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NOTAT Personaleressourcer og antal patienter i psykiatrien 

Knap 3 ud af 4 sygeplejersker på psykiatriske afdelinger og psykiatriske skadestuer mener at der er 

færre ansatte end der er behov for på deres arbejdsplads. Stort set samtlige af disse mener at det dels 

vanskeliggør arbejdet med de svageste og mest komplekse patienter/borgere og at det har negative 

konsekvenser for kvaliteten af den pleje og behandling patienterne/borgerne modtager. 

 

I tabel 1 ses sygeplejerskernes svar på om hvordan de oplever forholdet mellem antallet af 

ansatte og patienter/borgere på deres arbejdsplads. Det ses at 0 % svarer at der er flere 

ansatte, end der er behov for. 26 % svarer at antallet af ansatte passer godt til antallet af 

patienter/borgere, mens 72 % svarer at der er færre ansatte, end der er behov for. 

 

Tabel 1. Hvordan oplever du forholdet mellem antallet af ansatte og patienter/borgere på 

din afdeling/afsnit eller enhed? 

 Antal Andel 

Der er flere ansatte, end der er behov for 3 0% 

Antallet af ansatte passer godt til antallet af patienter/borgere 203 26% 

Der er færre ansatte, end der er behov for 571 72% 

Ved ikke 12 2% 

Ikke relevant i mit arbejde 5 1% 

Total 794 100% 

Kilde: DSR Analyse. 

 

I tabel 2 er de sygeplejersker som i tabel 1 har svaret at der er færre ansatte end der behov 

for, blevet spurgt om deres arbejde med de svageste og mest komplekse patienter 

vanskeliggøres, at der er færre ansatte, en der er behov for. Det svarer 94 % af disse 

sygeplejersker ”ja” til, mens henh. 4 % og 2 % svarer ”nej” og ”ved ikke”. 

 

Tabel 2. Du har angivet, at der er færre ansatte på din afdeling/afsnit eller enhed, end der 

er behov for. Vanskeliggøres arbejdet med de svageste og mest komplekse patienter af, at 

der er færre ansatte, end der er behov for? 

 Antal Andel 

Ja 536 94% 

Nej 22 4% 

Ved ikke 13 2% 

Total 571 100% 

Kilde: DSR Analyse. 

 

I tabel 3 er de sygeplejersker som i tabel 1 har svaret at der er færre ansatte end der behov 

for, blevet spurgt om det har negative konsekvenser for kvaliteten af den pleje og behandling 

patienterne/borgerne modtager, at der er færre ansatte, en der er behov for. Det svarer 95 % 

af disse sygeplejersker ”ja” til, mens henh. 4 % og 1 % svarer ”nej” og ”ved ikke”. 



 

Tabel 3. Du har angivet, at der er færre ansatte på din afdeling/afsnit eller enhed, end der 

er behov for. Har det negative konsekvenser for kvaliteten af den pleje og behandling 

patienterne/borgerne modtager, at der er færre ansatte, end der er behov for? 

 Antal Andel 

Ja 545 95% 

Nej 23 4% 

Ved ikke 3 1% 

Total 571 100% 

Kilde: DSR Analyse. 

 

Metode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 14. oktober til 12. november 2016.  

 

Spørgeskemaet er udsendt til 3.573 sygeplejersker med ansættelse i psykiatrien. DSR Analyse 

har modtaget svar fra 1.836, hvoraf 1.686 er fuldstændige besvarelser og 150 er 

ufuldstændige besvarelser. Svarprocent inklusiv ufuldstændige besvarelser er dermed 51 %. 

I dette notat indgår kun besvarelser fra respondenter med fuldstændige besvarelser. 

Desuden indgår kun sygeplejerskersker ansat på psykiatriske hospitalsafdelinger/afsnit og 

psykiatriske skadestuer.  

 


