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Tallene i dette notat stammer fra DSRs Psykiatriundersøgelse 2016. Invitationer til at deltage 

i undersøgelsen blev sendt ud til 3.573 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, hvoraf 1.845 -  

svarende 52% - deltog1.  

 

Dette notat præsenterer resultaterne af en række af undersøgelsens spørgsmål om 

genindlæggelser og samarbejde med andre dele af sundhedsvæsenet. Notatets 

hovedresultater er:  

 

- Tre ud af fem sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger (61%) oplever 

altid/næsten altid (7%) eller ofte (54%) genindlæggelser.  

- Blandt sygeplejersker der oplever genindlæggelser peger flest på øget normering (64 

%) og flere sengepladser (56%) som de tiltag, der bedst kan reducere antallet af 

genindlæggelser.  

- 64 % af sygeplejerskerne på psykiatriske sengeafdelinger har inden for den seneste 

måned oplevet at patienter/borgere er blevet udskrevet før det - efter respondentens 

vurdering – var fagligt forsvarligt. Det samme har 59 % af sygeplejerskerne ansat på 

psykiatriske bosteder eller i social- eller distriktspsykiatrien 

- Andelen som vurderer, at der er et godt samarbejde med de psykiatriske hospitaler er 

28%. Samarbejdet med distriktspsykiatrien vurderer 49% som godt, mens 31% 

vurderer samarbejdet med socialpsykiatrien som godt og 20% vurderer, at 

samarbejdet med de praktiserende læger er godt.  

- Hver tredje sygeplejerske i psykiatrien har inden for den seneste uge oplevet, at 

relevant information ikke er blevet overført i tide. 34 % har oplevet uklarhed om 

opfølgningsaftaler. 

- Knap hver tredje sygeplejerske i psykiatrien, som har svaret, at der er patienter med 

misbrugsproblemer på deres afdeling/afsnit eller enhed, vurderer, at samarbejdet om 

de psykiatriske patienter med misbrugsproblemer mellem region og kommune er 

dårligt.  

 

 

Figur 1 viser, at 7 % af sygeplejersker ansat på sengeafdelinger i psykiatrien angiver, at de 

altid/næsten altid oplever genindlæggelser. Halvdelen (54 %) oplever ofte genindlæggelser 

og hver tredje (33 %) oplever ind imellem genindlæggelser. Kun 5 % oplever sjældent eller 

aldrig genindlæggelser.  

 

                                                      
1 DSRs psykiatriundersøgelse 2016 blev gennemført i perioden 14. oktober til 14. november 2016. Deltagerne blev 

udvalgt på baggrund af deres registrerede data i DSRs medlemsregister: Alle erhvervsaktive medlemmer med 

ansættelse i psykiatrien blev inviteret via mail til at besvare et elektronisk spørgeskema. Af de 3.573 

sygeplejersker som blev inviteret deltog 1.845 i hele – eller dele af – undersøgelsen. Alle besvarelser er inkluderet, 

uanset hvor stor en del af undersøgelsen, der blev besvaret.  
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Figur 1. Hvor ofte oplever du genindlæggelser? 

 
Anm.: N=551. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene ”Ved ikke” (1 %) og ”Ikke relevant” (1 %) ikke er vist.  Kilde: DSR Analyse 

marts 2017 

 

Sygeplejersker som vurdere at de altid/næsten altid, ofte eller indimellem oplever 

genindlæggelser, angiver oftest (64 %), at øget normering er et tiltag, der kan reducere 

antallet genindlæggelser. 56 % af sygeplejerskerne angiver flere sengepladser og 49 % 

angiver flere specialuddannede sygeplejersker. Forbedrede fysiske rammer, kompetenceløft 

af ikke-sygeplejepersonale og anden organisering angives af 20-27 %. 15 % angiver ”Andet”.   

 

Figur 2. Hvilke af følgende tiltag vurderer du kunne reducere antallet af genindlæggelser 

på din afdeling? 

 
Anm.: N=515. Figuren summerer ikke til 100 %, deltagerne kunne vælge flere svar. Svarene ”Ingen af ovenstående” (3 %) og ”Ved ikke” 

(1%) er ikke vist.  Kilde: DSR Analyse marts 2017 

 

Omkring to ud af tre sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger (64 %) har inden for den 

seneste måned oplevet at patienter/borgere er blevet udskrevet før det - efter respondentens 

vurdering – var fagligt forsvarligt.  
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Figur 3. Har du inden for den seneste måned oplevet, at patienter/borgere er blevet 

udskrevet, før det – efter din vurdering – var fagligt forsvarligt? 

 
Anm.: N=549. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene ”Ved ikke” (8 %) og ”Ikke relevant” (2 %) ikke er vist.  Kilde: DSR Analyse 

marts 2017 

 

59 % af sygeplejerskerne ansat på psykiatriske bosteder eller i social- eller 

distriktspsykiatrien har inden for den seneste måned oplevet, at deres enhed har modtaget 

patienter/borgere som er blevet udskrevet fra en hospitalsafdeling før det – efter 

respondentens vurdering – var fagligt forsvarligt.  

 

Figur 4. Har du inden for den seneste måned oplevet, at din enhed har modtaget 

patienter/borgere, som – efter din vurdering – var blevet udskrevet før, det var fagligt 

forsvarligt? 

 
Anm.: N=377. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene ”Ved ikke” (9 %) og ”Ikke relevant” (7 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse 

marts 2017 

 

Samarbejde og dokumentation 

28 % af de deltagende sygeplejersker, som ikke arbejder på et psykiatrisk hospital vurderer, 

at de har et godt samarbejde med de psykiatriske hospitaler. 43 % vurderer, at samarbejdet 

er middelmådigt, og 13 % at samarbejdet er dårligt.  

 

28 % af de deltagende sygeplejersker, som arbejder på et psykiatrisk hospital vurderer, at de 

har et godt samarbejde med de øvrige psykiatriske hospitaler. 42 % vurderer, at samarbejdet 

er middelmådigt, og 10 % vurderer, at samarbejdet er dårligt.  
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Figur 5. Hvordan vurderer du samarbejdet med de psykiatriske hospitaler? 

 
Anm.: N=1033 (Øverste gruppe: Deltagere ikke ansat på psykiatriske hospitaler) / N=699 (Nederste gruppe: Deltagere ansat på psykiatriske 

hospitaler). Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene ”Ved ikke” (henholdsvis 7 % og 15 %) og ”Ikke relevant” (henholdsvis 9 % og 5 

%) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017. 

 

49 % af de deltagende sygeplejersker, som ikke arbejder i distriktspsykiatrien vurderer, at de 

har et godt samarbejde med distriktspsykiatrien. 27 % vurderer, at samarbejdet er 

middelmådigt, og 2 % at samarbejdet er dårligt.  

 

Halvdelen (51 %) af de deltagende sygeplejersker, som arbejder i distriktspsykiatrien 

vurderer, at de har et godt samarbejde med den øvrige distriktspsykiatri. Omkring hver 

tredje (30 %) vurderer, at samarbejdet er middelmådigt, og 4 % at samarbejdet er dårligt.  

 

Figur 6. Hvordan vurderer du samarbejdet med distriktspsykiatrien? 

 
Anm.: N=1502 (Øverste gruppe: Deltagere ikke ansat i distriktspsykiatrien) / N=210 (Nederste gruppe: Deltagere ansat i 

distriktspsykiatrien). Figuren summerer ikke til 100%, da svarene ”Ved ikke” (henholdsvis 7 % og 7 %) og ”Ikke relevant” (henholdsvis 16 

% og 8 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017. 

 

31 % af de deltagende sygeplejersker, som ikke arbejder i socialpsykiatrien vurderer, at de 

har et godt samarbejde med socialpsykiatrien. 42 % vurderer, at samarbejdet er 

middelmådigt, og 7 % at samarbejdet er dårligt.  

 

58 % af de deltagende sygeplejersker som arbejder i socialpsykiatrien vurderer, at de har et 

godt samarbejde med den øvrige i socialpsykiatri. 23 % vurderer, at samarbejdet er 

middelmådigt, og 2 % at samarbejdet er dårligt.  
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Figur 7. Hvordan vurderer du samarbejdet med socialpsykiatrien? 

 
Anm.: N=1591 (Øverste gruppe: Deltagere ikke ansat i socialpsykiatrien) / N=121 (Nederste gruppe: Deltagere ansat i socialpsykiatrien). 

Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene ”Ved ikke” (henholdsvis 13 % og 8 %) og ”Ikke relevant” (henholdsvis 9 % og 8 %) ikke er 

vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017. 

 

20 % af de deltagende sygeplejersker vurderer, at de har et godt samarbejde med de 

praktiserende læger. 44 % vurderer, at samarbejdet er middelmådigt og 12 % at samarbejdet 

er dårligt.  

 

Figur 8. Hvordan vurderer du samarbejdet med… 

 
Anm.: N=1712. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene ”Ved ikke” (13 %) og ”Ikke relevant” (10 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse 

marts 2017. 

 

35 % af sygeplejerskerne i psykiatrien har inden for den seneste uge oplevet at relevant 

information ikke er blevet overført i tide. 34 % har oplevet uklarhed om opfølgningsaftaler 

og 14 % at en patient/borger ikke vidste, hvor vedkommende skulle henvende sig. 18 % har 

oplevet andre problemer i forbindelse med samarbejdet med andre afdelinger/afsnit/enheder 

og omkring hver tredje (36 %) har ikke oplevet nogen problemer.  

 

Figur 9. Har du oplevet et eller flere af de følgende problemer i forbindelse med 

samarbejdet med andre afdelinger/afsnit/enheder inden for den seneste uge? 

 
Anm.: N=1701. Svaret ”Ved ikke” (10 %) ikke er vist. Figuren summerer ikke til 100 %, da deltagerne kunne vælgere mere end et svar. 

Kilde: DSR Analyse marts 2017. 
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Knap halvdelen (45 %) af sygeplejersker som vurderer, at der er patienter på deres 

afdeling/afsnit eller enhed, som har misbrugsproblemer vurderer, at samarbejdet om de 

psykiatriske patienter med misbrugsproblemer mellem region og kommune er 

middelmådigt. 12 % vurderer, at samarbejdet er godt, og knap hver tredje (30 %) mener, at 

det er dårligt.  

 

Figur 10. Hvordan vurderer du samarbejdet mellem region og kommune om psykiatriske 

patienter med misbrugsproblemer? 

 
Anm.: N=1516. Figuren summerer ikke til 100%, da svaret ”Ved ikke” (10 %) og ”Ikke relevant” (2 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse 

marts 2017. 
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