
 

NOTAT Mangel og brug af andre faggrupper  
I perioden 22. juni til 12. juli 2022 har DSR Analyse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 
medlemmer af DSR’s lederforening. 45% af de 2.829 inviterede medlemmer deltog i undersøgelsen. Analysen 
er baseret på resultaterne fra 1.205 besvarelser, der er det antal medlemmer, der har angivet, at de er leder 
med personaleansvar i den kommunale eller regionale sektor. Dette notat handler om brug af andre 
faggrupper til at løse sygeplejefaglige opgaver som følge af mangel på sygeplejersker. 
 

- 66 pct. af lederne, der mangler sygeplejersker på deres afdeling/afsnit/enhed har som følge af 
manglen oftere end tidligere måtte bede andre faggrupper om at løse sygeplejefaglige opgaver.

- Af disse svarer 65 pct. at det har negative konsekvenser for vagtplanlægningen, mens 62 pct. svarer, at 
det har negative konsekvenser for kvaliteten af sygeplejen til borgere/patenter. 58 pct. svarer at det 
har negative patientsikkerheden.

 

Det fremgår af tabel 1, at manglen har konsekvenser for arbejdsfordelingen. To tredjedele (66 pct.) af de 
ledende sygeplejersker svarer, at de som følge af manglen oftere end tidligere må bede andre faggrupper om 
at løse sygeplejefaglige opgaver. I kommunerne angiver 70%, at de oftere end tidligere har måtte bede andre 
faggrupper om, at løse sygeplejefaglige opgaver, i regionerne gælder det for 64% af de adspurgte ledere. 
Forskellen på sektorer er dog ikke statistisk signifikant.  
 

 Kommune Region I alt 

Ja 70% 64% 66% 

Nej  28% 33% 32% 

Ved ikke 2% 3% 3% 

Antal 423 167 590 

Anm: 589 ledende sygeplejersker har besvaret spørgsmålet i 2022. Der er ikke statistisk signifikant forskel på sektorer. Procenterne 
summer ikke nødvendigvis til 100% pga. afrundinger. Kilde: DSR analyse.  

 
Figur 1 viser de ledende sygeplejerskers vurdering af konsekvenserne af det øgede brug af andre faggrupper. 
Knap to tredjedele (65 pct.) oplever, at det øgede brug af andre faggrupper har negative konsekvenser for 
vagtplanlægningen, mens 23 pct. oplever, at det ingen eller positive konsekvenser har. 
 
58 pct. oplever at det har negative konsekvenser for patientsikkerheden, mens 24 pct. oplever, at det ingen 
eller positive konsekvenser har.    
 
62 pct. mener, at det har negative konsekvenser for kvaliteten i sygeplejen til borgere og patienter, mens 23 
pct. oplever at det ingen eller positive konsekvenser har. 
 
Således rapporterer de ledende sygeplejersker, der i højere grad end vanligt anvender andre faggrupper til at 
løse sygeplejefaglige opgaver, i gennemsnit, at det har negative konsekvenser for det sygeplejefaglige arbejde. 
  



 

 
 

 
383 ledende sygeplejersker har besvaret spørgsmålet i 2022. Procenterne summer ikke nødvendigvis til 100% pga. afrundinger. Kilde: DSR 
analyse.  
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