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Det er efterhånden almindelig kendt, at arbejdsmiljøet – og specielt det psykiske arbejdsmiljø – har 
stor betydning for de ansattes helbred og velbefindende. Den næste store udfordring er naturligvis at 
anvende denne store viden. Med andre ord: Hvordan får vi forbedret det psykiske arbejdsmiljø i 
praksis? På mange arbejdspladser er man trætte af de mange kortlægninger af (dårlig) trivsel, stress 
og stigende krav. Man vil se handling. I den forbindelse er der et meget vigtigt emne, som vi hidtil 
har beskæftiget os alt for lidt med – og næsten ikke forsket i: Hvordan er sammenhængen mellem 
de ansattes arbejdsmiljø og trivsel på den ene side og kvaliteten i ydelserne på den anden? Formålet 
med denne artikel er at tage hul på emnet og at illustrere problemstillingen med nogle eksempler fra 
den internationale forskning på området. Denne forskning er ikke helt let at finde frem til, da der 
ikke er oplagte søgeord og heller ikke bestemte tidsskrifter. Hvis man er interesseret i emnet, er det 
en god ide at starte med to meget omfattende oversigter på området, nemlig Needleman et al (2001) 
og Australian Resource Centre (2003). 
 
Lad os starte med at se på figuren (næste side), som viser den såkaldte Sirdal model. Sirdal model-
len blev udviklet af en gruppe nordiske forskere i den norske by Sirdal. Deraf navnet.(Modellen 
beskrives nærmere i Wickström, 2000, s. 36-48). Modellen indeholder fire vigtige faktorer: 1. De 
ansattes arbejdsmiljø. 2. De ansattes helbred og velbefindende. 3. Kvaliteten i behandling og pleje. 
4. Patienternes tilfredshed. Pilene mellem de fire faktorer illustrerer de mulige sammenhænge. 
Hovedpointen i modellen er, at det ikke er nok for arbejdsmiljøforskerne at se på pil nummer 1, som 
man har koncentreret sig om i mange år. Hvis beslutningstagerne skal overbevises, og hvis et bedre 
arbejdsmiljø for alvor skal integreres i det løbende udviklingsarbejde på fx sygehusene, så er det 
vigtigt at se på pilene med numrene 2, 3, 4 og 5. I det følgende vil jeg give nogle eksempler på 
undersøgelser, der illustrerer de forskellige sammenhænge. 
 
Sammenhængen mellem arbejdsmiljøet og kvaliteten. 
Sammenhængen mellem arbejdsmiljø og kvalitet i behandlingen illustreres af pil nummer 2 i figu-
ren. Den ældste artikel, jeg har kunnet finde på området, er af Jones et al (1988). Det er faktisk lidt 
af en guldgrube, da artiklen indeholder resultater fra ikke mindre end fire undersøgelser om psykisk 
arbejdsmiljø og kvalitet i ydelsen. Det mål, der her anvendes for kvalitet, er forekomsten af 
medicinsk fejlbehandling. Jones’ undersøgelse viser en klar sammenhæng mellem forskellige mål 
for det psykiske arbejdsmiljø og forekomsten af medical malpractice. Blandt de faktorer, der hang 
sammen med fejlbehandling, var det oplevede arbejdspres, personalenormering, personaleomsæt-
ning og arbejdets organisering. 
 
I en undersøgelse af Tarnow-Mordi fra 2000 anvendtes dødeligheden blandt patienterne på en 
intensiv afdeling som mål for kvaliteten i behandlingen. Det viste sig, at bemandingen af 
sygeplejersker i forhold til antallet af indlagte patienter hang klart sammen med dødeligheden 
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blandt patienterne. I forhold til perioder med moderat workload var dødeligheden cirka dobbelt så 
høj i perioder med forhøjet workload og tre gange så høj i perioder med maksimum workload. 
Nærmere detaljer om, hvordan Tarnow-Mordi udregnede workload, kan findes i artiklen i the 
Lancet.  
 

Figur. Sirdal modellen for arbejdsmiljø og kvalitet i behandling
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Et tredje eksempel på sammenhængen mellem arbejdsmiljø og kvalitet i ydelsen kan man finde hos 
Aiken et al (2002). I en meget omfattende undersøgelse, der dækkede 168 hospitaler, over 10.000 
sygeplejersker og mere end en kvart million patienter, så man blandt andet på bemanding af 
sygeplejersker i forhold til antallet af patienter. Det viste sig, at der var en klar sammenhæng 
mellem bemandingen og både patient dødeligheden og kvalitet i behandlingen (målt som failure to 
rescue).  
 
Andre undersøgelser har fundet sammenhænge mellem bemanding af sygeplejersker og genindlæg-
gelser (Hunt & Hagen, 1998), forekomst af komplikationer efter operation (Kovner et al, 1998 og 
2002) og fald hos indlagte patienter (Weinberg et al, 2002). Alt i alt er der således meget god 
evidens for en sammenhæng mellem bemandingen af sygeplejersker og en række indikatorer for 
kvalitet i ydelsen. Da bemandingen af sygeplejersker er et godt og objektivt mål for de kvantitative 
krav i arbejdet, er disse undersøgelser en klar understregning af sammenhængen mellem psykisk 
arbejdsmiljø og behandlingskvalitet.  
 
Sammenhængen mellem de ansattes trivsel og kvaliteten 
Den næste sammenhæng, vi skal se på, er pil nummer 3 i figuren: Er der en sammenhæng mellem 
de ansattes helbred og velbefindende på den ene side og kvalitet i behandlingen på den anden? 
 
Den tidligere omtalte artikel af Jones et al (1998) bringer en del overbevisende resultater om denne 
sammenhæng. Mest slående er resultaterne fra en interventionsundersøgelse, hvor man efter et 
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stress management program for de ansatte oplevede en halvering af medicinske fejlbehandlinger. 
(Fra 10,25 om måneden til 5,14). I en anden undersøgelse gennemførte man stress management 
programmet på 22 hospitaler, mens 22 andre hospitaler fungerede som kontrolgruppe. På hospitaler 
med stress management program oplevede man en reduktion i malpractice claims (klager over 
medicinsk fejlbehandling fra patienter) på over 70%, mens klagehyppigheden var konstant på 
kontrolhospitalerne. Lidt af en sensation i USA, hvor klager over fejlbehandlinger er en million-
forretning for advokaterne og en pestilens for sygehusene. 
 
I en anden amerikansk undersøgelse af Dugan et al (1996) målte man sygeplejerskernes stress-
niveau og udregnede så gennemsnitsniveauet for 48 afdelinger. Det viste sig, at forekomsten af 
utilsigtede hændelser (patient incidents), herunder medicinsk fejlbehandling og fald hos patienter, 
hang entydigt sammen med stress-niveauet hos sygeplejerskerne. I afdelinger med lavt stress-niveau 
lå man på 0,6 hændelser, mens man i afdelinger med meget stress lå på 2,2 hændelser per måned. 
 
Odagiri et al (2005) undersøgte sammenhængen mellem udbrændthed og utilsigtede hændelser 
blandt 678 sygeplejersker på universitetshospitalet i Tokyo. Hun målte burnout ved hjælp af 
Copenhagen Burnout Inventory, som er udviklet på Arbejdsmiljøinstituttet, og når hun delte 
sygeplejerskerne op i fire lige store grupper efter stigende burnout niveau, fandt hun nogle klare 
sammenhænge. Således steg andelen, der havde oplevet fald blandt patienterne, fra 29% i gruppen 
med mindst udbrændthed til 51% i gruppen med højest udbrændthed. Lignende stærke sammen-
hænge fandt hun med hensyn til hændelser relateret til transfusioner og medicinering. 
 
Det er klart, at der er brug for meget mere forskning på området, men det er lige så klart, at de 
undersøgelser, der faktisk foreligger, er både tankevækkende og overbevisende. Det skal tilføjes, at 
der foreligger en omfattende litteratur om sammenhængen mellem lægefejl og lang arbejds-
dag/manglende søvn. Denne litteratur er mest baseret på amerikanske forhold, hvor arbejdstiderne 
for læger er meget længere end i Danmark (Se fx Leung et al, 1992; Kirkcaldy et al, 1997; Buysse 
et al, 2003; Lockley et al, 2004).  
 
Arbejdsmiljø og patienttilfredshed 
Det er ikke lykkedes mig at finde særlig mange undersøgelser om sammenhængene til patient-
tilfredshed (pil nummer 4 og 5). I en ældre undersøgelse (Linn et al, 1985) fandt man en generel 
sammenhæng mellem lægers job tilfredshed og tilfredshed hos patienterne. Langt mere dybtgående 
er imidlertid Guldvogs undersøgelser af patienttilfredshed og arbejdsmiljø fra Norge (Guldvog 
1997a, 1997b). Her finder Guldvog en lang række sammenhænge, som er ”som forventet”. For 
eksempel er der klare sammenhænge mellem patienttilfredsheden og lille bureaukrati i afdelingerne, 
høj kontinuitet i behandlingen, kompetent ledelse, god information fra ledelsen, god social støtte 
m.v. Her kan man altså sige, at ”når de ansatte har det godt, er patienterne også glade”. Imidlertid 
fandt Guldvog også et par sammenhænge i den modsatte retning. Mest bemærkelsesværdigt er det, 
at høj psykisk belastning og lav selvbestemmelse i arbejdet hos de ansatte var forbundet med højere 
patienttilfredshed. Guldvog anbefaler, at man studerer disse uventede fund nøjere. Hvad selv-
bestemmelse angår, er det hans konklusion, at den både kan være for lav og for høj – altså set fra 
patienternes synspunkt. Vedrørende den psykiske belastning, diskuterer Guldvog, om der kan være 
behov for, at de ansatte får bedre støtte til at bearbejde belastninger i forbindelse med at yde god 
pleje og behandling. 
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Konklusioner 
 
Da min japanske kollega Odagiri havde publiceret sine fund vedrørende utilsigtede hændelser og 
udbrændthed hos sygeplejersker, blev hun straks kaldt op til hospitalsdirektøren. Hun havde aldrig 
talt med ham før, og var temmelig beæret over den uventede invitation. Det viste sig, at det 
ærværdige hospital på det seneste havde haft nogle problemer, idet der havde været en stor 
hyppighed af fejlbehandlinger, og at disse var synlige på internettet, hvor den slags bliver offent-
liggjort. Det havde så resulteret i en lavere tilgang af patienter og i faglig kritik af hospitalet. Det 
var tendenser, som direktøren slet ikke brød sig om. Som Odagiri sagde bagefter: ”For første gang i 
hans liv var han blevet interesseret i sygeplejerskernes stress og udbrændthed, og det var fordi, han 
kunne se, at det hang sammen med kvaliteten i behandlingen”.  
 
Nu er det ikke sikkert, at hospitalsledere i Danmark er lige så lidt interesserede i de ansattes trivsel 
som denne direktør fra Tokyo, men der ligger alligevel en klar pointe i historien. Det er nemlig 
sådan i alle former for produktion, at de ansattes arbejdsmiljø bliver mere ”interessant” for ledelse 
og direktion, hvid det kan relateres direkte til kerneydelsen, hvad enten der er tale om at producere 
køleskabe, TV-programmer eller kvalitetsbehandling af syge mennesker. At arbejde med arbejds-
miljø lider ofte under at være en ”sidevogns-aktivitet”, som finder sted i særlige udvalg med 
temmelig lille kompetence. 
 
Det er min erfaring – fra blandt andet sygehusvæsenet – at ledelse og direktion ofte bliver betydeligt 
mere engageret i diskussionen om psykisk arbejdsmiljø, når arbejdsmiljøet relateres til kvaliteten i 
behandling og pleje. Netop i sygehusvæsenet er der en meget betydelig respekt for ”evidensbasere-
de sammenhænge”, som bør kunne bringes i anvendelse i forbindelse med netop dette emne. 
 
Udfordringen i Sirdal modellen er at tilvejebringe en omfattende dokumentation for, at et godt 
arbejdsmiljø og ansatte, der trives i deres arbejde, ikke alene giver lavere fravær og mindre 
personaleomsætning, men også højere kvalitet i ydelserne og mere tilfredse brugere. De under-
søgelser, der er nævnt i denne artikel, kan illustrere potentialet i denne måde at se tingene på, men 
der er helt klart brug for mere dybdegående og systematiske oversigter på området. Og der er brug 
for dansk forskning udført på danske sygehuse.  
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