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NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene  

- 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en 

tredjedel (33%) har plejecentersygeplejersker i dagvagt i weekender. Endvidere har kun 20% 

plejecentersygeplejersker i aftenvagt i weekender. 

- Mange flere plejecenterlederne ønsker tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker i aftenvagter 

på hverdage, samt i dagvagt og aftenvagt i weekender.  

 

DSR analyse har i september/oktober 2016 inviteret en række plejecenterledere til en 

spørgeskemaundersøgelse om nye opgaver og roller, kompetencebehov m.m. Dette notat 

opsummerer resultaterne om spørgsmål om tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på 

landets plejecentre.  

Plejecentersygeplejersker  

9 ud af 10 plejecenterledere har fastansatte sygeplejersker på deres plejecenter, mens 10 % 

ikke har. I det følgende omtales fastansatte sygeplejersker1 som plejecentersygeplejersker.  

Tabel 1. Er der en eller flere fastansatte sygeplejersker på dit plejecenter? 

 Antal Procent 

Ja 357 90% 

Nej 39 10% 

Ved ikke 1 0% 

Total 397 100% 

Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse, 2016, DSR analyse   

Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker  

98% af de adspurgte plejecentre har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage. Flere 

end hver fjerde (29%) plejecenter har plejecentersygeplejersker i aftenvagt på hverdage, og 

9% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i nattevagt på hverdage.  

 

Tilstedeværelsen af plejecentersygeplejersker er lavere i weekender. 33% af plejecentrene har 

plejecentersygeplejersker i dagvagt i weekenden. 20% af plejecentrene har 

plejecentersygeplejersker i aftenvagt i weekenden og 8% af plejecentrene har 

plejecentersygeplejersker i nattevagt i weekenden. Disse resultater fremgår af tabel 2.  
  

                                                      
1 I undersøgelsen er fastansatte sygeplejersker defineret som: ”I de følgende spørgsmål bliver der spurgt ind til eventuelle 

fastansatte sygeplejersker på dit plejecenter. Med fastansatte sygeplejersker menes sygeplejersker uden ledelsesfunktion, der er 

ansat på plejecenteret, og hvis primære funktion er at udføre pleje og behandling til beboere, der fysisk er placeret på dit 

plejecenter. Dvs. ingen ledende sygeplejersker skal indgå i dine besvarelser.”  
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Tabel 2. På hvilke tider af døgnet er der fastansatte sygeplejersker tilstede på dit plejecenter? 

 Antal Procent 

Dagvagt – hverdag 350 98% 

Aftenvagt – hverdag 103 29% 

Nattevagt – hverdag 33 9% 

Dagvagt – weekend/helligdag 118 33% 

Aftenvagt – weekend/helligdag 71 20% 

Nattevagt – weekend/helligdag 28 8% 

Anm. n=357. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016, DSR analyse   
 

De plejecenterledere, som ikke har tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på de 

pågældende tidspunkter af døgnet er spurgt til, hvorvidt de ønsker plejecentersygeplejersker 

på de tidspunkter for at sikre høj kvalitet i plejen og behandlingen.  

 

I tabel 3 vises hvor stor en andel af plejecenterlederne, som ikke i forvejen har tilstedeværelse 

af plejecentersygeplejersker, men ønsker plejecentersygeplejersker. Det er især dagvagt i 

weekender samt aftenvagter på hverdage og weekender, hvor ønsket er størst. Et mindretal 

har et ønske om at besætte nattevagter med plejecentersygeplejersker:  

 

� Ud af de i alt 357 plejecenterledere, har 103 plejecenterledere dækning af 

plejecentersygeplejersker i aftenvagt hverdag (29%). Af de resterende 254, ønsker 119 

at have dækning af plejecentersygeplejersker i aftenvagt hverdag (33%). Det vil sige, 

at 62% ideelt set har eller ønsker at dække aftenvagter på hverdag med 

plejecentersygeplejersker (jf. figur 1).   

� Ud af de i alt 357 plejecenterledere, har 118 plejecenterledere dækning af 

plejecentersygeplejersker i dagvagt i weekender (33%). Af de resterende 239, ønsker 

94 at have dækning af plejecentersygeplejersker i dagvagt i weekender (26%). Det vil 

sige, at 59% ideelt set har eller ønsker at dække dagvagter i weekender med 

plejecentersygeplejersker (jf. figur 1).  

� Ud af de i alt 357 plejecenterledere, har 71 plejecenterledere dækning af 

plejecentersygeplejersker i aftenvagt i weekender (20%). Af de resterende 286, ønsker 

79 at have dækning af plejecentersygeplejersker i aftenvagt i weekender (22%). Det 

vil sige, at 42% ideelt set har eller ønsker at dække aftenvagter i weekender med 

plejecentersygeplejersker (jf. figur 1).  

Tabel 3. På hvilke tider af døgnet ønsker du ideelt set, at der er fastansatte sygeplejersker tilstede 

på dit plejecenter, for at sikre høj kvalitet i plejen og behandlingen? 

 Antal Procent 

Dagvagt – hverdag 3 1% 

Aftenvagt – hverdag 119 33% 

Nattevagt – hverdag 37 10% 

Dagvagt – weekend/helligdag 94 26% 

Aftenvagt – weekend/helligdag 79 22% 

Nattevagt – weekend/helligdag 40 11% 

Anm. n=357. Spørgsmålet om de ideelle tider er filtreret således, at sygeplejersker der har sygeplejersker ansat på det 

pågældende tidspunkt, ikke kan angive dette tidspunkt som et ideelt. Dvs. der er ikke dubletter. Kilde. Den Nationale 

Plejecenterundersøgelse, 2016, DSR analyse   
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Figur 1. Tilstedeværelse og ønske om plejecentersygeplejersker på plejecentre   

 
Anm. n=357. Figur baseret på procenter fra tabel 2 og 3. Kilde. Den Nationale Plejecenterundersøgelse, 2016, DSR analyse   

  

98%

29%

9%

33%
20%

8%

1%

33%

10%

26%

22%

11%

Dag– hverdag Aften– hverdag Nat– hverdag Dag– weekend Aften– weekend Nat– weekend

Tilstedeværelse af plejecenterspl. Ønske om tilstedeværelse af plejecenterspl.



DSR Analyse Side 4 af 5 

 

Metode  

Udvikling og test af spørgeskema 

Resultaterne er baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse om organisering, ledelsesforhold og 

vilkår på danske plejecentre. Spørgeskemaet er udviklet af DSR analyse i samarbejde med DSR’s 

professionsafdelingen og det politiske sekretariat i DSR. For at sikre, at undersøgelsen afdækker de 

organiseringer, som findes på de forskellige plejecentre, har undersøgelsen været gennem en pilot test 

hos 4 plejecenterledere, og spørgeskemaet er efterfølgende blevet korrigeret på baggrund af disse 

tilbagemeldinger.  

Undersøgelsespopulation 

Undersøgelsespopulationen er plejecenterledere med det ledelsesmæssige ansvar på danske 

plejecentre. Deltagerne til plejecenterundersøgelsen 2016 er fundet via et udtræk fra tilbudsportalen. 

Udtrækket er foretaget ultimo april 2016 fra Tilbudsportalen [tilbudsportalen.dk], og omfatter 2 

grupper af tilbud hhv. ”Tilbud til Voksne (18-60 år)” og ”Tilbud til Ældre (61-85+ år)”. For begge 

grupperinger medtages følgende tilbudstyper:  

- Almen plejebolig, ABL §5, stk.2,  

- Plejehjem, §192  

- Almen ældre/handicapvenlige bolig, ABL § 105, stk. 1/stk.2  

- Friplejebolig  

Med ovenstående afgræsning er der ca. 1.100 tilbud til voksne og ca. 450 tilbud til ældre.  

  

Efterfølgende hentes kontaktinformationerne for hvert eneste af de ca. 1.600 tilbud fra tilbudsportalen, 

og for de tilbud, hvor der ikke forefindes kontaktinformationer inde i Tilbudsportalen, er kontakt-

informationerne hentet fra tilbuddets egne hjemmeside gennem en efterfølgende manual søgning. 

Denne liste af tilbud er gennemgået for hvorvidt alle tilbud er målrettede plejekrævende ældre eller ej. 

Dette er sket via en tekstsøgning på ord som: Udvikling, special, støtte, social pædagogisk, botilbud, 

bofællesskab og handicap. Hver enkelt tilbud med dette ord i tilbudsnavnet er undersøgt via google. 

Ydermere er alle øvrige tilbud under kategorien ”Voksen”, hvor der ikke indgår plejecenter eller 

plejehjem ligeså undersøgt via google. Denne gennemgang har resulteret i at en række tilbud er 

frasorteret.  

 

Listen endte på 770 tilbud, som med stor sandsynlighed favner plejehjem og plejecentre. Det kan ikke 

i udgangspunktet udelukkes, at der er tilbud målrettet yngre med handicap o.lign. Disse er blevet 

frasorteret efterfølgende, da der indledningsvist er indsat et filterspørgsmål om hvorvidt 

respondenten er ansat på et plejecenter eller ej med udgangspunkt i det følgende spørgsmål: Er 

ovenstående definition dækkende for beskrivelsen af din arbejdsplads? Den definition som plejecenterlederne 

har modtaget er følgende: ”For at denne undersøgelse er relevant for dig, skal din arbejdsplads være et 

plejecenter, plejehjem eller ældreboliger defineret som: En institution, der tilbyder forskellig grad af pleje eller 

støtte til mennesker, typisk ældre medborgere, der ikke er stand til at klare sig i eget hjem, og hvor en eller flere 

brugere har deres primært bopæl.” 

Dataindsamling 

Undersøgelsen er igangsat den 25. august 2016 og afsluttet 21. oktober 2016. I denne periode har 

deltagerne fået en invitation og to påmindelser. Et par uger efter anden påmindelse, fik MEGAFON til 

opgave at forsøge at kontakt de inviterede, som endnu ikke havde deltaget. Formålet med dette tiltag 

er at indhente så mange besvarelse, at undersøgelsen kan betragtes som robust.  
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Ud af de 770 inviterede plejecenterledere, er der ekskluderet 63 fra populationen enten fordi 

mail/telefonnummer er ugyldig eller fordi kontaktpersonen er udenfor målgruppen (at de ikke er 

ansat på et plejecenter og/eller ikke er ledere for et plejecenter).  

 

Den reelle population er herefter 707 ledere, hvoraf 437 har gennemført undersøgelsen. Dette svarer til 

en svarprocent på 62%.  

 

En teknisk fejl har medført, at 159 af respondenterne ikke fik samtlige spørgsmål i skemaet. For at 

samle disse manglende besvarelser ind, er der gennemført en supplerende undersøgelse. Den 

supplerende undersøgelse bestod af at de 159 fik tilsendt et nyt elektronisk spørgeskema med de 6 

manglende spørgsmål. Og de der ikke besvarede denne elektroniske dataindsamling, blev kontaktet 

af Megafon i uge 44. Den supplerende undersøgelse gav 141 besvarelser ud af de 159 inviterede.  

Repræsentativitet 

Det er uvist præcist hvor mange plejecentre, der findes i Danmark. Derfor er det også uvist hvor stor 

en andel af de danske plejecentre denne undersøgelse dækker. Det er således kun muligt at give et 

estimat på hvor stor en andel af samtlige plejecentre der er inviteret til undersøgelsen, da det faktiske 

antal plejecentre ikke er kendt. Dog må populationen betragtes som en tilfældig stikprøve af 

plejecentrene i Danmark, da de registrerede plejecentre i tilbudsportalen, ikke forventes i særlig grad 

at indeholde særlige plejecentertyper.  

 

Da DSR er afsender på undersøgelsen kan man have en formodning om, at en større andel af 

respondenterne er sygeplejersker, da DSR i højere grad appellerer til dem. For at imødekomme denne 

eventuelle skævhed i respondenternes uddannelsesbaggrund, har DSR bedt MEGAFON om at ringe 

en række besvarelser ind, og megafon har været i kontakt med hovedparten af den liste de fik tilsendt.  

 

Derudover er der set på om de respondenter som ikke færdiggjorde deres besvarelse er skævt fordelt 

på uddannelsesbaggrund. Dette er dog ikke tilfældet. Selvom der er en lidt større andel af 

sygeplejersker der har gennemført besvarelsen i forhold til de der er sprunget fra, er forskellen ikke 

statistisk signifikant.  

 

Samlet set vurderes på baggrund af svarprocent og antallet som indgår i population, stikprøve og 

dermed besvarelser at være repræsentative for plejecentre i Danmark.  

 

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til specialkonsulent i DSR Analyse Louise Kryspin Sørensen 

(mlf@dsr.dk). 

 

 
 

 


