
Louise Kryspin Sørensen 

Marts 2016 

 

 

 

Sygeplejersker mangler oplysninger fra hospitaler og almen praksis  

- 79% af de kommunalt ansatte sygeplejersker i basisstillinger har inden for den seneste måned 

oplevet at mangle viden fra hospitalerne i forbindelse med pleje og behandling af borgere, som 

har været indlagt den seneste måned. Det drejer sig især om forløbsbeskrivelser, 

udskrivningsrapporter og medicinlister som mangles.  

- 48% af de kommunalt ansatte sygeplejersker i basisstillinger har oplevet at mangle vigtig 

viden fra praktiserende læge i forbindelse med pleje og behandling af borgeren. 

Manglende vidensflow mellem sektorer 

8 ud af 10 sygeplejersker i basisstillinger har inden for den seneste måned oplevet at mangle 

viden fra hospitalerne i forbindelse med pleje og behandling af borgeren, jf. figur 1.    

Figur 1. Har du inden for den seneste måned oplevet at mangle vigtig viden fra 

hospitalerne i forbindelse med pleje og behandling af borgeren?   

 
Anm.: Uvægtede data, da der arbejdes på en subpopulation; Basis: n=290. Figur 1 inkluderer kun de respondenter, der har 

svaret Ja til spørgsmålet: Har en eller flere af de borgere, du plejer og behandler, været indlagt på et hospital den seneste 

måned? Figuren er baseret på sygeplejersker ansat i basisstillinger på udvalgte kommunale arbejdspladser: psykiatri, 

plejehjem/plejecentre/plejeboliger, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, akutfunktioner, integrerede 

ordninger/dag/døgninstitutioner. Procenterne i figuren overstiger 100% pga. afrunding.  

Kilde: MEGAFON og Dansk Sygeplejeråd. 

 

 

De respondenter, der har oplevet at mangle vigtig viden fra hospitalerne i forbindelse med 

pleje og behandling af borgeren, angiver, at det især er forløbsbeskrivelser, 

udskrivningsrapporter og medicinlister, som de mangler, jf. figur 2.  

 

Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar. Derfor overstiger den samlede 

procent 100%.  
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Figur 2. Hvilken viden fra hospitalerne i forbindelse med pleje og behandling af borgeren 

manglende du?    

 
Anm.: Uvægtede data, da der arbejdes på en subpopulation, n=237. Figur 2 inkluderer kun de respondenter, der har svaret Ja til 

spørgsmålet: Har du inden for den seneste måned oplevet, at mangle vigtig viden fra hospitalerne i forbindelse med pleje og 

behandling af borgeren? Figuren er baseret på sygeplejersker ansat i basisstillinger på udvalgte kommunale arbejdspladser: 

psykiatri, plejehjem/plejecentre/plejeboliger, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, akutfunktioner, integrerede 

ordninger/dag/døgninstitutioner. Kilde: MEGAFON og Dansk Sygeplejeråd. 
 
 

Endvidere er de kommunale sygeplejersker blevet spurgt til, hvorvidt de inden for den 

seneste måned har oplevet at mangle vigtig viden fra praktiserende læge i forbindelse med 

pleje og behandling af borgeren. Dette svarer 48% ja til og 40% nej til, jf. figur 3.  

Figur 3. Har du inden for den seneste måned oplevet at mangle vigtig viden fra 

praktiserende læge i forbindelse med pleje og behandling af borgeren?   

 
Anm.: Uvægtede data, da der arbejdes på en subpopulation; n=312. Figuren er baseret på sygeplejersker ansat i basisstillinger 

på udvalgte kommunale arbejdspladser: psykiatri, plejehjem/plejecentre/plejeboliger, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, 

akutfunktioner, integrerede ordninger/dag/døgninstitutioner. Procenterne i figuren overstiger 100% pga. afrunding.  

Kilde: MEGAFON og Dansk Sygeplejeråd. 

 

Metode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 10. februar - 22. februar 2016 på Dansk Sygeplejeråds 

medlemspanel hos MEGAFON. Ud af de 5.544 inviterede sygeplejersker deltog 3.001 i undersøgelsen 

svarende til en svarprocent på 54%. 
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