
Simon Martin Hansen, sha@dsr.dk/26496904  

Maj 2018 

 

 

Pressenotat - Sygeplejerskers oplevelser med for tidlig udskrivning i psykiatrien  

Notat – Sygeplejerskers oplevelser med for tidlig udskrivning i psykiatrien 

 

Dansk Sygeplejeråds Psykiatriundersøgelse 2018 viste blandt andet, at… 

 

… at 29 % af sygeplejerskerne i psykiatrien inden for den seneste måned har oplevet, at en 

patient er blevet udskrevet fra en psykiatrisk sengeafdeling på trods af, at vedkommende 

stadig havde behov for indlæggelse med behandling og pleje af specialuddannede 

sundhedsprofessionelle,  

  

… at 19 % af sygeplejerskerne i psykiatrien inden for den seneste måned har oplevet, at en 

patient er blevet udskrevet fra en psykiatrisk sengeafdeling på trods af, at effekten af 

medicin ikke var vurderet tilstrækkelig, 

 

… at 19 % af sygeplejerskerne i psykiatrien inden for den seneste måned har oplevet, at en 

patient er blevet udskrevet fra en psykiatrisk sengeafdeling på trods af, at patientens 

hjemmesituation var uafklaret,  

 

… at 15 % af sygeplejerskerne i psykiatrien inden for den seneste måned har oplevet, at en 

patient er blevet udskrevet fra en psykiatrisk sengeafdeling på trods af, at opfølgning ikke 

var koordineret, og 

 

… at 15 % af sygeplejerskerne i psykiatrien inden for den seneste måned har oplevet, at en 

patient er blevet udskrevet fra en psykiatrisk sengeafdeling på trods af, at patienten ikke 

viste tegn på bedring. 

 

Figur 1. Andel af sygeplejersker i psykiatrien der indenfor den seneste måned har oplevet, 

at patienter/borgere er blevet udskrevet fra en psykiatrisk sengeafdeling, på trods af, at… 

 
Anm: n = 1.047 sygeplejersker ansat på psykiatriske sengeafdelinger, socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien eller 

på et psykiatrisk bosted. Beregningen af andelen er forklaret på næste side. Kilde: DSR Analyse 2018. 
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DSR Analyse Side 2 af 2 

 

Om Dansk Sygeplejeråds Psykiatriundersøgelse 2018 

Undersøgelsen blev gennemført elektronisk blandt alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd 

(DSR), der i DSRs medlemsregister var registreret som ansat i psykiatrien i perioden 8. marts 

til 9. april 2018. I alt 3.665 sygeplejersker blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvoraf 

50 % (1.817) besvarede hele undersøgelsen eller dele af den.  

 

Af de 1.817 sygeplejersker som deltog i undersøgelsen blev kun ansatte på psykiatriske 

sengeafdelinger, i socialpsykiatrien, i distriktspsykiatrien og på psykiatriske bosteder (i alt 

1.047) spurgt til, om de havde oplevet borgere/patienter der blev udskrevet fra psykiatriske 

sengeafdelinger, før det – efter sygeplejerskernes vurdering - var fagligt forsvarligt. (se tabel 

1) 

 

Tabel 1. Har du oplevet, at patienter/borgere er blevet udskrevet, før det – efter din 

vurdering – var fagligt forsvarligt? * 
 

Antal Andel 

Ja, inden for den seneste måned 404 39% 

Ja, men ikke inden for den seneste måned 423 40% 

Nej 169 16% 

Ved ikke 51 5% 

Total 1047 100% 

Anm: n = 1.047 sygeplejersker ansat på psykiatriske sengeafdelinger, socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien eller 

på et psykiatrisk bosted. *Ordlyden på spørgsmålet til deltagere ansat i socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien 

eller på et psykiatrisk bosted var ”Har du oplevet, at patienter/borgere er blevet udskrevet fra en psykiatrisk 

sengeafdeling, før det – efter din vurdering – var fagligt forsvarligt? ”. Kilde: DSR Analyse 2018. 

 

Spørgsmålene om, hvilke oplevelser med for tidlig udskrivning af patienter, de havde haft 

indenfor den seneste måned blev kun stillet til de 404 deltagere havde angivet, at de inden 

for den seneste måned havde oplevet, de havde oplevet borgere/patienter der blev udskrevet 

fra en psykiatrisk sengeafdeling, før det – efter sygeplejerskernes vurdering - var fagligt 

forsvarligt. Svarene fremgår af tabel 2. ”Kolonnen Andel**” ligger til grund for figur og 

konklusioner på side 1.  

 

Tabel 2. Hvilke af følgende oplevelser har du indenfor den seneste måned haft med 

patienter, der er blevet udskrevet, før du vurderede, at det var fagligt forsvarligt? 

Patient/borger blev udskrevet på trods af, at … Antal Andel* Andel** 

… han/hun stadig havde behov for indlæggelse med behandling og 

pleje af specialuddannede sundhedsprofessionelle? 
306 76% 29% 

… at effekten af medicin ikke var vurderet tilstrækkelig? 200 50% 19% 

… at hans/hendes hjemmesituation var uafklaret? 197 49% 19% 

… at opfølgning ikke var koordineret? 152 38% 15% 

… at han/hun ikke viste tegn på bedring 162 40% 15% 

Ingen af ovenstående oplevelser 10 2% 1% 

Ved ikke 1 0% 0% 

Anm: n = 404/1047 sygeplejersker ansat på psykiatriske sengeafdelinger, socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien 

eller på et psykiatrisk bosted. Andel* er andelen af deltagere, der har oplevet for tidlige udskrivninger inden for 

den seneste måned (404). Andel ** er andele af alle deltagere (1047). Kilde: DSR Analyse 2018. 


