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Overbelægninger og forebyggelse heraf   

Dansk Sygeplejeråd har spurgt sine medlemmer om deres vurdering af overbelægning samt 

forebyggelse heraf. Hovedkonklusioner af undersøgelse blandt sygeplejersker ansat på 

sengeafdeling/sengeafsnit:  

 

- 67% af sygeplejerskerne angiver, at de inden for den seneste måned har oplevet overbelægning  

- Halvdelen (51%) af de sygeplejersker, der har oplevet overbelægning seneste måned angiver, 

at der har været overbelægning altid/stort set altid eller ofte løbet af den seneste måned.  

- Hver femte af de sygeplejersker, der har oplevet overbelægning seneste måned angiver, at 

patienterne altid eller ofte udskrives før det fagligt forsvarligt, når der er overbelægning 

- 7 ud af 10 af de sygeplejersker, der har oplevet overbelægning seneste måned angiver, at 

kvaliteten altid eller ofte forringes når der er overbelægning 

Hospitalsansatte sygeplejerskers oplevelser med overbelægning 

67% af sygeplejerskerne ansat på en sengeafdeling/afsnit angiver, at de inden for den seneste 

måned har oplevet, at der har været overbelægning på deres sengeafdeling eller sengeafsnit, 

jf. tabel 1.  

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

din sengeafdeling/dit sengeafsnit? 

 Antal Pct. 

Ja 389 67% 

Nej 165 29% 

Jeg har ikke været på arbejde inden for den seneste måned 11 2% 

Det kan jeg ikke vurdere 9 2% 

Ved ikke 3 1% 

Total 577 100% 

Anm.: n= 577 sygeplejersker ansat på en sengeafdeling eller sengeafsnit på et sygehus. Kilde: DSR 

Analyse/MEGAFON december 2014. 

 

De sygeplejersker der har oplevet overbelægning seneste måned er spurgt til hvor ofte dette 

finder sted. Resultaterne heraf fremgår af tabel 2. Halvdelen (51%) angiver, at der altid/stort 

set altid eller ofte var overbelægning den seneste måned.  35% angiver af og til, mens 12% 

vurderer at dette kun skete sjældent eller meget sjældent.  

  



DSR Analyse Side 2 af 3 

 

Tabel 2. Hvor ofte har du inden for den seneste måned oplevet, at der har været 

overbelægning på din sengeafdeling/dit sengeafsnit? 

 Antal Pct. 

Altid/stort set altid 69 18% 

Ofte 130 33% 

Af og til 136 35% 

Sjældent 39 10% 

Meget sjældent/aldrig 8 2% 

Jeg har ikke været på arbejde inden for den seneste måned 1 0% 

Det kan jeg ikke vurdere 3 1% 

Ved ikke 3 1% 

Total 389 100% 

Anm.: n= 389 sygeplejersker ansat på en sengeafdeling eller sengeafsnit på et sygehus, som har oplevet 

overbelægning inden for den seneste måned. Kilde: DSR Analyse/MEGAFON december 2014. 

 

Hver femte af de adspurgte sygeplejersker der har oplevet overbelægning seneste måned 

angiver, at patienterne altid eller ofte udskrives før det er fagligt forsvarligt, når der er 

overbelægning. Ifølge 43% sker dette kun sjældent, og hver tredje mener ikke at dette sker, jf. 

tabel 3.  

Tabel 3. Oplever du, at patienter bliver udskrevet før det er fagligt forsvarligt, når der er 

overbelægning på din sengeafdeling/dit sengeafsnit? 

 

 

Anm.: n= 389 sygeplejersker ansat på en sengeafdeling eller sengeafsnit på et sygehus, som har oplevet 

overbelægning inden for den seneste måned. Kilde: DSR Analyse/MEGAFON december 2014. 

 

Der er enighed om at kvaliteten af pleje og behandling forringes, når der er overbelægning. 

Således angiver 7 ud af 10 af de sygeplejersker der har oplevet overbelægning seneste 

måned, at kvaliteten altid eller ofte forringes når der er overbelægning. Hver femte mener 

kun det sjældent sker og 3% mener aldrig at dette er tilfældet, jf. tabel 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antal Pct 

Ja, altid 7 2% 

Ja, ofte 71 18% 

Ja, men kun sjældent 165 43% 

Nej, aldrig 124 32% 

Ved ikke/kan ikke vurdere 21 5% 

Total 389 100% 



DSR Analyse Side 3 af 3 

 

Tabel 4. Oplever du, at kvaliteten af pleje og behandling forringes når der er 

overbelægning på din sengeafdeling/dit sengeafsnit? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anm.: n= 389 sygeplejersker ansat på en sengeafdeling eller sengeafsnit på et sygehus, som har oplevet 

overbelægning inden for den seneste måned. Kilde: DSR Analyse/MEGAFON december 2014. 

 

 

 

Metode  

Undersøgelsens respondenter udgøres af 2324 ud af 4255 inviterede, der alle er udtrukket af DSR’s 

medlemspanel. Dette svarer til en svarprocent på 55 %. Undersøgelsen er gennemført i perioden 19-28/11-

2014.  

 

 

 Antal Pct 

Ja, altid 94 24% 

Ja, ofte 182 47% 

Ja, men kun sjældent 97 25% 

Nej, aldrig 10 3% 

Ved ikke/kan ikke vurdere 7 2% 

Total 389 100% 


