendige 
tid sammen med borgerne. Den tid siger flertallet af de kom-
munale sygeplejersker, at de mangler. 

70% af sygeplejerskerne i kommunerne har inden for den 
seneste måned oplevet udfordringer med tid og/eller res-
sourcer for at varetage borgerforløb fagligt forsvarligt.

57% af sygeplejerskerne i kommunerne har inden for den 
seneste måned oplevet at mangle tid til at håndtere uforud-
sete problemstillinger hos borgeren. 

Kilde: DSR Analyse

12 kommentarer
69 delinger

Nadja, kommunalt ansat sygeplejerske

70%

57%

17 3109 34 5
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Jeg arbejder til dagligt i et OPUS team som er et højt specia-
liseret behandlingstilbud til nydiagnoseret mennesker med 
skizofreni eller mistanke herom.

Desværre betyder tiltagende fokus på effektivisering og 
besparelser, at jeg ikke længere har den fornødne tid til 
at varetage det arbejde og ansvar som jeg ifølge OPUS 
konceptet skal. Det betyder at jeg i øjeblikket har ansvaret 
for 30% flere patienter end jeg burde. Så nu skal jeg vælge 
hvilke af mine patienters problemstillinger og behov for 

støtte der er vigtigst, for jeg kan ikke længere nå at vareta-
ge dem alle. F.eks. skal jeg nu lade psykisk sårbare men-
nesker tage alene til samtaler med kommunale instanser, 
nedprioritere mit samarbejde med mentorer, støttekon-
taktpersoner og andre vigtige elementer for den enkelte 
OPUS patient, for at jeg kan finde tiden til at dokumentere 
mit arbejde på de ekstra unge mennesker jeg er med til at 
behandle. 

Læs hele Thomas’ opslag på www.dsr.dk/sygtdilemma

Jeg må sænke den faglige barre

Ikke tid til psykiatriske 
patienter og 
forebyggelse 
Psykiatrien er presset. Antallet af patienter og behandlinger 
er vokset voldsomt, og det bliver stadigt sværere at finde den 
tilstrækkelige tid til den enkelte patient. 

To ud af tre af sygeplejerskerne vurderede, at deres arbejds-
plads havde for få medarbejdere til antallet af patienter. 
Halvdelen af de adspurgte psykiatriske sygeplejersker er 
uenige eller meget uenige i udsagnet: Vi har på min arbejds-
plads gode muligheder for at afsætte tid og ressourcer til at 
arbejde med forebyggelse. 

Kilde: DSR Analyse

2 kommentarer
3 delinger

Thomas, sygeplejerske i psykiatrien

818 11
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Dansk Sygeplejeråd 
anbefaler: 

• Øget dimensionering og mindre frafald på sygeplejerskeuddannelsen 
samt god start på arbejdslivet 

• Gør det muligt for flere sygeplejersker at vælge fuldtid fremfor deltid 

• Systematisk udvikling af kompetencer og specialiserede sygeplejersker 

• Gør det attraktivt at blive længere tid i faget 


