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NOTAT Sygeplejerskers inddragelse af pårørende  

- 8 ud af 10 sygeplejerskerne er enige eller overvejende enige i, at de pårørende er en vigtig kilde 

til deres viden om patientens aktuelle helbredssituation. 

- Ganske få (2%) sygeplejersker er enige i, at det er forstyrrende for plejen og behandling, når de 

pårørende er tilstede i lokalet.  

- 8 ud af 10 sygeplejersker angiver, at de pårørende hjælper patienten/borgeren til at holde 

overblik over sit forløb på tværs af sundhedsaktorer 

- 2 ud af 3 sygeplejerske angiver, at kommunikationen mellem sygeplejersken og 

patienten/borgeren lettes, når en pårørende inddrages i sygeplejen. 

 

DSR analyse har i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet gennemført en 

undersøgelse på medlemspanelet om sygeplejerskernes inddragelse af de pårørende. 

Resultater er udtrukket for sygeplejersker ansat i basis og specialstillinger ansat i hhv. 

regionerne og kommunerne.  

 

Tabel 1 viser, at 8 ud af 10 sygeplejersker er enige eller overvejende enige i, at de pårørende 

er en vigtig kilde til deres viden om patientens aktuelle helbredssituation.  

Tabel 1. Pårørende er en vigtig kilde til min viden om patientens/borgerens aktuelle 

helbredssituation 

 Regioner  Kommune   Total 

Enig 50% 48% 50% 

Overvejende enig 29% 36% 31% 

Hverken enig eller uenig 8% 6% 8% 

Overvejende uenig 2% 1% 2% 

Uenig 1% 2% 1% 

Ikke relevant 10% 6% 9% 

Total 100% 100% 100% 

Anm. Uvægtede data. Tabellen er baseret på sygeplejersker i en basis- eller specialstilling. Regioner: n=1.050. 

Kommuner: n=387. Total: n=1437. Statistisk signifikant forskel mellem sektorerne, da p<0,05. Stort set ingen (0-2%) 

har angivet ”Ved ikke” – derfor er denne svarkategori taget ud af tabel. Kilde DSR analyse/MEGAFON.  

 

  



 

DSR Analyse Side 2 af 3 

 

Ganske få sygeplejersker ansat i basis- eller specialstilling er enige i, at det er forstyrrende for 

plejen og behandling, når de pårørende er tilstede i lokalet. Dette fremgår af tabel 2.  

Tabel 2. Det er forstyrrende for min pleje og behandling af patienten/borgeren, når en pårørende er 

til stede i lokalet 

 Regioner  Kommune   Total 

Enig 2% 2% 2% 

Overvejende enig 6% 7% 6% 

Hverken enig eller uenig 15% 19% 16% 

Overvejende uenig 24% 29% 26% 

Uenig 47% 35% 44% 

Ikke relevant 5% 7% 6% 

Total 100% 100% 100% 

Anm. Uvægtede data. Tabellen er baseret på sygeplejersker i en basis- eller specialstilling. Regioner: n=1.050. 

Kommuner: n=387. Total: n=1437. Statistisk signifikant forskel mellem sektorerne, da p<0,05. Stort set ingen (0-2%) 

har angivet ”Ved ikke” – derfor er denne svarkategori taget ud af tabel. Kilde DSR analyse/MEGAFON.  

 

8 ud af 10 sygeplejersker angiver at de pårørende hjælper patienten/borgeren til at holde 

overblik over sit forløb på tværs af sundhedsaktører. Gange få er uenige i dette udsagn.   

Tabel 3. Pårørende hjælper patienten/borgeren til at holde overblik over sit forløb på tværs af 

sundhedsaktører 

 Regioner  Kommune   Total 

Enig 44% 33% 41% 

Overvejende enig 35% 41% 37% 

Hverken enig eller uenig 10% 12% 11% 

Overvejende uenig 1% 2% 1% 

Uenig 0% 2% 1% 

Ikke relevant 8% 8% 8% 

Total 100% 100% 100% 

Anm. Uvægtede data. Tabellen er baseret på sygeplejersker i en basis- eller specialstilling. Regioner: n=1.050. 

Kommuner: n=387. Total: n=1437. Statistisk signifikant forskel mellem sektorerne, da p<0,05. Stort set ingen (0-2%) 

har angivet ”Ved ikke” – derfor er denne svarkategori taget ud af tabel. Kilde DSR analyse/MEGAFON.  

 

 

  



 

DSR Analyse Side 3 af 3 

 

Endelig er der spurgt til hvorvidt kommunikationen mellem sygeplejersken og 

patienten/borgeren lettes, når en pårørende inddrages i sygeplejen. Dette er 2 ud af 3 enige 

eller overvejende enige i (jf. tabel 4). Stor set ingen er uenige i dette udsagn.  

Tabel 4. Det letter kommunikationen mellem mig og borgeren/patienten, når en pårørende 

inddrages i sygeplejen 

 Regioner  Kommune   Total 

Enig 32% 28% 31% 

Overvejende enig 36% 35% 36% 

Hverken enig eller uenig 19% 23% 20% 

Overvejende uenig 3% 3% 3% 

Uenig 1% 2% 1% 

Ikke relevant 7% 8% 7% 

Total 100% 100% 100% 

Anm. Uvægtede data. Tabellen er baseret på sygeplejersker i en basis- eller specialstilling. Regioner: n=1.050. 

Kommuner: n=387. Total: n=1437. Ingen statistisk signifikant forskel mellem sektorerne, da p>0,05. Stort set ingen 

(0-2%) har angivet ”Ved ikke” – derfor er denne svarkategori taget ud af tabel. Kilde DSR analyse/MEGAFON.  

 

 

Metode 

Spørgsmålene er stillet til 4.217 medlemmer af DSRs medlemspanel i samarbejde med MEGAFON. 

2.130 sygeplejerske svarede tilbage på undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 51%.  

Undersøgelsen er gennemført september 2016.  

 

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) i DSR analyse. 

 


