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Sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø er ikke en entydig størrelse – og arbejdsmiljøet på de arbejdspladser, 
hvor sygeplejersker er ansat, skabes ikke kun af sygeplejersker men af alle på arbejdspladsen. Alligevel er 
det nærliggende som faglig organisation for sygeplejersker i Danmark at have et særligt fokus på, hvordan 
centrale dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø har ind$ydelse på sygeplejerskers mulighed for at yde fag-
lig forsvarlig sygepleje af høj kvalitet og samtidig have et sundt og udviklende arbejdsliv.

I Dansk Sygeplejeråd har vi over de sidste 10 år fulgt udviklingen i sygeplejerskernes arbejdsmiljø gennem 
tre større kortlægninger med samme spørgeramme. De første undersøgelser blev gennemført i 2002 og 
2007. 

I rapporten ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker” fra maj 2013 har professor Tage Søndergård Kri-
stensen set nærmere på besvarelserne fra 2012 omkring sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Resulta-
terne baserer sig på svar fra 3.496 sygeplejersker. 

Denne pjece er en komprimeret pixi-udgave af hovedessenserne fra rapporten ”Psykisk arbejdsmiljø blandt 
sygeplejersker”. Vi håber, pixi’en vil skærpe interessen for at læse mere og uddybende i rapporten, der #n-
des på www.dsr.dk/psykamø2012

Der er i rapporten beskrevet en række centrale dimensioner i sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø på 
tværs af 25 ansættelsesområder. Med afsæt heri har Tage Søndergård Kristensen sat #ngeren på, hvor 
de ømme punkter er og peget på, hvor der især er behov for indsats – men også vist, hvad der giver trivsel, 
arbejdsglæde og kvalitet i arbejdet.

Resultaterne peger først og fremmest på, at det ikke er meningsfuldt at tale om sygeplejerskers psykiske 
arbejdsmiljø som et samlet hele. Der er meget stor variation imellem sektorer og ansættelsesområder in-
denfor sygeplejen på, hvad der opleves som særligt belastende eller positivt i arbejdet. Undersøgelsesre-
sultaterne og rapporten giver nogle gode pejlemærker for, hvad der kan være vigtigt at beskæftige sig med 
på forskellige typer af arbejdspladser - også blandt andre faggrupper.

I undersøgelsen er der identi#ceret nogle særligt belastede ansættelsesområder, hvor der er behov for en 
omgående indsats i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet. Og der er identi#ceret ansættelsesområder, hvor 
sygeplejerskerne generelt rapporterer et godt psykisk arbejdsmiljø.

Rapporten tydeliggør også, at relationerne spiller en betydelig rolle for sygeplejerskernes arbejdsmiljø og 
trivsel. Det hænger sammen med, at arbejdet i større og større omfang kræver koordinering og samarbejde 
med mange kolleger og samarbejdspartnere som følge af specialisering og behov for sammenhængende 
forløb. Vi er hinandens arbejdsmiljø – så at sige.

Endelig giver rapporten anledning til i endnu højere grad at rette fokus på arbejdet med sygeplejerskernes 
kerneydelser og mulighed for at kunne levere sygepleje og behandling af tilfredsstillende kvalitet, idet nøg-
len til arbejdsglæde og trivsel er begravet her.

Vi står hermed med nogle nuancerede og brugbare resultater til den forsatte arbejdsmiljøindsats i Dansk 
Sygeplejeråd og på sygeplejerskernes arbejdspladser. Men viden er ikke tilstrækkeligt! Der skal også vilje til, 
for at tingene ændrer sig. 

I Dansk Sygeplejeråd vil vi øve ind$ydelse, hvor vi kan, for et stadig bedre arbejdsmiljø på sygeplejerskernes 
arbejdspladser – og vi håber, at politikere, ledere og medarbejdere vil tage rapporten til sig og blive inspire-
ret til at sætte nyt lys på arbejdsmiljøarbejdet.

Indledning



4

Samlet set er der tre områder, der skiller sig ud med et særligt belastet psykisk arbejdsmiljø: Skadestuer, 
medicinske afdelinger og psykiatriske afdelinger. Her er der behov for en systematisk og hurtig indsats. I det 
hele taget ligger de store kliniske områder under regionerne i den dårlige ende.

Det bedste arbejdsmiljø #ndes i almen praksis og på en række kommunale områder: Sundhedsplejen, so-
cialpsykiatrien og den kommunale forvaltning. 

Sygeplejersker, der arbejder som ledere, har på næsten alle områder et bedre arbejdsmiljø end de øvrige 
sygeplejersker. 

Der foregår alt for mange forandringer, omlægninger og nedskæringer i sundhedsvæsenet. Sygeplejer-
skerne har været udsat for et meget stort antal omlægninger, sammenlægninger, nedskæringer og orga-
nisationsændringer i løbet af det seneste år. I gennemsnit har sygeplejersker været udsat for mere end to 
større forandringer per person! Det er veldokumenteret, at sådanne forandringer har negative virkninger 
for de ansatte i form af øget fravær, psykiske lidelser og hjertekarsygdomme. Der er behov for at nedsætte 
forandringshastigheden og for bedre og mere meningsfulde forandringer.

Sygeplejerskerne oplever meget høje krav i deres arbejde – særligt er der stor arbejdsmængde og store 
følelsesmæssige krav. Sammenlignet med danske lønmodtagere i almindelighed har sygeplejersker meget 
stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo og høje følelsesmæssige krav. Der er behov for at se på, om res-
sourcerne anvendes dér, hvor der er mest brug for dem, og for at prioritere arbejdsopgaverne sådan, at 
over$ødige og mindre vigtige aktiviteter %ernes.

Omkring en tredjedel af sygeplejerskerne oplever, at kvaliteten i sygeplejen er under pres på grund af fakto-
rer i deres arbejdsmiljø. Inden for de områder, hvor kvaliteten er mest under pres, er trivslen lavest.

Ledelseskvaliteten er af central betydning for både trivsel, kvalitet og produktivitet. Mere end hver %erde 
sygeplejerske oplever, at det kniber med ledelsens evne til at håndtere kon$ikter.

Social støtte i arbejdet er en vigtig faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Sygeplejerskerne får bedre støtte fra 
kollegerne og ringere støtte fra lederne end danske lønmodtagere i almindelighed.

Til gengæld er sygeplejerskerne generelt begunstiget med et udviklende og meningsfuldt arbejde. Over 
90 % af sygeplejerskerne synes således selv, at de yder en vigtig arbejdsindsats – og lige så mange #nder 
deres arbejdsopgaver meningsfulde.

De afgørende strategiske områder for at forbedre arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet i sundhedsvæse-
net fremover er ledelseskvalitet og social kapital. 

En målrettet indsats for bedre arbejdsmiljø vil have tre e!ekter:
• Bedre trivsel, bedre helbred og mindre psykisk nedslidning blandt de ansatte
• Bedre kvalitet, færre fejl og større produktivitet i sundhedsvæsenet
• Større patienttilfredshed.

Samlede overordnede konklusioner
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Centrale dimensioner i det  
psykiske arbejdsmiljø 

ARBEJDSMÆNGDE "KVANTITATIVE KRAV#
Kvantitative krav handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. De #re spørgsmål i spørgeskemaet 
handler om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at 
udføre opgaverne tilfredsstillende. Hvis der konstant er høj arbejdsmængde, kan der udvikles stress. Det 
hjælper, hvis man har ind$ydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er også en 
stor fordel, at kravene er klare og entydige, så man ved, hvornår man har udført opgaven tilfredsstillende.

De $re spørgsmål om arbejdsmængde:
• Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op?
• Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver?
• Er det nødvendigt at arbejde over?
• Må du springe frokostpausen over, fordi der er for meget at lave?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

 

SAMMENLIGNET MED LANDSGENNEMSNITTET I DANMARK OPLEVER SYGEPLEJERSKER EN VÆSENTLIG 
HØJERE ARBEJDSMÆNGDE. 

Se her hvad dimensionerne omhandler, hvordan de er målt og hvilke 
ansættelsesområder, der ligger i den gode henholdsvis tunge ende.

Krav i arbejdet – arbejdsmængde, tempo og følelsesmæssige krav

Figur 3.1 Score for arbejdsmængde hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score. 

Undervisere, statens område 58,7

Medicinske afdelinger 54,9

Skadestuer 54,8

Plejehjem m.v. 53,2

Administration og forvaltning, regioner 52,0

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 47,7

Anæstesi 40,4

Andet 40,3

Opvågning 39,6

Medicinalindustri, patientorganisationer m.v. 39,5

Almen praksis 31,8

20 25 30 35 40 45 50 55 60
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ARBEJDSTEMPO
I skemaet er spørgsmålet om arbejdstempo adskilt fra spørgsmålene om arbejdsmængde. Det skyldes, at 
en række jobs lægger entydig vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser for de 
ansatte end fx stor arbejdsmængde og mange deadlines. Højt tempo kaldes også intensivering af arbejdet 
og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år har vi set nye 
fag, hvor der også er stor vægt på intensivering, fx i social og sundhedssektoren.

Spørgsmålet om arbejdstempo:
• Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION
Figur 3.2 Score for arbejdstempo hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score. 

Medicinske afdelinger 74,6

Skadestuer 74,3

Speciallæge/privathospital 72,7

Kirurgiske afdelinger 70,8

Operation 70,5

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 67,1

Sundhedsplejen 55,6

Forsorg, fængsel m.v. 54,8

Andet 51,9

Social psykiatri 49,8

Med. industri, pt.org. m.v. 48,8

40 45 50 55 60 65 70 75

SAMMENLIGNET MED LANDSGENNEMSNITTET I DANMARK OPLEVER SYGEPLEJERSKER ET LIDT HØJERE 
ARBEJDSTEMPO.

FØLELSESMÆSSIGE KRAV
Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Især hvis der er tale om mennesker med 
store problemer, meget voldelige eller vanskelige personer eller problemer, som det er vanskeligt at #nde 
en løsning på. Det vil tit være sådan, at høje følelsesmæssige krav er et vilkår, når man arbejder med men-
nesker. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at de ansatte er ”klædt på” til at tackle de følelsesmæssige krav.

De tre spørgsmål om følelsesmæssige krav:
• Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?
• Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?
• Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde?

30

20
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HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION
Figur 3.4 Score for følelsesmæssige krav hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

Psykiatriske afdelinger 60,0

Social psykiatri 58,5

Intensiv afdelinger 56,8

Sundhedsplejen 54,1

Børneafdelinger 52,6

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 49,1

Adm. og forvaltning, regioner 41,4

Operation 40,3

Almen praksis 39,6

Spec.læge/priv.hospital 38,1

Med.industri, pt.org. m.v. 37,7

30 35 40 45 50 55 60

Figur 3.5 Score for krav om at skjule følelser hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

Psykiatriske afdelinger 42,3

Skadestuer 41,8

Forsorg, fængsel m.v. 40,0

Intensiv afdelinger 39,0

Administration og forvaltning, regioner 38,9

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 36,5

Social psykiatri 34,5

Ambulatorier 34,3

Medicinalindustri, patientorganisationer m.v. 34,1

Almen praksis 33,8

Andet 30,2

20 25 30 35 40 45

SAMMENLIGNET MED LANDSGENNEMSNITTET I DANMARK OPLEVER SYGEPLEJERSKER VÆSENTLIG HØ&
JERE FØLELSESMÆSSIGE KRAV.

KRAV OM AT SKJULE FØLELSER
At skulle skjule sine følelser er også et følelsesmæssigt krav. Kravet #ndes især i arbejdet med klienter, 
patienter, elever og kunder. Ofte er der tale om, at man skal være hø$ig og venlig, selv om den pågældende 
klient/patient ikke selv optræder særlig venligt eller hø$igt. Også her gælder det om at være ”klædt på” til 
at tackle kravene. De ansatte kan fx have behov for at vide, hvor grænsen går for det, de skal #nde sig i, hvis 
de bliver truet eller forulempet. 

En del undersøgelser har endvidere vist, at der også kan være høje krav om at skjule følelser, hvis man ar-
bejder på en arbejdsplads med mange kon$ikter og kliker.

De to spørgsmål om at skjule følelser:
• Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening?
• Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

SAMMENLIGNET MED LANDSGENNEMSNITTET I DANMARK LIGGER SYGEPLEJERSKER KUN LIDT HØJERE I 
FORHOLD TIL KRAV OM AT SKJULE FØLELSER, HVILKET UMIDDELBART FOREKOMMER OVERRASKENDE.



8

UDVIKLINGSMULIGHEDER
Et udviklende arbejde indeholder kvalitative krav, der er ”lidt for store”, også kaldet udfordringer. Den slags 
arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. Manglende udviklingsmuligheder 
skaber apati, hjælpeløshed og passivitet.

De tre spørgsmål om udviklingsmuligheder i arbejdet:
• Kan du bruge din kunnen og færdigheder i dit arbejde?
• Har du muligheder for at lære nyt gennem dit arbejde?
• Kræver dit arbejde, at du er initiativrig?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION
Figur 4.1 Udviklingsmuligheder i arbejdet. Score for sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

Sundhedsplejen 85,0

Undervisere, statens område 82,6

Visitatorer, sundhedshus m.v. 82,3

Andet 82,3

Kommunalforvaltning 82,1

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 77,5

Forsorg, fængsel m.v. 74,5

Diagnostiske afdelinger m.v. 74,0

Ambulatorier 73,8

Medicinalindustri, patientorganisationer m.v. 72,0

Operation 71,8

60 65 70 75 80 85

65

Det udviklende arbejde – udviklings-
muligheder og mening i arbejdet

SAMMENLIGNET MED LANDSGENNEMSNITTET I DANMARK OPLEVER SYGEPLEJERSKER VÆSENTLIG HØ&
JERE UDVIKLINGSMULIGHEDER.
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MENING I ARBEJDET
Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er, at arbejdet eller produktet har relation 
til et mere alment formål som for eksempel at helbrede syge eller at producere nyttige produkter. Sammen-
hæng er, at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man 
synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde.

De tre spørgsmål om mening i arbejdet:
• Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?
• Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?
• Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION
Figur 4.2 Score for mening i arbejdet hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

Andet 84,9

Undervisere, statens område 84,6

Patientvejledere m.v., regioner 83,9

Sundhedsplejen 83,3

Administration og forvaltning, regioner 83,1

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 80,6

Diagnostiske afdelinger m.v. 79,6

Medicinske afdelinger 79,4

Psykiatriske afdelinger 78,5

Skadestuer 78,4

Medicinalindustri, pt.org. m.v. 74,1

65 70 75 80 85 90

SAMMENLIGNET MED LANDSGENNEMSNITTET I DANMARK, SOM GENERELT ER HØJT PÅ DENNE DIMEN&
SION, LIGGER SYGEPLEJERSKER ENDNU HØJERE. OVER 90 % AF SYGEPLEJERSKERNE SYNES SELV, AT DE 
YDER EN VIGTIG ARBEJDSINDSATS, MENS 0 % SVARER ALDRIG!
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ROLLEKLARHED
Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde til 
stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er både: ’Hvor 
meget har jeg at skulle have sagt?’,  ’Hvad skal jeg lave’ og ’Hvad skal de andre lave?’:

De $re spørgsmål om rolleklarhed:
• Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder?
• Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde?
• Ved du præcist, hvor megen selvbestemmelse du har i dit arbejde?
• Er der klare mål for dit eget arbejde?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

Klare roller? 
Rolleklarhed og rollekon%ikter

20

Figur 5.1 Score for rolleklarhed hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder. 
De fem områder med højest og lavest score.

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 73,7

Sundhedsplejen 80,0

Opvågning 79,7

Speciallæge/privathospital 79,0

Anæstesi 78,1

Andet 77,9

Undervisere, statens område 71,1

Visitatorer, sundhedshus m.v 70,0

Social psykiatri 70,0

Medicinalindustri, pt.org. m.v. 69,5

Psykiatriske afdelinger 68,4

60 65 70 75 80

SAMLET SET LIGGER SYGEPLEJERSKERNE MEGET TÆT PÅ LANDSGENNEMSNITTET FOR DENNE DIMEN&
SION.
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ROLLEKONFLIKTER
Rollekon$ikter handler om to ting: 1) Forskellige forventninger fra forskellige mennesker. 2) Modstrid mel-
lem den ansattes egne og andres forventninger. Rollekon$ikter kan give stress hos den enkelte og kon$ik-
ter med andre.

De $re spørgsmål om rollekon%ikter:
• Må du somme tider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige?
• Må du somme tider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes?
• Bliver der stillet modstridende krav til dig i arbejdet?
• Foretager du dig noget i dit arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 42,6

Figur 5.2 Score for rollekon!ikter hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

Medicinske afdelinger 50,1

Psykiatriske afdelinger 49,7

Skadestuer 48,6

Kirurgiske afdelinger 46,4

Børneafdelinger 45,6

Anæstesi 36,2

Sundhedsplejen 35,0

Speciallæge/privathospital 34,3

Andet 33,5

Almen praksis 29,3

20 25 30 35 40 45 50

SAMLET SET LIGGER SYGEPLEJERSKERNE PÅ LINJE MED LANDSGENNEMSNITTET MED HENSYN TIL OP&
LEVELSEN AF ROLLEKONFLIKTER.
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SOCIAL STØTTE
Social støtte fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos både den nærmeste leder og hos kol-
legerne. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (Kommer støtten, når der er brug for den?) og 
form (Er det den rigtige form for støtte?). At give ”gode råd”, når den ansatte ikke har bedt om det eller føler 
behov for det, kan være værre end ingenting.

De $re spørgsmål om social støtte:
• Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger?
• Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet?
• Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede?
• Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

Forholdet mellem kolleger – 
Social støtte og socialt fællesskab

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 69,4

Figur 6.1 Score for social støtte i arbejdet hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

Almen praksis 75,7

Andet 73,6

Speciallæge/privathospital 72,9

Visitatorer, sundhedshus m.v. 72,4

Social psykiatri 72,3

Psykiatriske afdelinger 66,4

Undervisere, statens område 64,6

Anæstesi 64,5

Forsorg, fængsel m.v. 62,1

Medicinalindustri, pt.org. m.v. 60,8

50 55 60 65 70 75

60

GENERELT LIGGER SYGEPLEJERSKERNE PÅ EN SCORE PÅ DENNE DIMENSION, DER ER EN SMULE BEDRE 
END DANSKE LØNMODTAGERE I ALMINDELIGHED. DET ER DOG VÆRD AT BEMÆRKE, AT DER ER TALE 
OM EN GENNEMSNITSCORE, OG NÅR SYGEPLEJERSKERNE LIGGER PÅ NIVEAU, SKYLDES DET, AT DE HAR 
BEDRE STØTTE FRA KOLLEGERNE MEN RINGERE STØTTE FRA LEDERNE END DANSKE LØNMODTAGERE 
GENERELT.



13PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT SYGEPLEJERSKER

SOCIALT FÆLLESSKAB
Denne dimension handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fæl-
lesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads.

De tre spørgsmål om socialt fællesskab på arbejdspladsen (fællesskabet kan her godt omfatte 
andre faggrupper end sygeplejersker):
• Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger?
• Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads?
• Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION
Figur 6.2 Score for socialt fællesskab hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 81,4

Speciallæge/privathospital 87,0

Andet 85,3

Almen praksis 85,1

Børneafdelinger 85,0

Opvågning 84,0

Diagnostiske afdelinger m.v. 79,9

Plejehjem 78,2

Psykiatriske afdelinger 77,2

Undervisere, statens område 77,0

Med.industri, pt.org. m.v. 72,8

60 65 70 75 80 85

SYGEPLEJERSKER SCORER SAMLET SET LIDT HØJERE END LANDSGENNEMSNITTET PÅ DENNE DIMEN&
SION, OG MEGET FÅ SVARPERSONER ANVENDER DE NEGATIVE SVARMULIGHEDER.
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TILLID "MELLEM LEDELSE OG ANSATTE#
Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvor-
vidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Og om at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser 
uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning.

De to spørgsmål om tillid på arbejdspladsen:
• Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?
• Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

Social kapital – Et spørgsmål om tillid 
og retfærdighed på arbejdspladsen

Dimensionen ”social kapital” er her gennemsnittet af tillid og retfærdighed.

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 67,4

Andet 76,5

Almen praksis 75,3

Kommunalforvaltning 73,8

Administration og forvaltning, regioner 73,7

Socialpsykiatri 72,4

Anæstesi 62,6

Med. industri, pt.org. m.v. 61,7

Skadestuer 59,7

Psykiatriske afdelinger 59,6

Forsorg, fængsel m.v. 55,7

45 50 55 60 65 70 75 80

Figur 7.1 Score for tillid mellem ansatte og ledelse hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

45

SAMLET SET HAR SYGEPLEJERSKERNE EN SCORE FOR TILLID, DER STORT SET ER DEN SAMME SOM 
LANDSGENNEMSNITTET.
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RETFÆRDIGHED
Retfærdighed er en central værdi på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed hand-
ler både om proces og resultat. Altså både om den måde tingene bliver afgjort og besluttet på,
og det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og
med respekt, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte.

De to spørgsmål om retfærdighed:
• Bliver kon!ikter løst på en retfærdig måde?
• Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

Niveauet for retfærdighed vurderes lidt lavere end for tillid og specielt ser det ud til at knibe med at få løst 
kon$ikter på en retfærdig måde. Her er det mindre end halvdelen af svarpersonerne, der vælger de to mest 
positive svar.  

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 59,8

Socialpsykiatri 68,5

Almen praksis 67,4

Andet 64,3

Patientvejledere m.v., regioner 64,2

Kommunalforvaltning 63,7

Undervisere, statens område 57,0

Skadestuer 56,2

Psykiatriske afdelinger 55,2

Forsorg, fængsel m.v.  54,1

Medicinalindustri, pt. org. m.v. 54,0

45 50 55 60 65 70

Figur 7.2 Score for retfærdighed hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

PÅ DENNE DIMENSION LIGGER SYGEPLEJERSKERNE MEGET TÆT PÅ GENNEMSNITTET FOR DANSKE LØN&
MODTAGERE.
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ANERKENDELSE
De ansatte kan belønnes for deres indsats på en række måder. De vigtigste former er løn, karrieremulighe-
der og anerkendelse. Denne dimension fokuserer på den daglige anerkendelse for at have udført et godt 
stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den handler om oplevel-
sen af retfærdighed. 

De to spørgsmål om anerkendelse:
• Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?
• Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

Anerkendende ledelse – ledelseskvalitet, 
respekt og anerkendelse

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 66,6

Almen praksis 74,6

Andet 73,9

Kommunalforvaltning 73,8

Social psykiatri 71,9

Patientvejledere m.v., regioner 71,7

Børneafdelinger 64,1

Medicinalindustri, pt.org. m.v. 63,1

Psykiatriske afdelinger 62,8

Skadestuer 60,7

Forsorg, fængsel m.v.                            59,6

50 55 60 65 70 75

Figur 8.1 Score for anerkendelse hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

DEN SAMLEDE SCORE ER NÆSTEN PRÆCIS DEN SAMME SOM FOR DANSKE LØNMODTAGERE I ALMINDE&
LIGHED.
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LEDELSESKVALITET
Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, sådan som dette opleves af de 
ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø.

De $re spørgsmål om ledelseskvalitet:
Spørgsmålene handler om ledelsen af din afdeling: 

I hvor høj grad kan man sige, at din nærmeste leder på din arbejdsplads:
• Sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder?
• Prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt?
• Er god til at planlægge arbejdet?
• Er god til at løse kon!ikter?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION
Figur 8.2 Score for ledelseskvalitet hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 55,7

Social psykiatri 62,5

Kommunalforvaltning 60,5

Plejehjem m.v. 60,0

Patientvejledere m.v., regioner 59,0

Sundhedsplejen 58,8

Psykiatriske afdelinger 52,7

Undervisere, statens område 52,2

Medicinalindustri, pt.org. m.v. 49,6

Skadestuer 47,1

Forsorg, fængsel m.v. 46,0

40 45 50 55 60

MED HENSYN TIL OPLEVELSEN AF LEDELSESKVALITET LIGGER SYGEPLEJERSKER SAMLET SET NÆSTEN 
PRÆCIS PÅ NIVEAUET FOR DET NATIONALE GENNEMSNIT.
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STRESS
Stress de#neres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Kort-tids stress kan være nyttigt og 
godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stressniveau over længere tid skade-
ligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for 
hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet.

Spørgsmålet om stress:
• Hvor tit har du inden for de sidste 4 uger været stresset?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

Psykisk velbe$ndende – 
Stress og udbrændthed

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 34,6

Medicinske afdelinger 43,6

Psykiatriske afdelinger 41,6

Skadestuer 40,1

Undervisere, statens område 40,1

Kirurgiske afdelinger 37,1

Opvågning 27,7

Almen praksis 27,0

Anæstesi 25,3

Andet 23,8

Med.industri, pt.org. m.v. 19,5

10 15 20 25 30 40 45

Figur 9.1 Score for stress hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

35

NIVEAUET FOR SYGEPLEJERSKER, SOM FØLER SIG STRESSET, LIGGER PÅ SAMME NIVEAU SOM STATENS 
INSTITUT FOR FOLKESUNDHED HAR FUNDET HOS VOKSNE DANSKERE.
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ARBEJDSRELATERET UDBRÆNDTHED
Udbrændthed de#neres i reglen som en tilstand af træthed og udmattelse, som man ikke kan sove sig fra. 
Tværtimod sover man ofte dårligt og er træt om morgenen, hvor man burde være udhvilet.

De syv spørgsmål om arbejdsrelateret udbrændthed:
• Udmatter dit arbejde dig følelsesmæssigt?
• Føler du dig frustreret af dit arbejde?
• Føler du dig udbrændt på grund af dit arbejde?
• Føler du, at hver time er en belastning for dig, når du er på arbejde?
• Føler du dig udmattet om morgenen ved tanken om endnu en dag på arbejde?
• Føler du dig udkørt, når din arbejdsdag er slut?
• Har du overskud til at være sammen med familie og venner i fritiden?

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

Gennemsnitsscore for sygeplejersker 36,2

Skadestuer 41,5

Psykiatriske afdelinger 41,0

Medicinske afdelinger 40,6

Kirurgiske afdelinger 39,8

Undervisere, statens område 39,7

Kommunalforvaltning 31,0

Anæstesi 30,5

Med.industri, pt.org. m.v. 30,4

Almen praksis 28,8

Andet 28,2

20 25 30 35 40

Figur 9.2 Score for udbrændthed hos sygeplejersker i forskellige ansættelsesområder.
De fem områder med højest og lavest score.

DEN SAMLEDE SCORE I UNDERSØGELSEN LIGGER TÆT PÅ SYGEPLEJERSKERS SCORE I EN ANDEN STOR 
UDBRÆNDTHEDSUNDERSØGELSE 'PUMA&PROJEKTET(, HVOR JORDEMØDRE LÅ HØJEST OG HJEMME&
HJÆLPERE I PROVINSEN LAVEST.
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Forandringer handler om omfattende tiltag på arbejdspladsen, fx omlægninger, nedskæringer, omorgani-
seringer m.m. De negative følgevirkninger, når forandringer ikke gribes rigtigt an, omfatter dårligere trivsel, 
brug af psykofarmaka, sygefravær, førtidspension, psykiske lidelser, hjertekarsygdom og dødelighed. 

Spørgsmålet om forandringer:
• Har din arbejdsplads (den enhed, hvor du arbejder til daglig) indenfor det seneste år været gennem en 

eller !ere af følgende omfattende tiltag, der har haft betydning for dit arbejdsmiljø

(Mulighed for at sætte !ere kryds)
• Sammenlægninger
• Centralisering eller decentralisering af ledelse
• Omlægning af arbejdsgange og organisationsændringer
• Afskedigelser
• Budgetreduktioner
• Indførelse af standardiserede kvalitetsmodeller
• Ingen af ovenstående
• Ved ikke

HOVEDRESULTATER FOR DENNE DIMENSION

Forandringer i arbejdet – 
Omlægninger, nedskæringer og fyringer

Figur 11.1 De undersøgte områder fordelt efter forekomsten af omlægninger og nedskæringer.
  STAT           REGION           KOMMUNE            PRIVAT            ANDET

OMLÆGNINGER %

Sygeplejersker i alt: 86%
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Sundhedsplejen

Undervisere, statens område
Psyk. afd.

Hjemmeplejen

Komm. forvaltn.

Almen praksis

Speciallæge/privathospital

Visitatorer, 
sundhedshus m.v.

Forsorg, fængsel m.v.

Administration og forvaltning, regioner

Patientvejledere m.v., regioner
Plejehjem m.v.

Børneafdelinger
Medicinske afdelinger Anæstesi

Kirurgiske afdelinger

Opvågning

Intensivafdelinger
Diagn. afd.

Operation
Ambulatorium

Medicinalindustri, pt.org. m.v.

Andet

NEDSKÆRINGER  %

Sygeplejersker i alt: 111%

UMIDDELBART FINDES DER IKKE SAMMENLIGNELIGE TAL, MEN EN UNDERSØGELSE REFERERET AF UGE&
BREVET A4 FRA OKTOBER 2006 NÆVNER, AT TRE UD AF FIRE LØNMODTAGERE HAR OPLEVET STØRRE 
FORANDRINGER INDEN FOR DE SIDSTE 2 ÅR. FOR SYGEPLEJERSKERNE ER TALLET MED ANDRE ORD CIR&
KA TRE GANGE SÅ HØJT INDEN FOR DEN HALVE TID! 

Over 90 % af sygeplejerskerne har været udsat for mindst et af de nævnte tiltag i løbet af det seneste år. 
Og i gennemsnit har den enkelte sygeplejerske været udsat for ikke mindre end 2,5 tiltag!

Når de mange forskellige tiltag rubriceres, er der i alt 111 %, der handler om omlægninger – altså lidt mere 
end et tiltag per person – mens i alt 86 % handler om nedskæringer (afskedigelser og budgetreduktioner). 
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Ledernes arbejdsmiljø – 
Balancen mellem stress og engagement

Undersøgelsen viser, at der kun er én sikker forskel, som er til ledernes ugunst, nemlig højere arbejds-
mængde. Her scorer lederne væsentligt højere end de andre sygeplejersker. Dertil kommer lidt højere rol-
lekon$ikter – men her er forskellen ikke så stor. 

Til gengæld peger resultaterne på en lang række forskelle, som er positive set fra ledernes synspunkt: Hø-
jere ind$ydelse, udviklingsmuligheder, mening, forudsigelighed, ledelseskvalitet, retfærdighed og jobtil-
fredshed. Også de kognitive krav er højere, hvilket anses for at være positivt, forudsat at kravene svarer til 
den ansattes kompetencer og færdigheder. 

Ganske overraskende er social støtte, socialt fællesskab og arbejds-/privatlivskon$ikt ens i de to grupper. 
På disse punkter ville mange forvente, at lederne havde en dårligere score. Også hvad angår stress, selvvur-
deret helbred og arbejdsrelateret udbrændthed ligger de to grupper lige. Den klientrelaterede udbrændt-
hed er højest hos de ”almindelige” sygeplejersker, men det er ikke så mærkeligt, da de har væsentligt tæt-
tere patientkontakt i dagligdagen.

Det ser ud til, at lederne blandt sygeplejerskerne - set under ét - er gode til at imødekomme de høje krav, 
der stilles til dem. Dette hænger blandt andet sammen med den høje ind$ydelse, de har i deres arbejde. I og 
med at ind$ydelsen matcher kravene, er disse ledende sygeplejersker i stand til at bevare engagementet, 
hvilket blandt andet viser sig ved deres højere jobtilfredshed. 

Hvordan oplever sygeplejersker, der arbejder som ledere på forskellige niveauer, 
deres psykiske arbejdsmiljø sammenlignet med andre sygeplejersker?
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Der er fem særlige risikoområder, hvor en målrettet indsats ser ud til at være på sin plads (se tabel 12.1):

Hvad siger resultaterne os?

Psykisk arbejdsmiljø forbedres ved at fokusere på tilgange, der tager udgangspunkt i virksomhedens dag-
lige drift, i kerneopgaverne og i de generelle bestræbelser på at øge kvalitet og produktivitet. Det giver 
trivsel, stolthed og arbejdsglæde at kunne levere sygepleje og behandling og ydelser af høj kvalitet.

Opbygning af større social kapital i sundhedsvæsenets arbejdspladser kan være et centralt element i den 
fremtidige strategi for sundhedsvæsenet. God ledelse er en nødvendig forudsætning hertil.

Relationerne spiller en ganske overvældende rolle for sygeplejerskernes arbejdsmiljø og trivsel. Meget ty-
der således på, at det er en god idé at gøre relationelle kompetencer til et centralt tema – ikke blot på grund-
uddannelserne, men også i forbindelse med mere speci#kke kurser og videreuddannelser. Der vil være op-
lagte gevinster for både trivsel, kvalitet og produktivitet.

Forandringspresset er alt for stort – hastighed og omfang bør sættes ned, så forandringerne kan gennem-
føres med mulighed for stor grad af forudsigelighed.

Hvis standardiseringsmodeller skal fungere optimalt, kræves der tre ting:
• De ansatte skal føle medejerskab til modellen og til de procedurer, den indeholder
• Modellen skal opleves som meningsfuld og relevant i det daglige arbejde
• Modellen skal bidrage til udvikling og læring. Ikke blot i toppen af sundhedssystemet,  

men på de enkelte afdelinger, afsnit og områder.

At skabe positive forandringer er ikke primært et spørgsmål om viden. Viden kan inspirere og åbne folks 
øjne, men uden vilje og kompetencer omsættes viden ikke til aktiv handling.

Tabel 12.1 Ansættelsesområderne med bedst og dårligst arbejdsmiljø. 
For hvert område er angivet den andel af svarpersonerne, der arbejder inden for det pågældende område.

Bedste arbejdsmiljø % Dårligste arbejdsmiljø %

Socialpsykiatri 0,9 Undervisere, staten 1,8
Sundhedspleje 3,1 Forsorg/fængsel 0,7
Kommunal forvaltning 2,5 Medicinske afdelinger 11,9
Almen praksis 3,4 Skadestuer 3,7
Speciallæger/privathospitaler 0,9 Psykiatriske afdelinger 5,3
Andel af svarpersonerne, i alt 10,8 Andel af svarpersonerne, i alt 23,4





I Dansk Sygeplejeråd har vi gennem de sidste 10 år fulgt udviklingen 
i sygeplejerskernes arbejdsmiljø gennem tre større kortlægninger 
med samme spørgeramme. Resultaterne skaber et solidt fundament 
for at medvirke til, at rammerne på både samfunds-, arbejdsplads- 
og individniveau understøtter, at sygeplejersker har et sundt og ud-
viklende arbejdsliv.

I denne rapport har professor Tage Søndergård Kristensen set nær-
mere på de seneste besvarelser fra 2012 vedrørende sygeplejer-
skers psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne peger først og fremmest 
på, at det ikke er meningsfuldt at tale om sygeplejerskers psykiske 
arbejdsmiljø som et samlet hele. Der er meget stor variation imellem 
sektorer og ansættelsesområder indenfor sygeplejen på, hvad der 
opleves som særligt belastende eller positivt i arbejdet. Undersø-
gelsen identi!cerer nogle særligt belastede ansættelsesområder, 
hvor der er behov for en omgående indsats i forhold til at forbedre 
arbejdsmiljøet. Og den identi!cerer ansættelsesområder, hvor sy-
geplejerskerne generelt rapporterer et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Samtidig tydeliggør rapporten, at relationerne spiller en betydelig 
rolle for sygeplejerskernes arbejdsmiljø og trivsel. Det hænger sam-
men med, at arbejdet i større og større omfang kræver koordinering 
og samarbejde med mange kolleger og samarbejdspartnere som 
følge af specialisering og behov for sammenhængende forløb. Vi er 
hinandens arbejdsmiljø – så at sige. 

Endelig giver rapporten anledning til i endnu højere grad at rette 
fokus på arbejdet med sygeplejerskernes kerneydelser og mulighed 
for at kunne levere sygepleje og behandling af tilfredsstillende kva-
litet, idet nøglen til arbejdsglæde og trivsel er begravet her.
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Sankt Annæ Plads 30
1250 København K
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