
Louise Kryspin Sørensen  

April 2018 

 

Hovedresultater til brug for akutarbejdet 2018  

Denne samling af resultater er baseret på tre undersøgelser: 1) Akutundersøgelsen 2018 

blandt hhv. kommunalt- og regionaltansatte sygeplejersker på somatiske akutmodtagelser 

og skadestuer. 2) Psykiatriundersøgelsen 2018 blandt psykiatriske medlemmer og 3) 

Arbejdsmiljøundersøgelse 2015 blandt sygeplejersker generelt.   

 

Forebyggelse af akutte sygdomme og skader  

I akutundersøgelsen er de kommunalt ansatte sygeplejersker spurgt om forebyggelse og 

tidlig opsporing. Hovedresultaterne fra akutundersøgelsen 2018 vedr. forebyggelse:  

- Hver fjerde hospitalsansatte sygeplejerske på akutafdelinger vurderer, at ca. 30% af de akutte 

patienter kunne have undgået deres akutte somatiske skader og sygdomme med den rette 

indsats i tidligere i forløbet.  

- 51% af de kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, at de inden for den seneste måned har 

oplevet, at hospitalskontakter blandt akutte patienter kunne have været undgået med den rette 

indsats. 

- Blandt de kommunalt ansatte sygeplejersker vurderer 47%, at de har tilstrækkelig mulighed 

for at opspore tegn på akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom tidligt i forløbet - 

38% angiver at de ikke har tilstrækkelig mulighed.  

Rammedelegation og klarhed over den behandlingsansvarlige læge  

De kommunalt ansatte er i akutundersøgelsen 2018 spurgt til rammedelegation og klarhed 

om den behandlingsansvarlige læge. Hovedresultaterne fra akutundersøgelsen 2018 

vedrørende dette tema om overgange er følgende: 

- 21% af de kommunalt ansatte sygeplejerske angiver, at have de rette rammedelegationer til at 

udføre arbejdsopgaverne hurtig og effektivt - 47% vurderer, at de ikke har rette 

rammedelegationer.  

- 54% af de kommunalt ansatte vurderer at de med den/de rette rammedelegationer vil kunne 

nedbringe omfanget af akutte hospitalskontakter (indlæggelser og ambulante besøg) 

- 63% af de adspurgte kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, at de inden for den seneste 

måned har oplevet uklarhed om, hvilken læge der har behandlingsansvaret for patienter der, 

efter udskrivning fra sygehus, fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov. 

 

Akutte patienters overgange i sundhedsvæsenet  

Et andet centralt tema for akutundersøgelsen er sygeplejerskernes vurdering af de akutte 

patienter/borgers overgange i sundhedsvæsenet. Både sygeplejersker ansat på de akutte 

afdelinger og kommunalt ansatte sygeplejersker er spurgt til dette emne. Hovedresultaterne 

fra akutundersøgelsen 2018 vedrørende dette tema om overgange er følgende:  

- 32% kommunalt ansat sygeplejerske med kontakt til akutte patienter angiver, at deres 

kommune i høj grad er parate til at modtage patienter, der efter udskrivning fra sygehus 

fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, mens 56% angiver i nogen grad.  

- 17% af de kommunalt ansatte mener i høj grad patienterne der efter udskrivning fra sygehus 

fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, har en tryg overgang fra den 

udskrivende hospitalsafdeling til kommunens akutindsats. 55% angiver i nogen grad.  
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- 61% af de kommunale sygeplejersker inden for den seneste måned har oplevet, at skulle vente 

på en tilbagemelding fra udskrivende hospitalslæge for at komme videre med et borgerforløb. 

- 72% af de kommunale sygeplejersker har inden for den seneste måned oplevet, at skulle vente 

på en tilbagemelding fra en praktiserende læge for at komme videre med et borgerforløb.  

Sammenhængen mellem somatiske og psykiatriske akutafdelinger  

Sygeplejersker ansat på akutte somatiske afdelinger – skadestuer, FAM m.fl. – er spurgt til 

hvordan de oplever samarbejdet mellem deres afdeling og den akutte psykiatri. 

Hovedresultaterne fra akutundersøgelsen 2018 vedrørende psykiatri er følgende: 

- 38% af de hospitalsansatte sygeplejersker på somatiske akutafdelinger vurderer, at samarbejdet 

mellem deres afdeling og de psykiatriske akutafdelinger er dårligt 

- 46% de hospitalsansatte akutsygeplejersker føler, at de i mindre grad har de rette kompetencer, 

mens 3% slet ikke føler, at de har de rette kompetencer til at håndtere akutte somatiske patienter, 

som også har en psykiske lidelser, på en faglig forsvarlig måde. Lignende ses for de kommunalt 

ansatte sygeplejersker.   

- 37% af sygeplejersker ansat i psykiateren er uenige eller overvejende uenige i, at borgere med 

psykisk sygdom generelt har gode muligheder for at få akut hjælp, hvis deres sygdom forværres.  

Behov for sparring og kompetencer til at varetage akutte somatiske patienter  

Det sidste tema er sparring og kompetencer, som både kommunalt ansatte sygeplejersker og 

sygeplejersker på akutte somatiske afdelinger har forholdt sig til i akutundersøgelsen 2018. 

Hovedresultaterne fra akutundersøgelsen 2018 vedr. kompetencer og sparring er følgende: 

- 38% af de kommunalt ansatte sygeplejersker mener at de kan løfte flere arbejdsopgaver end de 

gør i dag inden for observation, pleje og/eller behandling af patienter med akut opstået sygdom 

eller forværring af kendt sygdom med udgangspunkt i deres nuværende kompetencer 

- 77% af de hospitalsansatte akutsygeplejersker vurderer at sygeplejersker på deres arbejdsplads 

vil kunne løse flere opgaver med akutte somatiske patienter end i dag med rette 

efteruddannelse 

- 83% af de hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger mener, at der er et behov for en 

national specialuddannelse i akutsygepleje målrettet sygeplejersker på somatiske 

akutmodtagelser og 80% ønsker at gennemføre denne specialuddannelse, såfremt denne 

etableres 

Presset arbejdsmiljø på FAM og skadestuerne 

DSR’s arbejdsmiljøundersøgelse fra 2015 (SATH) kan fordele arbejdsmiljøresultater på 

arbejdspladstyper – herunder FAM/skadestue.  Hovedresultater der vedrører arbejdspresset 

på FAM/skadestuerne er følgende:  

- FAM/skadestuerne er den arbejdspladstype hvor sygeplejerskerne oplever det højeste 

arbejdstempo og arbejdsmængde.  

- 79% af sygeplejersker ansat på FAM/skadestuerne angav, at deres muligheder for at løse deres 

kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau er under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet. 

Denne andel er 51% for alle sygeplejersker.  

 

I de følgende fremgår de bagvedliggende notater fra hhv. akutundersøgelsen 2018 (notat 1-5, 

psykiatriundersøgelsen 2018 (notat 6) og SATH 2015 (notat 7), som indeholder de resultater 

der netop er præsentere i de ovenstående fem temaer.  
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Notat 1: Forebyggelse af akutte sygdomme og skader  

Sygeplejerskernes vurdering af forebyggelse og tidlig opsporing  

Halvdelen (51%) af de kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, at de inden for den seneste 

måned har oplevet, at hospitalskontakter (indlæggelser og ambulante besøg) blandt patienter 

med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom, kunne have været undgået med 

den rette indsats, jf. tabel 1. Hver fjerde (24%) mener ikke, at hospitalskontakterne kunne have 

været undgået, mens den sidste fjerdedel (23%) ikke ved det.  

Tabel 1. Har du inden for den seneste måned oplevet, at hospitalskontakter (indlæggelser og 

ambulante besøg) blandt patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom 

kunne have været undgået med den rette indsats? (kommunalt ansatte sygeplejersker)  

 Antal Procent 

Ja 308 51% 

Nej 144 24% 

Ved ikke 142 23% 

Ikke relevant 10 2% 

Total 604 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver, at de i deres arbejde møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra sygehus 

fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra den 

kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, akutfunktioner m.fl. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

47% af de kommunalt ansatte sygeplejersker vurderer, at de har tilstrækkelig mulighed for at 

opspore tegn på akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom tidligt i forløbet. 38% 

mener ikke, at de har denne mulighed. Det fremgår af tabel 2.  

Tabel 2. Har du tilstrækkelig mulighed til at opspore tegn på akut opstået sygdom eller forværring 

af kendt sygdom tidligt i forløbet? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

 Antal Procent 

Ja 277 47% 

Nej 227 38% 

Ved ikke 74 13% 

Ikke relevant 14 2% 

Total 592 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR analyse. 

 

Af figur 1 fremgår det, at det er svært for respondenterne at vurdere, hvor stor en andel af 

akut opstået sygdom som kunne have undgået med den rette indsats tidligere i forløbet. Dette 

ses idet 30% svarer ”ved ikke” eller ”kan ikke vurdere”. 6 ud af 10 sygeplejersker i 

kommunerne oplever, at mindst 20 % af patienterne kunne have undgået deres akutte sygdom 

eller forværring af kendt sygdom med den rette indsats tidligere i forløbet. 
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Hver fjerde af de kommunalt ansatte sygeplejerske angiver, at ca. 10% eller derunder ville – 

efter deres vurdering – kunne have undgået deres akut opståede sygdom eller forværring af 

kendt sygdom med den rette indsats tidligere i forløbet. En tredjedel angiver, at det er mellem 

ca. 30% op til ca. 50% der ville kunne have undgået deres akut opstået sygdom eller forværring 

af kendt sygdom med den rette indsats tidligere i forløbet. Ganske få vurderer, at 60% eller 

derover kunne have været undgået med den rette tidlige indsats – jf. figur 1.  

Figur 1. Tænk på patienter med akut opstået sygdom/forværring af kendt sygdom som du møder i 

dit arbejde: Hvor stor en andel vurderer du, kunne have undgået deres akut opstået sygdom eller 

forværring af kendt sygdom med den rette indsats tidligere i forløbet? (kommunalt ansatte 

sygeplejersker) 

 
Anm. N=593. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder 

møder enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

Spørges sygeplejersker ansat på akutafdelinger i regionerne, om hvilken andel af akutte skader 

og sygdomme som efter deres vurdering kunne være undgået med rette tidlige indsats, er der 

en større andel der kan vurdere spørgsmålet, men mønsteret ligner de kommunalt ansattes 

med flest besvarelser omkring de 30% og derunder. Figur 2 viser også, at 7 ud af 10 

sygeplejersker på akutafdelinger på hospitaler oplever at mindst 20 % af patienterne kunne 

have undgået deres akutte somatiske skader og sygdomme med den rette indsats tidligere i 

forløbet.  

Figur 2. Tænk på de patienter med akutte skader og sygdomme som du møder i dit arbejde: Hvor 

stor en andel vurderer du, kunne have undgået deres akutte somatiske skader og sygdomme med 

den rette indsats i tidligere i forløbet (fx almen praksis, amb. m.v.)? (hospitalsansatte 

sygeplejersker på akutafdelinger)  

 
Anm. N=835. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter 

med akut opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. 

Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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For at få et dybere indblik på området er de kommunaltansatte sygeplejersker blevet bedt om 

at give eksempler på, hvad de ser som den rette indsats, hvis akut opstået eller forværring af 

kendt sygdom skal undgås. Besvarelserne kan kategoriseres som følger: 

 
- Flere og faste (udekørende) akutteams som også opererer i natte- og weekendvagter. Herunder større 

normering/flere midler til akutteams, således at flere behandlingsmetoder kan varetages i borgernes hjem, 

samt mere ”frie hænder” til akutsygeplejerskerne. 

- Flere akutpladser/midlertidige pladser, således at borgeren kan visiteres hertil, hvis behandling i hjemmet 

ikke er en mulighed.  

- Øget og kontinuerlig indsats hos borgeren. 

- Fastlagte behandlingsplaner som kan iværksættes og følges og som indeholder klare instrukser vedr. 

forværring af tilstand. 

- Bedre samarbejde mellem praktiserende læger og den kommunale hjemmesygepleje, herunder især flere 

tilsyn af den praktiserende læge i borgernes hjem.  

- Mere tid til hver enkelt borger 

- Større normering af kommunale sygeplejersker 

- Bedre oplæring i og uddannelse af SSA’er og SSH’er inden for forebyggelse og forværring. 

- Flere handlemuligheder blandt hjemmesygeplejersker, herunder: 

o IV-behandlinger 

o SAT, CRP og hæmoglobin målinger 

o p.n. medicin 

- Triagering af borgernes tilstand, da dette kan give indblik i eventuelle forandringer. 

- Rettidig udskrivelse af KOL-patienter og opfølgende besøg af hjemmesygeplejen.  

 

De hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger blev bedt om at give eksempler på, 

hvilke patientgrupper – der efter deres vurdering - med fordel kan hjælpes andre steder i 

sundhedsvæsenet. Besvarelserne kan kategoriseres som følger: 
- Afrusningspatienter, herunder især alkohol. 

- Mindre alvorlige tilfælde af KOL-patienter 

- Ældre (primært fra plejehjem), herunder især pga.: 

o Dehydrering 

o Demens 

o Simple infektioner 

 Urinvejsinfektioner 

o Ernæringsproblematikker 

- Psykisk syge patienter 

- Sub-akutte patienter som kommer ”ind fra gaden” eller som bliver visiteret uden at være blevet tilset af 

egen læge eller andet sygeplejefagligt personale. Herunder især patienter med: 

o Lungebetændelse 

o Influenza 

o Migræne 

o Ondt i halsen/hoste 

o DVT (dyb venetrombose) 

o Abscesser 

o Diarre 

o Opkast 

o Feber 

o Mave-tarm infektion 

o Sonde- eller kateterskift 

o Blærebetændelse 
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o Patienter som skal modtage IV-behandlinger 

o Patienter med kroniske smerte uden forværring inden for 2 døgn. 

o Forstuvninger  

o Sår behandling 
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Notat 2: Rammedelegation og klarhed over den behandlingsansvarlige læge  

Rammedelegationer  

Tabel 1 viser, at hver femte (21%) kommunalt ansatte sygeplejerske angiver, at have de rette 

rammedelegationer til at udføre arbejdsopgaverne hurtig og effektivt, mens knap halvdelen 

(47%) vurderer, at de ikke har rette rammedelegationer.  

 

2 ud af 3 – svarende til 66% - af de hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger angiver, 

at have de rette rammedelegationer til at udføre arbejdsopgaverne hurtig og effektivt, mens 

hver fjerde (24%) siger nej til dette.  

Tabel 1. Har du de rette rammedelegationer til at udføre arbejdsopgaverne hurtig og effektivt? 

(kommunalt ansatte sygeplejersker og hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger) 

 Kommunalt 

ansatte 

Hospitals-

ansatte 

Ja 21% 66% 

Nej 47% 24% 

Ved ikke 29% 10% 

Ikke relevant 3% 0% 

Total 100% 100% 

Antal 576 842 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. KL: Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder 

møder enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. DR: Det er kun sygeplejersker 

der har haft kontakt til patienter med akut opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i 

undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra hhv. den kommunale og regionale del af akutundersøgelsen. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

De regionaltansatte sygeplejersker, som i tabel 1 angiver, at de ikke har de rette 

rammedelegationer til at udføre arbejdsopgaverne hurtig og effektivt, har haft mulighed for 

at uddybe, hvilke rammedelegationer de mangler, for at kunne udføre deres arbejdsopgaver 

hurtigt og effektivt. En analyse af de uddybende besvarelser, har frembragt følgende 

kategoriseringer: 

- Mere personale og dermed mere tid til patienterne 

- Rammeordninger på medicin m.m., herunder især: 

o Smertestillende 

o Ilt 

o IV-behandling 

o Røntgenbilleder  

De kommunalt ansatte sygeplejersker blev spurgt til, hvorvidt de vurderer, at den/de rette 

rammedelegationer vil kunne nedbringe omfanget af akutte hospitalskontakter 

(indlæggelser og ambulante besøg). Hertil svarede over halvdelen (54%) ’Ja’, mens 9% 

svarede ’Nej’ og 34% svarede ’Ved ikke’, jf. tabel 2.  
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Tabel 2. Vurderer du, at den/de rette rammedelegationer vil kunne nedbringe omfanget af akutte 

hospitalskontakter (indlæggelser og ambulante besøg)? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

 Antal Procent 

Ja 312 54% 

Nej 50 9% 

Ved ikke 197 34% 

Ikke relevant 15 3% 

Total 574 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

Klarhed om den behandlingsansvarlige læge  

Et andet vilkår for sygeplejerskernes arbejde er klarhed vedrørende den 

behandlingsansvarlige læge. 63% af de adspurgte kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, 

at de inden for den seneste måned har oplevet uklarhed om, hvilken læge der har 

behandlingsansvaret for patienter der, efter udskrivning fra sygehus, fortsat har komplekse 

pleje- og/eller behandlingsbehov. 29% har ikke oplevet denne uklarhed inden for den seneste 

måned, jf. tabel 3.  

Tabel 3. Har du inden for den seneste måned oplevet uklarhed om hvilken læge der har 

behandlingsansvaret for patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- 

og/eller behandlingsbehov? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

 Antal Procent 

Ja 361 63% 

Nej 164 29% 

Ved ikke 25 4% 

Ikke relevant 24 4% 

Total 574 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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Notat 3: Akutte patienters overgange i sundhedsvæsenet  

Akutte patienters overgange i sundhedsvæsenet  

Hver tredje (32%) kommunalt ansat sygeplejerske med kontakt til akutte patienter1 angiver, 

at deres kommune i høj grad er parate til at modtage patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov. 56% mener, at deres 

kommune i nogen grad er parat til at modtage disse patienter, mens 9% vurderer, at 

kommunen i mindre grad er parat og 1% vurderer, at deres kommune slet ikke er parat til at 

modtage disse patienter, jf. tabel 1.  

Tabel 1. I hvor høj grad er den kommune, hvor du er ansat, parat til at modtage patienter, der efter 

udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, alt taget i 

betragtning? (kommunalt ansatte sygeplejersker)  

 Antal Procent 

I høj grad 200 32% 

I nogen grad 345 56% 

I mindre grad 56 9% 

Slet ikke 4 1% 

Ved ikke 14 2% 

Total 619 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

De som har svaret ”i mindre grad” eller ”slet ikke” i tabel 1 er blevet spurgt om, hvad de 

mener, er årsagen til at deres kommune ikke er parat til at modtage patienter, der efter 

udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov. Friteksterne 

kan kategoriseres som følger:  

 

- For få ressourcer – herunder både ift. personale samt behandlinger.  

- Mangel på sygeplejefaglige kompetencer inden for akutområdet 

- Tidspres 

- Ikke mulighed for IV-behandlinger 

De kommunalt ansatte sygeplejersker er blevet spurgt til, hvorvidt de oplever, at patienter, 

der udskrives med fortsat behov for komplekse pleje, har en tryg overgang fra hospital til 

kommune. Det angiver 17%, at de i høj grad oplever, mens 55% mener, at patienterne i 

nogen grad har en tryg overgang. 21% angiver, at patienterne i mindre grad har en tryg 

overgang og 2% oplever, at patienter slet ikke har en tryg overgang, jf. tabel 2. 

                                                      
1 Disse er i undersøgelsen defineret som ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt 

sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller 

behandlingsbehov” 
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Tabel 2. I hvilken grad oplever du, at patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har 

komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, har en tryg overgang fra den udskrivende 

hospitalsafdeling til kommunens akutindsats? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

 Antal Procent 

I høj grad 106 17% 

I nogen grad 339 55% 

I mindre grad 131 21% 

Slet ikke 9 2% 

Ved ikke 28 5% 

Ikke relevant 3 1% 

Total 616 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

De hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger er også blevet spurgt til deres oplever 

med patienternes overgange. Resultaterne fremgår af tabel 3 som blandt andet viser, at 30% 

af de akutte patienterne efter sygeplejerskernes vurdering i mindre grad eller slet ikke har en 

tryg overgang fra akutafdelingen på hospitalet til opfølgningen i et kommunalt tilbud.  

 

Derudover vurderer sygeplejerskerne, at 36% af de akutte patienterne i mindre grad eller slet 

ikke har en tryg overgang fra kommunen til akutafdelingen på hospitalet. 

 

Derimod er der en langt større andel som vurderer, at overgangen fra en akutafdeling til en 

anden specialiseret hospitalsafdeling i høj grad (38%) eller i nogen grad (52%) er tryg for de 

akutte patienter.  

 

Ligeså ses det, at 16% af de hospitalsansatte sygeplejersker vurderer, at overgangen fra 

almen praksis til en akutafdeling i mindre grad eller slet ikke er tryg for akutte patienter. 

63% vurderer, at overgangen fra en akutafdeling til opfølgning i almen praksis i høj grad 

(13%) eller i nogen grad (50%) er tryg, mens 20% vurderer, at overgangen i mindre grad eller 

slet ikke er tryg for akutte patienter, jf. tabel 3. 
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Tabel 3. I hvilken grad oplever du, at akutte somatiske patienter har en tryg overgang fra… 

(hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger) 

 I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I 

mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved 

ikke/ej 

relevant 

Total 

… fra din akutafdeling til 

opfølgning i et kommunalt tilbud? 

10% 47% 28% 2% 12% 100% 

… fra kommunen til din 

akutafdeling? 

13% 48% 33% 3% 4% 100% 

… fra din akutafdeling til en anden 

specialiseret hospitalsafdeling? 

38% 52% 7% 0% 3% 100% 

… fra almen praksis til din 

akutafdeling? 

22% 59% 15% 1% 3% 100% 

… fra din akutafdeling til 

opfølgning i almen praksis? 

13% 

 

50% 19% 1% 17% 100% 

Anm. N=875. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter 

med akut opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. 

Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

De hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger er efterfølgende blevet spurgt, hvad de 

mener, der skal til for at forbedre overgangene mellem afdelinger og sektorer. En analyse af 

en række fritekstbesvarelse viser, at følgende kategorier går igen i flere af besvarelserne. 

1. Somatisk skadestue 

a. Bedre tid 

b. Mere og bedre kommunikation mellem kommunen, hjemmeplejen, pt.s egen læge og 

akutafdelingen 

c. Højere informationsniveau ift. patienten og dennes kontaktpersoner (herunder også 

plejehjemmet) 

d. Flere ressourcer. 

2. Fælles Akut Modtagelse 

a.  

3. Akut Medicinsk Modtagerafsnit 

4. Somatisk akutmodtagelse 

5. Anden somatisk akutafdeling. 

Endvidere er de hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger blevet bedt om at vurdere, 

hvor stor en andel af deres patienter der med fordel kunne behandles andre steder end på en 

akutmodtagelse. Resultaterne fremgår af figur 1 som viser, at hovedparten af besvarelserne 

ligger mellem ”mindre end 10%” til og med ”Ca. 50%”. Ganske få mener, at 60% eller flere af 

deres patienter kunne blive behandlet andetsteds.  
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Figur 1. Tænk på din sidste arbejdsdag. Hvor stor en andel af patienterne på din afdeling kunne 

med fordel behandles andre steder end på en akutmodtagelse (fx i almen praksis, Kommunalt 

tilbud m.v.)? (hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger) 

 

 
Anm. N=855. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter 

med akut opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. 

Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

10% af de kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, at der er en ’følge-ind-ordning’ til 

hospitalet for patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom med 

særlige behov. 65% svarer, at sådan en ordning ikke eksisterer, mens 25% ikke ved om sådan 

en ordning findes. Dette fremgår af tabel 4.  

Tabel 4. Er der i den kommune, hvor du er ansat, en følge-ind-ordning til hospitalet (fx 

akutmodtagelse) for patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom med 

særlige behov? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

 Antal Procent 

Ja 59 10% 

Nej 396 65% 

Ved ikke 148 25% 

Ikke relevant 2 0% 

Total 605 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

De kommunale sygeplejersker oplever, at skulle vente på tilbagemeldinger fra enten en 

hospitalslæge eller en praktiserende læge for at komme videre med et borgerforløb. Tabel 5 

viser, at 61% af de kommunalt ansatte sygeplejersker inden for den seneste måned har 

oplevet, at skulle vente på en tilbagemelding fra den udskrivende hospitalslæge for at 

komme videre med et borgerforløb. 
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72% af de kommunalt ansatte sygeplejersker har inden for den seneste måned oplevet, at 

skulle vente på en tilbagemelding fra en praktiserende læge for at komme videre med et 

borgerforløb.  

Tabel 5. Har du inden for den seneste måned oplevet... (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

 ... at skulle vente på 

tilbagemelding fra den 

udskrivende hospitalslæge for at 

komme videre med et 

borgerforløb? 

... at skulle vente på 

tilbagemelding fra den 

praktiserende læge for at 

komme videre med et 

borgerforløb? 

Ja  61% 72% 

Nej 27% 18% 

Ved ikke 6% 5% 

Ikke relevant 6% 5% 

Total 100% 100% 

Antal 574 574 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

De kommunalt ansatte sygeplejersker er endvidere bedt om at beskrive hvordan overgangen 

fra udskrivende hospitalsafdeling til kommunens akutindsats kan forbedres, så patienter, 

der efter udskrivning fra sygehus med fortsat behov for komplekse pleje- og/eller 

behandling, får en mere tryg og sikker overgang. Kategoriseringerne af spørgsmålet til de 

kommunalt ansatte sygeplejersker er som følger: 
- Bedre kommunikation mellem sektorer ved overgange. 

- Fyldestgørende udskrivningsrapport/plejejournal med kortsigtet og langsigtet forløbsplan. 

- Bedre informationsflow ved sektorovergange (herunder især opdateret FMK med præcise 

medicinordinationer) 

- Udvidelse af akutfunktioner i primær sektor (herunder både akutteams, akutpladser og 

akutsygeplejersker) og bedre integrering heraf. 

- Overvejelse af udskrivningstidspunkt (især for patienter med komplekse plejebehov) ifm. 

aften/nat/weekend. 

- Direkte kontakt til kommunen inden patienten udskrives 

- Større normering til hjemmesygeplejen, så der er tid til at modtage patienten ordentligt. 

- Følge-hjem-samtaler eller opfølgende besøg i hjemmet.  

 

Et andet vilkår for sygeplejerskernes arbejde er klarhed vedrørende den 

behandlingsansvarlige læge. 63% af de adspurgte kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, 

at de inden for den seneste måned har oplevet uklarhed om, hvilken læge der har 

behandlingsansvaret for patienter der, efter udskrivning fra sygehus, fortsat har komplekse 

pleje- og/eller behandlingsbehov. 29% har ikke oplevet denne uklarhed inden for den seneste 

måned, jf. tabel 6.  
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Tabel 6. Har du inden for den seneste måned oplevet uklarhed om hvilken læge der har 

behandlingsansvaret for patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- 

og/eller behandlingsbehov? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

 Antal Procent 

Ja 361 63% 

Nej 164 29% 

Ved ikke 25 4% 

Ikke relevant 24 4% 

Total 574 100% 

Anm.: Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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Notat 4: Sammenhængen mellem somatiske og psykiatriske akutafdelinger 

Samarbejdet mellem somatiske og psykiatriske akutafdelinger  

Tabel 1 viser, at 38% af de hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger vurderer, at 

samarbejdet mellem deres afdeling og de psykiatriske akutafdelinger er dårligt. 42% mener, 

at samarbejdet er middel, mens 11% betragter samarbejdet som godt.  

Tabel 1. Hvordan vil du vurdere samarbejdet mellem din akutafdeling og de psykiatriske 

akutafdelinger? (hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger) 

  Antal Procent 

Godt 89 11% 

Middel 353 42% 

Dårligt 322 38% 

Ved ikke 59 7% 

Ikke relevant 21 3% 

Total 844 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter med akut 

opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra 

den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

Kompetencer til at håndtere psykiske lidelser fagligt forsvarligt  

Halvdelen (50%) af sygeplejerskerne på somatiske akutafdelinger angiver, at de i høj- eller 

nogen grad føler, at de har de rette kompetencer til at håndtere akutte somatiske patienter, 

som også har en psykiske lidelser, på en faglig forsvarlig måde. 46% føler, at de i mindre 

grad har de rette kompetencer, mens 3% slet ikke føler, at de har de rette kompetencer, jf. 

tabel 2.  

Tabel 2. I hvilken grad føler du, at du har de rette kompetencer til at håndtere akutte somatiske 

patienter, som også har en psykiske lidelser, på en faglig forsvarlig måde? (hospitalsansatte 

sygeplejersker på akutafdelinger) 

  Antal Procent 

I høj grad 50 6% 

I nogen grad 364 44% 

I mindre grad 383 46% 

Slet ikke 27 3% 

Ved ikke 1 0% 

Ikke relevant 2 0% 

Total 827 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter med akut 

opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra 

den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

Lidt over halvdelen (54%) af de kommunalt ansatte sygeplejersker vurderer, at de i høj eller 

nogen grad har de rettet kompetencer til at varetage pleje og behandling af patienter med 

akut opstået sygdom eller forværring af kendt (somatisk) sygdom, som også har en psykisk 
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lidelse, på en faglig forsvarlig måde. 40% vurderer, at de i mindre grad har de rette 

kompetencer hertil og 2% angiver, at de slet ikke har ovenstående kompetencer, jf. tabel 3.  

Tabel 3. I hvilken grad føler du, at du har de rette kompetencer til at varetage pleje og behandling 

af patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt (somatisk) sygdom, der også har en 

psykisk lidelse, på en faglig forsvarlig måde? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

  Antal Procent 

I høj grad 63 11% 

I nogen grad 248 43% 

I mindre grad 230 40% 

Slet ikke 12 2% 

Ved ikke 5 1% 

Ikke relevant 21 4% 

Total 579 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

Sparring 

Halvdelen (51%) af de kommunalt ansatte sygeplejersker har adgang til specialiseret viden 

om særlige behov hos patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt 

(somatisk) sygdom og med psykiske lidelser. 24% har ikke adgang til ovenstående og 25% 

angiver, at de ikke ved om de har adgang til specialiseret viden eller mener ikke, at det er 

relevant. Da det har været muligt at sætte flere krydser overstiger procenterne 100% i tabel 4. 

Det er især den praktiserende læge samt specialiserede sygeplejersker i kommunerne som 

har adgang til specialiseret viden om særlige behov hos patienter med akut opstået sygdom 

eller forværring af kendt (somatisk) sygdom og med psykiske lidelser. 

Tabel 4. Har du adgang til specialiseret viden om særlige behov hos patienter med akut opstået 

sygdom eller forværring af kendt (somatisk) sygdom med psykiske lidelser (sæt evt. flere kryds)? 

(kommunalt ansatte sygeplejersker) 

  Antal Procent 

Ja 294 51% 

Ja, via hospitalslægen 54 9% 

Ja, via den praktiserende læge  173 30% 

Ja, via specialiserede sygeplejersker i kommunerne 119 21% 

Ja, via specialiserede sygeplejersker på hospitalerne 87 15% 

Ja, via andre 74 13% 

Nej  137 24% 

Ved ikke 134 23% 

Ikke relevant 12 2% 

Total 577 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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Notat 5: Behov for sparring og kompetencer til at varetage akutte somatiske 

patienter  

Rette kompetencer og brug af disse til at varetage akut opstået sygdom og skade  

Tabel 1 og 2 angiver i hvilken grad hhv. hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger og 

kommunalt ansatte sygeplejersker føler, at de har de rette kompetencer til at varetage pleje og 

behandling af akutte somatiske patienter på en faglig forsvarlig måde.  

 

Generelt føler begge grupper, at de har kompetencerne, dog angiver de hospitalsansatte 

sygeplejersker oftere, at de i høj grad har de rette kompetencer, mens de kommunalt ansatte 

sygeplejersker oftere angiver, at de i nogen grad har de rette kompetencer til at varetage pleje 

og behandling af akutte somatiske patienter på en faglig forsvarlig måde.  

Tabel 1. I hvilken grad føler du, at du har de rette kompetencer til at varetage pleje og behandling 

af akutte somatiske patienter på en faglig forsvarlig måde? (hospitalsansatte sygeplejersker på 

akutafdelinger)  

 Antal Procent 

I høj grad 509 61% 

I nogen grad 293 35% 

I mindre grad 30 4% 

Slet ikke 0 0% 

Ved ikke 1 0% 

Ikke relevant 0 0% 

Total 833 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter med akut 

opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra 

den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

Tabel 2. I hvilken grad føler du, at du har de rette kompetencer til at varetage observation, pleje 

og/eller behandling af patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom på en 

faglig forsvarlig måde? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

 Antal Procent 

I høj grad 224 38% 

I nogen grad 306 52% 

I mindre grad 36 6% 

Slet ikke 3 1% 

Ved ikke 20 3% 

Ikke relevant 589 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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78% af de hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger svarer, at de har mulighed for at 

bruge deres kompetencer optimalt i forbindelse med varetagelse af akut opstået somatisk 

sygdom og skade. 20% svarer derimod, at de ikke har disse muligheder, jf. tabel 3.  

Tabel 3. Har du mulighed bruge dine kompetencer optimalt i forbindelse med varetagelse af akut 

opstået somatisk sygdom og skade? (hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger)  

 Antal Procent 

Ja 648 78% 

Nej 164 20% 

Ved ikke 20 2% 

Total 832 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter med akut 

opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra 

den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

38% af de kommunalt ansatte sygeplejersker mener, at de kan løfte flere arbejdsopgaver end 

de gør i dag inden for observation, pleje og/eller behandling af patienter med akut opstået 

sygdom eller forværring af kendt sygdom, jf. tabel 4. Efterfølgende er sygeplejerskerne bedt 

om at beskrive årsagen/årsagerne til, at de ikke løfter disse opgaver. Hovedkategorierne i 

fritekstbesvarelserne er følgende:  

- Mangel på tid, ressourcer og bemanding 

- Mangel på udstyr: 

o Måling af CRP, hæmoglobin, SAT 

o Urinstiks  

o IV-behandling/væsketerapi 

- Ikke muligt at løfte flere akutte opgaver, da denne beføjelse er underlagt akutteam eller 

akutsygeplejersker 

Tabel 4. Kan du med baggrund i dine nuværende kompetencer løfte flere arbejdsopgaver end du 

gør i dag inden for observation, pleje og/eller behandling af patienter med akut opstået sygdom 

eller forværring af kendt sygdom? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

 Antal Procent 

Ja 224 38% 

Nej 243 42% 

Ved ikke 97 17% 

Ikke relevant 22 4% 

Total 586 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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Efteruddannelse og uddannelsestilbud  

77% af de hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger vurderer, at sygeplejersker på 

deres arbejdsplads ville kunne løse flere opgaver med akutte somatiske patienter end i dag, 

hvis de havde den rette efteruddannelse. Flest (53%) vurderer, at de ville kunne løse 

opgaver, som i dag løses af lægen. 24% svarer, at de ikke ville kunne løse opgaver som i dag 

varetages af læger, jf. tabel 5. 

 

Sygeplejerskerne har uddybet hvilke opgaver vedrørende den akutte somatiske patient, som 

de mener kunne varetages selvstændigt på deres afdeling. Det drejer sig blandt andet om:  

 
- Flere sygeplejersker med en behandler uddannelse. 

- Bestilling af diverse røntgenbilleder 

- Flere/bedre rammeordninger vedrørende: 

o Ilt 

o p.n. medicin 

o IV-behandlinger 

o A-gas 

o Blodprøver 

o UVI 

o Ultralydsscanninger 

o Anlægning/skiftning af kateter 

- (Opstarts-)behandling af: 

o DVT-patienter 

o Patienter med småskader (fx forstuvning, små sår, næseblod etc.) 

o Patienter med lette infektioner 

- En del sygeplejersker mener ikke, at de bør påtage sig flere opgaver end på nuværende tidspunkt, da 

sygeplejerskerne i forvejen er pressede ift. tid og ressourcer, og de mener, at en uddelegering af lægefaglige 

opgaver vil medføre et kompromis ift. den grundlæggende sygepleje. 

Tabel 5. Ville sygeplejersker på din arbejdsplads – med den rette efteruddannelse – kunne løse flere 

opgaver med akutte somatiske patienter end i dag? (hospitalsansatte sygeplejersker på 

akutafdelinger)  

 Antal Procent 

Ja, også opgaver som i dag løses af læger 439 53% 

Ja, men ikke opgaver som i dag løses af læger 200 24% 

Nej 101 12% 

Ved ikke 87 11% 

Ikke relevant 4 1% 

Total 831 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter med akut 

opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra 

den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

40% af de hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger har i mindre grad eller slet ikke 

et overblik over, hvilke uddannelsestilbud der findes til sygeplejersker på akutområdet, tabel 

6.  
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Tabel 6. I hvilken grad har du overblik over hvilke uddannelsestilbud til sygeplejersker, der findes 

på akutområdet? (hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger)  

 Antal Procent 

I høj grad 148 18% 

I nogen grad 348 42% 

I mindre grad 281 34% 

Slet ikke 47 6% 

Ved ikke 3 0% 

Ikke relevant 2 0% 

Total 829 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter med akut 

opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra 

den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

En national specialuddannelse i akutsygepleje 

Langt hovedparten (83%) af de hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger mener, at 

der er et behov for en national specialuddannelse i akutsygepleje som er målrettet 

sygeplejersker på somatiske akutmodtagelser, jf. tabel 7. 80% ønsker at gennemføre denne 

specialuddannelse, såfremt den etableres, jf. tabel 8. 

Tabel 7. Vurderer du at der er et behov for en national specialuddannelse i akutsygepleje primært 

målrettet sygeplejersker på somatiske akutmodtagelser? (hospitalsansatte sygeplejersker på 

akutafdelinger)  

 Antal Procent 

Ja 686 83% 

Nej 26 3% 

Ved ikke 111 13% 

Ikke relevant 5 1% 

Total 828 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter med akut 

opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra 

den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

Tabel 8. Såfremt der etableres en specialuddannelse i akutsygepleje, ønsker du at gennemføre 

denne specialuddannelse? (hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger)  

 Antal Procent 

Ja 664 80% 

Nej 46 6% 

Ved ikke 82 10% 

Ikke relevant 36 4% 

Total 828 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter med akut 

opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra 

den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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Sparring  

2 ud af 3 – svarende til 64% - af de hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger har 

mulighed for at tilkalde eller få sparring fra specialiserede sygeplejersker til akutte somatiske 

patienter med særlige behov. 25% svarer, at de ikke har mulighed for sparring, jf. tabel 9.  

Tabel 9. Har du mulighed for at tilkalde eller få sparring fra specialiserede sygeplejersker til akutte 

somatiske patienter med særlige behov? (hospitalsansatte sygeplejersker på akutafdelinger)  

 Antal Procent 

Ja 531 64% 

Nej 210 25% 

Ved ikke 71 9% 

Ikke relevant 16 2% 

Total 828 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der har haft kontakt til patienter med akut 

opstået somatisk sygdom/skade eller akut forværring heraf, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på besvarelser fra 

den regionale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på somatiske akutmodtagelser og skadestuer. Kilde: 

Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

3 ud af 4 – svarende til 77% - af de kommunalt ansatte sygeplejersker har adgang til viden 

om særlige behov hos patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom. 

11% har ikke adgang til ovenstående, og 12% angiver, at de ikke ved om de har adgang eller 

ikke finder det relevant. Da det har været muligt at sætte flere krydser overstiger 

procenterne 100%. Det er især den praktiserende læge og specialiserede sygeplejersker i 

kommunerne som har adgang til specialiseret viden om særlige behov hos patienter med 

akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom. 

Tabel 5. Har du adgang til viden om særlige behov hos patienter med akut opstået sygdom eller 

forværring af kendt sygdom (sæt evt. flere kryds)? (kommunalt ansatte sygeplejersker) 

  Antal Procent 

Ja 449 77% 

Ja, via hospitalslægen 128 22% 

Ja, via den praktiserende læge  325 56% 

Ja, via specialiserede sygeplejersker i kommunerne 245 42% 

Ja, via specialiserede sygeplejersker på hospitalerne 186 32% 

Ja, via andre 109 19% 

Nej  63 11% 

Ved ikke 57 10% 

Ikke relevant 11 2% 

Total 580 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Det er kun sygeplejersker der angiver at de i deres arbejder møder 

enten: ”patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom” eller ”patienter, der efter udskrivning fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov”, som indgår i undersøgelsen. Tabellen er baseret på 

besvarelser fra den kommunale del af akutundersøgelsen – dvs. sygeplejersker ansat på plejecentre, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner m.fl. Kilde: Akutundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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Notat 6: Akut hjælp til psykiatriske borgere  

Dette notat indeholder kun resultater der er relevant for akutområdet. Der er en række andre 

resultater fra psykiatriundersøgelsen, som ikke præsenteres nedenfor.  

Akut hjælp til borgere med psykisk sygdom  

37% af de sygeplejersker ansat i psykiatrien har uenige eller overvejende uenige i at borgere 

med psykisk sygdom har gode muligheder for at få akut hjælp, hvis deres sygdom 

forværres. 41% er enige eller overvejende enige heri.  

Tabel 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: Det er min vurdering, at borgere med psykisk sygdom 

generelt har gode muligheder for at få akut hjælp, hvis deres sygdom forværres (ikke-ledende 

sygeplejersker ansat i psykiatriske skadestuer) 

 Antal Procent 

Enig 117 9% 

Overvejende enig 418 31% 

Hverken enig eller uenig 266 20% 

Overvejende uenig 280 21% 

Uenig 224 17% 

Ved ikke 29 2% 

Ikke relevant 15 1% 

Total 1.349 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Spørgsmålet er besvaret af sygeplejersker i psykiatrien. Tabel baseret 

på ikke-ledende sygeplejersker ansat i psykiatrien. Kilde: Psykiatriundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

Sygeplejersker ansat på psykiatriske skadestuer er spurgt til hvor stor en andel akutte skader 

og sygdomme, som kunne have været undgået med den rette indsats tidligere i forløbet. 

Tabel 2 viser, at mere end hver tredje (37%) af disse sygeplejersker angiver, at de mener at ca. 

75% af patienterne kunne have undgået deres akutte psykiatriske skader og sygdomme. 

Bemærk at tallene er baseret på relativt få besvarelser.  

 
Tabel 2. Tænk på de patienter/borgere med akutte psykiatriske skader og sygdomme som du 

møder i dit arbejde: Hvor stor en andel vurderer du, kunne have undgået deres akutte psykiatriske 

skader og sygdomme med den rette indsats tidligere i forløbet? (ikke-ledende sygeplejersker ansat 

i psykiatriske skadestuer)  

 Antal Procent 

Alle/stort set alle (100% eller tæt på) 1 1% 

Ca. 75% 31 37% 

Ca. 50% 22 27% 

Ca. 25% 23 28% 

Ingen/stort set ingen (0% eller tæt på) 0 0% 

Ved ikke/kan ikke vurdere 6 7% 

Total: 83 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Spørgsmålet er besvaret af sygeplejersker på psykiatriske 

skadestuer. Tabel baseret på ikke-ledende sygeplejersker ansat i psykiatrien. Kilde: Psykiatriundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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Af tabel 3 fremgår det, at 87% af sygeplejersker ansat i psykiatrien i høj eller nogen grad 

føler, at de har rette kompetencer til at håndtere akutte psykiatriske patienter på en faglig 

forsvarlig måde. 7% angiver i mindre grad eller slet ikke.  
 

Tabel 3. I hvilken grad føler du, at du har de rette kompetencer til at håndtere akutte psykiatriske 

patienter på en faglig forsvarlig måde? (ikke-ledende sygeplejersker ansat i psykiatrien) 

 Antal Procent 

I høj grad 680 48% 

I nogen grad 560 39% 

I mindre grad 83 6% 

Slet ikke 7 1% 

Ved ikke/kan ikke vurdere 11 1% 

Ikke relevant 79 6% 

Total: 1.420 101% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Spørgsmålet er besvaret af sygeplejersker i psykiatrien. Tabel baseret 

på ikke-ledende sygeplejersker ansat i psykiatrien. Kilde: Psykiatriundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 

 

64% af de adspurgte sygeplejersker i psykiatrien er enige angiver, at samarbejdet mellem de 

relevante aktører er afgørende for at reducere og forebygge akut opstået psykiatrisk skade og 

sygdom. Ganske få er uenige i dette, jf. tabel 4.  

 
Tabel 4. Samarbejdet mellem de relevante aktører (fx psykiatriske afdelinger, politi, botilbud, 

jobcenter m.v.) er afgørende for at reducere og forebygge akut opstået psykiatrisk skade og sygdom 

(ikke-ledende sygeplejersker ansat i psykiatrien) 

 Antal Procent 

Enig 855 64% 

Overvejende enig 311 23% 

Hverken enig eller uenig 66 5% 

Overvejende uenig 36 3% 

Uenig 18 1% 

Ved ikke 22 2% 

Ikke relevant 32 2% 

Total 1340 100% 

Anm. Procenterne kan afvige fra 100 pct. pga. afrundinger. Spørgsmålet er besvaret af sygeplejersker i psykiatrien. Tabel baseret 

på ikke-ledende sygeplejersker ansat i psykiatrien. Kilde: Psykiatriundersøgelsen 2018, DSR Analyse. 
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Notat 7: Arbejdsmiljøet er under pres på FAM og skadestuerne  

Dette notat indeholder kun resultater fra SATH-2015, som er relevant for akutområdet. Der 

ligger en lang række resultater fra SATH-2015, som ikke præsenteres nedenfor.  

Arbejdspres  

I SATH-15 er sygeplejerskerne blandt andet spurgt til det oplevede arbejdstempo og 

arbejdsmængde. Fordeles resultaterne på arbejdspladstyper viser figur 1, at sygeplejersker 

ansat på FAM/skadestuerne presses af højt arbejdstempo og høj arbejdsmængde.  

Figur 1. Arbejdspres fordelt på 15 arbejdspladstyper  

  

Anm. Data er vægtet. Tallene i figur 1 er baseret på gennemsnit af de to skalaer om arbejdsmængde og arbejdstempo. 

Skalaerne er baseret på underliggende spørgsmål, hvis besvarelser er omregnet til en skala fra 0 til 100, hvor 100 svarer til det et 

højt tempo eller høj arbejdsmængde. Man siger i reglen at en forskel på 5 point er ”væsentlig”, når man arbejder med 

dimensioner, der går fra 0 til 100. Total er udtrukket for alle inkl. de der ikke tilhører de 15 arbejdspladstyper 

(n=2.208/2.209). Kilde. SATH 2015.  

Faglig forsvarlighed  

I samme undersøgelse er sygeplejerskerne spurgt til følgende: ”Oplever du, at dine 

muligheder for at løse dine kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau er under pres pga. 

faktorer i arbejdsmiljøet?”. Dette angiver 51% at de oplever. Men andelen for sygeplejersker 

på FAN/skadestuerne er 79% og dermed den gruppe af sygeplejersker som angiver det 

højeste pres på den faglige forsvarlighed. Dette fremgår af figur 2.  
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Figur 2. Faglig forsvarlighed fordelt på 15 arbejdspladstyper 

 
Anm. Data er vægtet. n=1.798. resultaterne er baseret på de der har angivet ”Ja, altid” eller ”Ja, ofte” til spørgsmålet: ”Oplever 

du, at dine muligheder for at løse dine kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau er under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet?” Kilde. 

SATH 2015.  
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Metode vedr. akutundersøgelsen 2018  

Udvikling af spørgerammen  

Notatet er baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er stillet en række spørgsmål om 

akutområdet set fra et regionalt og et kommunalt perspektiv. Spørgeskemaet er udviklet af DSR 

analyse i samarbejde med forskellige afdelinger i DSR.  

 

Undersøgelsespopulation  

Undersøgelsen består af to delundersøgelser:  

 

1. Den regionale akutundersøgelse 2018: En population bestående af alle medlemmer i Dansk 

Sygeplejeråd, som er ansat i Danske regioner på en akutmodtagelse, FAM, skadestue. 

Populationen er afgrænset til ikke-ledere samt medlemmer med en privat mail.  

 

2. Den kommunale akutundersøgelse 2018: En population bestående af medlemmer i Dansk 

Sygeplejeråd. Der er inviteret et tilfældigt udsnit af medlemmer ansat i kommunerne under 

hjemmesygeplejen, plejecentre, sundhedscentre eller akutfunktioner. Til denne population er 

der suppleret op med de øvrige ansat i kommunale akutfunktioner, således at alle 

sygeplejersker ansat i kommunale akutfunktioner er inviteret til undersøgelsen. Dette giver 

mulighed for at lave analyser for denne specifikke gruppe af sygeplejersker. Det fremgår 

tydeligt af tabellerne hvilken population der er anvendt. Populationen er afgrænset til ikke-

ledere samt medlemmer med en privat mail.  

 

Dataindsamling  

 

1. Den regionale akutundersøgelse 2018: 

DSR analyse har stået for dataindsamlingen. Invitationen blev den 14. marts 2018 og undersøgelsen 

blev lukket den 26. marts 2018. I denne periode er der sendt to påmindelser. Ikke alle mailinvitationer 

nået frem til medlemmerne. Dette kan skyldes at mailen er forældet eller at mailboksen er fyldt. Efter 

frasortering af mails som ikke nåede frem, består den reelle population af 1.617 medlemmer, hvoraf 

975 deltog i undersøgelsen (890 gennemført og 85 ufuldstændig). Dette svarer til en svarprocent på 

60%.  

 

1. Den kommunale akutundersøgelse 2018: 

DSR analyse har stået for dataindsamlingen. Invitationen blev sendt den 16. marts 2018 og 

undersøgelsen blev lukket den 26. marts 2018. I denne periode er der sendt to påmindelser. Ikke alle 

mailinvitationer nået frem til medlemmerne. Dette kan skyldes at mailen er forældet eller at 

mailboksen er fyldt. Efter frasortering af mails som ikke nåede frem, består den reelle population af 

1.701 medlemmer, hvoraf 799 deltog i undersøgelsen (727 gennemført og 72 ufuldstændig). Dette 

svarer til en svarprocent på 47%.  

 

Analyser 

Der er anvendt frekvenstabeller i det analysearbejde der henfører til de kvantitative resultater. 

Analyserne er gennemført i SPSS.  

 

Analyserne er baseret på både gennemførte og ufuldstændige besvarelser. Det betyder også, at 

antallet som analyserne er baseret på er varierende afhængig af hvor mange ufuldstændige 

besvarelser som er med i den pågældende tabel.  

Analyserne af de fritekstbesvarelserne i undersøgelsen er gennemført ved en gennemlæsning af 

samtlige spørgsmål som derefter er blevet kategoriseret i et antal passende kategorier.  
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Metode vedr. psykiatriundersøgelsen 2018  

Dansk Sygeplejeråd gennemførte i perioden 8. marts til 3. april 2018 en spørgeskemaundersøgelse 

blandt medlemmer ansat i psykiatrien. I alt 3.665 sygeplejersker med arbejdssted registreret i 

psykiatrien blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf deltog 1.812 – svarende til en 

svarprocent på 49.  

Metode vedr. SATH 2018 

Undersøgelsen er baseret på en 100 % elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til 8.339 

aktive sygeplejersker i Danmark ansat i sektorer. Dataindsamlingen er foretaget fra 12. marts til og 

med 7. april 2015. Der blev efter en lille uge udsendt en påmindelse til de sygeplejersker, der ikke 

svarede ved første udsendelse. Til restgruppen blev udsendt endnu en påmindelse. Denne procedure 

bragte det samlede antal besvarede og returnerede spørgeskemaer op på 2.212, hvilket svarer til en 

samlet besvarelsesprocent på 27 %. I denne undersøgelse har respondenten skulle besvare alle 

spørgsmål for at kunne afslutte undersøgelsen.  

 

 


