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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 forholdet 

mellem sengepladser og patienter, tidlige udskrivninger og overmedicinering. Notatets 

hovedresultater er:  

 

- 61 % af sygeplejerskerne på psykiatriske skadestuer, har oplevet at patienter må afvises pga. 

manglende kapacitet. Ca. halvdelen af disse (42%) angiver, at patienterne kun ind imellem 

eller sjældent henvises til andre tilbud.  

 

- 63 % af sygeplejersker ansat på psykiatriske bosteder eller i social- eller distriktspsykiatrien 

har oplevet, at pleje- eller behandlingskrævende patienter/borgere er blevet afvist på 

psykiatriske skadestuer/hospitalsafdelinger. 64% af disse angiver, at patienterne/borgerne kun 

ind imellem, sjældent eller aldrig/næsten aldrig henvises til andre tilbud. 

 

- 70 % af sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger vurderer, at der er færre sengepladser 

på deres afsnit/afdeling end der er behov for. 

 

- 63 % af sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger oplever, at manglen på sengepladser 

har negative konsekvenser for kvaliteten af plejen og behandlingen, og 62 % oplever, at 

arbejdet med de svageste og mest komplekse patienter vanskeliggøres. 

 

- 24 % af sygeplejerskerne i psykiatrien vurderer, at der er borgere/patienter på deres afdeling, 

som bliver overmedicineret. 

 

 

Undersøgelsens 122 sygeplejersker ansat på psykiatriske skadestuer blev spurgt, om de har 

oplevet, at patienter må afvises pga. manglende kapacitet på deres afdeling. 61 % svarede ja 

til dette.  

 

 

                                                      
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. Har du oplevet, at patienter/borgere må afvises pga. manglende kapacitet på din 

afdeling/afsnit eller enhed? 

 
Anm.: N=122. Figuren summerer ikke til 100%, da svaret ”Ved ikke” (6%) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017 

 

Hver fjerde (24 %) sygeplejerske som arbejder på psykiatriske skadestuer, som har oplevet af 

patienter er blevet afvist pga. kapacitetsmangel, angiver, at de afviste patienter altid eller 

næsten altid bliver henvist til andre tilbud. Hver tredje angiver at patienterne ofte (32 %) 

eller indimellem (38 %) henvises til andre tilbud. Kun 4 % svarer, at patienterne sjældent 

henvises til andre tilbud. Ingen af sygeplejerskerne (0 %) angiver, at patienterne aldrig eller 

næsten aldrig henvises til andre tilbud.  

 

Figur 2. Hvor ofte bliver de afviste patienter/borgere henvist til andre tilbud? 

 
Anm.: N=74 (sygeplejersker ansat på psykiatriske skadestuer, som har oplevet at patienter/borgere må afvises pga. kapacitet (jf. figur 1)). 

Figuren summerer ikke til 100%, da svaret ”Ved ikke” (1%) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017 

 

378 sygeplejersker ansat på psykiatriske bosteder eller i social- eller distriktspsykiatrien blev 

spurgt, om de havde oplevet, at pleje- eller behandlingskrævende patienter/borgere var 

blevet afvist på psykiatriske skadestuer/hospitalsafdelinger. 63 % svarer ja til dette.  

 

Figur 3. Har du oplevet, at pleje- eller behandlingskrævende patienter/borgere er blevet 

afvist på psykiatriske skadestuer/hospitalsafdelinger? 

 
Anm.: N=378. Figuren summerer ikke til 100%, da svaret ”Ved ikke” (11%) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017 

 

61%

34%

Ja Nej

24%

32%
38%

4%
0%

Altid/næsten altid Ofte Indimellem Sjældent Aldrig/næsten

aldrig

63%

26%

Ja Nej



DSR Analyse Side 3 af 4 

 

Ganske få (3 %) af sygeplejerskerne på psykiatriske bosteder eller i social- eller 

distriktspsykiatrien, som har oplevet, at behandlings- og plejekrævende patienter/borgere er 

blevet afvist pga. kapacitetsmangel, angiver, at de afviste patienter altid eller næsten altid 

bliver henvist til andre tilbud. 13 % angiver, at patienterne ofte henvises til andre tilbud, og 

29 % at de indimellem henvises. Næsten hver femte (19%) svarer, at patienterne sjældent 

henvises til andre tilbud og 16 % svarer at de aldrig eller næsten aldrig henvises. 

 

Figur 4. Hvor ofte bliver de afviste patienter/borgere henvist til andre tilbud? 

 
Anm.: N=238 (sygeplejerskerne på psykiatriske bosteder eller i social- eller distriktspsykiatrien (3 %), som har oplevet, at behandlings- og 

plejekrævende patienter/borgere er blevet afvist pga. kapacitetsmangel (jf. tabel 3)). Figuren summerer ikke til 100 %, da svaret ”Ved ikke” 

(19 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017 

 

Figur 5 viser, at syv ud af ti (70 %) sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger vurderer, 

at der er færre sengepladser på deres afsnit/afdeling end der er behov for. Stort set ingen 

vurderer, at der er flere sengepladser end behøvet.  

 

Figur 5. Hvordan oplever du forholdet mellem sengepladser og patienter på din 

afdeling/afsnit? 

 
Anm.: N=559. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene da svarene ”Ved ikke” (4 %) og ”Ikke relevant” (1 %) ikke er vist ikke er vist. 

Kilde: DSR Analyse marts 2017.  

 

Ni ud af ti sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger, som oplever, at der er færre 

sengepladser end nødvendigt på deres arbejdsplads, svarer, at manglen har negative 

konsekvenser for plejen og behandlingen (91 %), eller at det vanskeliggør arbejdet med de 

svagest og mest komplekse patienter (90 %).   

 

Det svarer til, at 63 % af alle sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger oplever en 

mangel på sengepladser og vurderer, at manglen har negative konsekvenser for kvaliteten af 
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plejen og behandlingen, og at 62 %, at arbejdet med de svageste og mest komplekse patienter 

vanskeliggøres af manglen.  

 

Figur 6. Du har angivet, at der er færre sengepladser på din afdeling/afsnit end der er 

behov for. 

 
Anm.: N=385. Figuren summerer ikke til 100 %, da svaret ”Ved ikke” (2-3 %) er ikke vist. Spørgsmålet blev stillet til de sygeplejersker som 

vurderede, at der er færre sengepladser end der er behov for. Kilde: DSR Analyse marts 2017.  

 

Hver fjerde sygeplejerske i psykiatrien (24 %) vurderer, at der er borgere/patienter på deres 

afdeling som bliver overmedicineret.  

 

Figur 7. Er der borgere/patienter på din afdeling/afsnit eller enhed, som du vurderer bliver 

overmedicineret? 

 
Anm.: N=1752. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene ”Ved ikke” (12 %) og ”Ikke relevant” (5 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse 

marts 2017. 
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