
Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) 

November 2017 

 

 

NOTAT Hospitalsansatte sygeplejerskers oplevelse af overbelægning 2017  

7 ud af 10 regionalt ansatte basis- og specialistsygeplejersker har inden for den seneste måned oplevet 

overbelægning på deres afdeling. Knap halvdelen (47%) svarer, at overbelægning altid forringer 

kvaliteten af plejen og behandlingen, hvilket er en fordobling siden 2014.   

 

7 ud af 10 hospitalsansatte basis- og specialistsygeplejersker inden for den seneste måned har 

oplevet overbelægning på deres afdeling. Udviklingen fra 2014 til 2017 er ikke statistisk 

signifikant.  

Tabel 1. Har du inden for den seneste måned oplevet, at der har været overbelægning på din 

sengeafdeling/dit sengeafsnit?  

 2014 2017 

Ja  67% 70% 

Nej 30% 18% 

Jeg har ikke været på arbejde inden for den seneste måned 2% 1% 

Det kan jeg ikke vurdere 2% 6% 

Ved ikke 0% 4% 

Antal 485 384 

Anm. Tallet inkluderer sygeplejersker i basis- og specialstillinger i regionerne der er ansat på en sengeafdeling, som har angivet 

at udfører du klinisk arbejde med daglig patient/borgerkontakt. Samme spørgsmål er også stillet medlemspanelet i 2015, hvor 

71% besvarede med ”Ja”, 27% besvarede ”Nej” og 2% svarede de øvrige svarkategorier. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

De sygeplejersker, som inden for den seneste måned har oplevet overbelægning på deres 

sengeafdeling/sengeafsnit, er efterfølgende spurgt til, hvorvidt de oplever, at kvaliteten af 

pleje og behandling forringes, når der er overbelægning. Knap halvdelen (47%) svarer ”Ja, 

altid”. I 2014 var denne andel 23%. Der er således sket en fordobling, og udviklingen er 

statistisk signifikant.  

Tabel 2. Oplever du, at kvaliteten af pleje og behandling forringes når der er overbelægning på din 

sengeafdeling/dit sengeafsnit?  

 2014 2017 

Ja, altid 23% 47% 

Ja, ofte 49% 44% 

Ja, men kun sjældent 24% 8% 

Nej, aldrig 3% 1% 

Ved ikke/kan ikke vurdere 2% 0% 

Antal 325 270 

Anm. Tallet inkluderer sygeplejersker i basis- og specialstillinger i regionerne der er ansat på en sengeafdeling, som har angivet 

at udfører du klinisk arbejde med daglig patient/borgerkontakt, som har svaret ja i tabel 1. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 22.3 til 3.4-2017 på Dansk Sygeplejeråds 

medlemspanel hos MEGAFON. 2056 besvarede ud af 4132 inviterede. Svarprocenten for 

undersøgelsen var 50.  


