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Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler 2016 

Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2016 dagligt 105 minutter i gennemsnit på dokumentation. 
Dette er en stagnation i forhold til 2015. Samlet set bruger sygeplejerskerne på hospitalerne 14,6 mio. 
timer årligt på dokumentationsopgaver i 2016. Brugte sygeplejerskerne i 2016 det samme antal 
minutter dagligt som i 2008, ville de samlet set bruge 2,5 mio. timer mindre på dokumentation årligt.  
 
Sygeplejerskerne skønner, at 31 minutter ud af de 105 minutter de dagligt bruger på dokumentation, 
kan karakteriseres som unødvendig dokumentation. Det svarer til at 30 % af den gennemsnitlige tid 
brugt på dokumentationsopgaver, vurderes som unødvendig. Det daglige tidsforbrug anvendt på 
unødvendig dokumentation er faldet fra 2015 (34 min) til 2016 (31 min). Årligt anvendes der i alt 4,3 
mio. timer på unødvendig dokumentation - svarende til 2.615 fuldtidsstillinger.  

Tid anvendt på dokumentation 

I tabel 1 ses det daglige tidsforbrug på dokumentationsopgaver blandt sygeplejersker i basis- 

og specialstilling i regionerne i henholdsvis 2008, 2011, 2012, 2014, 2015 og 2016.  

 

I 2016 er det gennemsnitlige tidsforbrug på dokumentation blandt alle sygeplejersker med 

daglig patientkontakt i basis- og specialstilling 105 minutter dagligt. Dette er en stigning i 

forhold til 2008 på 21 %. Dog ses en faldende udvikling fra 2015-16, men faldet fra 109 til 105 

minutter er ikke statistisk signifikant.   

 

Det daglige tidsforbrug i forhold til dokumentationsopgaver i 2016 blandt sygeplejersker i 

basis- og specialstilling svarer til at denne gruppe af sygeplejersker årligt bruger 14,6 mio. 

timer på dokumentation.1 Brugte sygeplejerskerne i basis- og specialstilling i regionerne i 

2016, det samme antal minutter som de brugte i 2008 på dokumentationsopgaver jf. tabel 1, 

ville de årligt bruge 2,5 mio. timer mindre på dokumentation i 2016 samlet set.2 

 

Tabel 1. Tidsforbrug dagligt på dokumentationsopgaver opgjort i minutter 

 2008 2011 2012 2014 2015 2016 2008-16 

Tidsforbrug dagligt blandt alle 

sygeplejersker i basis- og 

specialstilling i minutter (inkl. 0 min.) 

 

 

87 

 

 

93 

 

 

99 

 

 

103 

 

 

109 

 

 

105 

 

 

+21% 

Anm.: Antallet af besvarelser var 1.309 i 2008, mens det i 2011 var 968, i 2012: 948, i 2014: 1095, i 2015: 994 og i 2016: 1431. Tallene 

i tabellen inkluderet dem, der svarer at de ikke bruger tid på dokumentation, altså 0 minutter dagligt. Uvægtede data. I 2012-

2016 er der kun medtaget besvarelser for de der angiver at udføre sygeplejearbejde. Udviklingen fra 2015-2016 er ikke 

signifikant, da p=0,065. Kilde: MEGAFON og Dansk Sygeplejeråd. 

                                                      
1 Antal årlige timer udregnet på baggrund af 221 arbejdsdage (365 dage minus 104 weekenddage, 30 feriedage og 10 sygedage) 

for 37.822 sygeplejersker i basis- og specialstilling ansat i regionerne i nov måned 2015 jf. det fælleskommunale løndatakontor 

(FLD) ganget med antallet af minutter i 2016 (104,6 minutter dagligt), hvilket giver 14.571.934 timer årligt. 
2 Antal årlige timer udregnet på baggrund af 221 arbejdsdage (365 dage minus 104 weekenddage, 30 feriedage og 10 sygedage) 

for 37.822 sygeplejersker i basis- og specialstilling ansat i regionerne i nov måned 2015 jf. det fælleskommunale løndatakontor 

(FLD) ganget med antallet af minutter i 2008 (87,0 minutter dagligt), hvilket giver 12.120.060 timer årligt. 



Unødvendig dokumentation 

I tabel 2 ses sygeplejerskernes svar på spørgsmålet ”Mener du, at noget af den tid du bruger 

på dokumentation i løbet af en arbejdsdag er unødvendig?”. Det ses at 68 % af sygeplejersker 

i basis- og specialstilling i regionerne svarer ja til dette spørgsmål. 27 % svarer nej, mens 5 % 

svarer ved ikke. Andelen der udfører unødvendig dokumentation i 2016 er den samme som i 

2015.  

 

Tabel 2. Andel der oplever at udføre unødvendig dokumentation i 2012-2016 

 2012 2014 2015 2016 

Ja 55 % 63 % 68 % 68% 

Nej 39 % 31 % 26 % 27% 

Ved ikke 6 % 6 % 6 % 5% 

Anm.: Antallet af besvarelser er 2012: 931, 2014: 1094, 2015: 985, 2016: 1424. Ingen signifikant udvikling fra 2015 til 2016, da 

p=0,43. Uvægtede data. Kilde: MEGAFON og Dansk Sygeplejeråd. 

 

I tabel 3 ses det gennemsnitlige antal minutter sygeplejerskerne angiver de dagligt bruger på 

unødvendig dokumentation i 2016, hvilket er faldet siden 2015. I tabellen er inkluderet 

sygeplejersker i basis- og specialstilling i regionerne som har svaret ”Ja” eller ”Nej” til 

spørgsmålet om noget af den dokumentation de foretager er unødvendig. Sygeplejerskerne 

der har svaret nej til dette spørgsmål har fået værdien 0 minutter i beregningen af 

gennemsnittet i tabel 3. 

 

Sygeplejersker i basis- og specialstillinger skønner, at gennemsnitligt 31 minutter ud af de 

105 minutter de dagligt bruger på dokumentation, kan karakteriseres som unødvendig 

dokumentation. Det svarer til at 30 % af den gennemsnitlige tid brugt på dokumentations-

opgaver, vurderes som unødvendig. Denne andel var 26 % i 2012, 28% i 2014 og 31% I 2015.  

 

Det daglige tidsforbrug i forhold til unødvendig dokumentation i 2016 blandt sygeplejersker 

i basis- og specialstilling i regionerne svarer til at denne gruppe af sygeplejersker årligt 

bruger 4,3 mio. timer på dokumentation de vurderer er unødvendig.3 Dette svarer til at der 

anvendes 2.615 fuldtidsstillinger på unødvendig dokumentation.   

 

Tabel 3. Tidsforbrug på unødvendige dokumentationsopgaver opgjort i minutter 

 2012 2014 2015 2016 2012-16 

Tidsforbrug dagligt blandt sygeplejersker i 

basis- og specialstilling i minutter 

 

26 min 

 

29 min 

 

34 min 

 

31 min 

 

+19% 

Anm.: Spørgsmålet lyder ”hvor mange minutter af de XX minutter du i løbet af en arbejdsdag gennemsnitligt bruger på 

dokumentation, skønner du er unødvendige?”. Antallet af besvarelser er 873 i 2012, 1.023 i 2014, 925 i 2015 og 1354 i 2016 (de 

der har svaret at de ikke udfører unødig dokumentation indgår i beregningen med værdien 0, mens ”ved ikke” er ekskluderet).  

Uvægtede data. Stigningen fra 2014 til 2015 og faldet fra 2015 til 2016 er signifikant, mens stigningen ikke er signifikant fra 2012 

til 2014. Kilde: MEGAFON og Dansk Sygeplejeråd. 

 

 

  

                                                      
3 Antal årlige timer udregnet på baggrund af 221 arbejdsdage (365 dage minus 104 weekenddage, 30 feriedage og 10 sygedage) 

for 37.822 sygeplejersker i basis- og specialstilling ansat i regionerne i nov måned 2015 jf. det fælleskommunale løndatakontor 

(FLD)  ganget med antallet af minutter i 2016 (30,7 minutter dagligt), hvilket giver 4.276.849 timer årligt. 



Metode 

Dokumentationsundersøgelsen for 2016 er gennemført i perioden 10. februar - 22. februar 2016 på 

Dansk Sygeplejeråds medlemspanel hos MEGAFON. Svarprocenten for undersøgelsen var 54%. I den 

samlede undersøgelse er der inviteret 5544 sygeplejersker, hvoraf 3.001 deltog i undersøgelsen. Disse 

tal inkluderer sygeplejersker fra alle sektorer (regionerne, kommunerne, staten og det private) samt 

fra forskellige stillingstyper (basisstilling, specialstilling, lederstilling og andre stillinger)  

 

I undersøgelsen er et af temaerne sygeplejerskers tidsforbrug på dokumentation. Notatet er alene 

baseret på sygeplejersker ansat i basis- eller specialstilling i regionerne, der udfører dagligt 

sygeplejearbejde. I 2016 udgjorde disse 1.435 respondenter. Der er 4 besvarelser med et usandsynligt 

højt dagligt tidsforbrug på dokumentation, er sorteret fra, hvorefter populationen udgør 1.431 

respondenter.   

 

I 2012, 2014, 2015 og 2016 er der filtreret besvarelser fra, hvor der er brugt over 420 minutter (dvs. 7 

timer) på daglig dokumentation. I 2008 og 2011 er der ikke filtreret besvarelser fra, men de højeste 

antal timer anvendt på dokumentation er hhv. 449 og 400 minutter. Og da der er 1 respondent der har 

angivet flere end 420 dokumentationsminutter, har dette ingen praktisk betydning for resultaterne.   

 

For alle tabeller gælder, at data er uvægtet i både 2008, 2011, 2012, 2014, 2015 og 2016, da 

undergrupperne ”basissygeplejersker” og ”sygeplejersker i specialistfunktion” i ”regionerne” er 

udvalgt. Ydermere gælder det at der kun inkluderes sygeplejersker i 2014, 2015 og 2016, der svarer ’Ja’ 

til spørgsmålet ”Udfører du klinisk arbejde med daglig patient/borgerkontakt?”, som udgøres over 

90% af basis- og specialsygeplejesker i regionerne. I de tidligere undersøgelser eksisterede dette 

filterspørgsmål ikke.  

 

 

Bilag  

Spørgsmål om dokumentation  

 

1. Hvor meget tid i løbet af en arbejdsdag skønner du, at du bruger gennemsnitligt på 

dokumentation? ______ minutter 

 

2. Mener du, at noget af den tid du bruger på dokumentation i løbet af en arbejdsdag er 

unødvendig?  

- Ja 

- Nej  

- Ved ikke 

 

[Hvis ja i spm 2 - XX skal referere til det antal deltageren har angivet i spørgsmål 1] 

3. Hvor mange minutter af de XX minutter du i løbet af en arbejdsdag gennemsnitligt bruger 

på dokumentation, skønner du er unødvendige? _____ minutter 

 

  



Udtræksbeskrivelse om antal ansatte fra KRL (http://www.krl.dk/statistik/sirka) 

 

 
Anm: Der er anvendt kode 22201 

 


