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NOTAT Kommunale sygeplejerskers håndtering af medicin 2018 

I perioden 29. oktober til 13. november 2018 har DSR Analyse gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalt ansatte sygeplejersker ansat på plejecentre, 

hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, akutfunktioner o.lign, som er medlem af DSR. 57% af de i 

alt 3.666 inviterede medlemmer deltog i undersøgelsen. Sygeplejersker fra 97 af de 98 

kommuner har deltaget i undersøgelsen1  
 

Hovedresultater blandt de, der har arbejdsopgaver der vedrører medicinhåndtering 

- 63% har i høj grad tilstrækkelig viden om, hvem der har ansvaret for borgernes medicin. 37% 

angiver i nogen eller mindre grad.  

- 21% oplever i høj grad, at have tilstrækkelig fleksibilitet til at vurdere borgerens medicin, når 

det er relevant, selvom de ikke er visiteret til denne opgave. 41% oplever i nogen grad og 33% 

i mindre grad eller slet ikke.   

- Stort set alle har oplevet udfordringer med medicinhåndtering den seneste måned. 82% har 

inden for den seneste måned oplevet mangelfuld FMK/medicinlister fra hospital. Og 84% 

oplever at medicinen er ikke skaffet hjem til borgeren.  

Medicinhåndtering i den kommunale sygepleje  

86% af de adspurgte sygeplejersker i kommunerne arbejder med medicinhåndtering. 12% 

gør ikke. Dette fremgår af tabel 1.  

 

Tabel 1. Har du arbejdsopgaver, der vedrører håndtering af medicin 

 Hjemmespl. Plejecentre Akutfunk. Øvrige Alle 

Ja 89% 91% 96% 62% 86% 

Nej 8% 7% 3% 37% 12% 

Ved ikke 3% 1% 1% 1% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Antal 945 297 90 237 1569 

Anm.: Kommunaltansatte sygeplejersker uden ledelsesansvar, som udfører sygeplejearbejde med patient/borgerkontakt i deres 

nuværende job. Både fuldstændige og ufuldstændige besvarelser er medtaget i analyserne. Dette medfører at antallet af 

besvarelser, som notatet er baseret på, varierer fra tabel til tabel. Der er statistisk signifikant forskel mellem grupperne, da 

p<0,05. Kilde: DSR Analyse 

 

Blandt de sygeplejersker, der har arbejdsopgaver som vedrører medicinhåndtering, oplever 

63%, at de i høj grad har tilstrækkelig viden om hvem der har ansvaret for borgernes 

medicin. 34% har i nogen grad tilstrækkelig viden, mens 3% i mindre grad har dette, jf. tabel 

2.  

 
  

                                                      
1 Der er ikke besvarelser fra sygeplejersker ansat i Solrød kommune.  
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Tabel 2. I hvor høj grad har du tilstrækkelig viden om hvem der har ansvaret for borgernes 

medicin? 

 Hjemmespl. Plejecentre Akutfunk. Øvrige Alle 

I høj grad 57% 78% 63% 68% 63% 

I nogen grad 39% 22% 37% 29% 34% 

I mindre grad 4% 1% 0% 3% 3% 

Slet ikke 0% 0% 0% 1% 0% 

Ved ikke 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Antal 843 271 86 146 1346 

Anm.: Kommunaltansatte sygeplejersker uden ledelsesansvar, som udfører sygeplejearbejde med patient/borgerkontakt i deres 

nuværende job. Både fuldstændige og ufuldstændige besvarelser er medtaget i analyserne. Dette medfører at antallet af 

besvarelser, som notatet er baseret på, varierer fra tabel til tabel. Der er statistisk signifikant forskel mellem grupperne, da 

p<0,05. Kilde: DSR Analyse 

 

Blandt de sygeplejersker, der har arbejdsopgaver, som vedrører medicinhåndtering oplever 

21%, at de i høj grad har tilstrækkelig fleksibilitet til at vurdere borgerens medicin, når det er 

relevant, selvom de ikke er visiteret til denne opgave. 41% oplever i nogen grad og 33% i 

mindre grad eller slet ikke (tabel 3).  

 
Tabel 3. I hvor høj grad har du i din hverdag tilstrækkelig fleksibilitet til at vurdere borgerens 

medicin når det er relevant, selvom du ikke er visiteret til denne opgave? 

 Hjemmespl. Plejecentre Akutfunk. Øvrige Alle 

I høj grad 14% 33% 35% 30% 21% 

I nogen grad 40% 45% 41% 43% 41% 

I mindre grad 34% 16% 17% 21% 28% 

Slet ikke 8% 2% 0% 2% 5% 

Ved ikke 4% 4% 7% 4% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Antal 840 271 86 146 1343 

Anm.: Kommunaltansatte sygeplejersker uden ledelsesansvar, som udfører sygeplejearbejde med patient/borgerkontakt i deres 

nuværende job. Både fuldstændige og ufuldstændige besvarelser er medtaget i analyserne. Dette medfører at antallet af 

besvarelser, som notatet er baseret på, varierer fra tabel til tabel. Kilde: DSR Analyse 

 

Endelig er sygeplejersker, som arbejder med medicin i borgernes hjem spurgt til om og 

hvilke udfordringer de oplever i denne forbindelse. Stort set alle har rapporteret en eller flere 

udfordringer i forbindelse med håndtering af medicin i borgernes hjem. Den hyppigste 

udfordring er, at medicinen er ikke skaffet hjem til borgeren eller at FMK/medicinlister fra 

hospital er mangelfuld, jf. tabel 4.  
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Tabel 4. Har du inden for den seneste måned oplevet en eller flere af følgende udfordringer i 

forbindelse med medicinhåndtering i borgernes eget hjem? (sæt evt. flere kryds) 

 Hjemmespl. Plejecentre Akutfunk. Øvrige Alle 

Oplevet en eller flere af 

nedenstående udfordringer 

99% 95% 95% 91% 97% 

Medicinen er ikke skaffet hjem 

til borgeren * 

92% 69% 79% 68% 84% 

Mangelfuld FMK/medicinlister 

fra hospital * 

86% 74% 86% 75% 82% 

Borgerne får mange forskellige 

præparater  * 

78% 69% 66% 54% 74% 

Mangelfuld FMK/medicinlister 

fra andre end hospital * 

59% 47% 47% 43% 54% 

Borgerne opbevarer ny og 

gammel medicin mange steder i 

hjemme * 

63% 15% 33% 23% 47% 

Manglende viden om borgerens 

almene tilstand og helbred 

hvordan hænger det sammen 

med medicinhåndtering efter 

udskrivelse * 

52% 22% 46% 39% 44% 

Medicinform (IV, mixture, 

piller)  

23% 18% 29% 21% 22% 

Flere individuelle 

behandlingsmuligheder hvad 

mener vi * 

11% 5% 13% 10% 10% 

Andet  4% 5% 6% 6% 5% 

Jeg har ikke oplevet 

udfordringer i forbindelse med 

medicinhåndtering i borgernes 

eget hjem 

1% 5% 5% 8% 3% 

Ved ikke 0% 2% 1% 5% 1% 

Total 100 100% 100% 100% 100% 

Antal 840 268 85 145 1338 

Anm.: Respondenterne har kunne sætte flere kryds. Derfor summer procenterne ikke til 100%. Kommunaltansatte 

sygeplejersker uden ledelsesansvar, som udfører sygeplejearbejde med patient/borgerkontakt i deres nuværende job. Både 

fuldstændige og ufuldstændige besvarelser er medtaget i analyserne. Dette medfører at antallet af besvarelser, som notatet er 

baseret på, varierer fra tabel til tabel. En stjerne (*) angiver en statistisk signifikant forskel på den enkelte svarkategori i forhold 

til arbejdspladstyperne. Kilde: DSR Analyse 

 


