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Lederforeningen har en vision om at ledende sygeplejersker på 
alle niveauer i det danske sundhedsvæsen har indflydelse på 
og mulighed for at skabe et for dem godt lederliv.

Denne publikation er et billede på hvordan ledende sygeplejer-
sker ser deres lederliv ud fra Lederlivsundersøgelsen i efteråret 
2015. 

Vi ønsker at publikationen skal bidrage til en større bevidsthed 
hos den enkelte leder samt arbejdsgiver, ligesom det er vores 
mission at være forebyggende og proaktive i arbejdet med at 
sætte fokus på det gode lederliv.

Det er vigtigt som leder at være opmærksom på egen rolle som 
medspiller i forhold til at have et godt lederliv. Derfor må den 
enkelte prioritere sig selv og sit eget ledelsesrum højt. Der er 
brug for at ændre den kultur, hvor ledere er problemfixere – 
Det er tid til at stoppe op, mærke efter og finde frem til det der 
er vigtigt i vores lederskab, for at kunne fremstå som de autenti-
ske ledere, der er brug for i vores sundhedsvæsen. 

Sundhedsvæsenet i dag er en kompleks opgave, med mange 
krav og paradokser. 
Paradokserne er ofte forvirrende, skaber afmagt og er paraly-
serende, hvorfor det er vigtigt at finde ud af, hvordan ledelse 
kan forstås i denne kompleksitet og flertydighed, samt hvordan 
man som leder kan navigere i organisationens modsatrettede 
krav.

Lederforeningen har nu et nuanceret billede af Ledende syge-
plejerskers Lederliv og på den baggrund har vi mulighed for at 
lægge en fokuseret strategi i forhold til udviklingsområder som 
påkalder sig særlig opmærksomhed.

Vi vil gerne invitere til et samarbejde mellem arbejdsgiver, lede-
re og Lederforeningen, idet vi tror på, at kun når vi har et fælles 
ansvar, vil vi kunne opnå resultater. 
Vi har et fælles mål i forhold til at have et bæredygtigt sund-
hedsvæsen af høj kvalitet. Dette ser vi kun muligt, hvis lederne 
af vores sundhedsvæsen har de rette vilkår.

Jeg ser frem til arbejdet for det gode Lederliv

Forord

Jeanette Krogh Palmer,
næstformand
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I efteråret 2015 gennemførte Lederforeningen i Dansk Syge-
plejeråd en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledende 
sygeplejersker som er medlemmer af DSR.

I undersøgelsen, kaldet Lederlivsundersøgelsen, blev lederne 
stillet 67 spørgsmål inden for flere parametre – særlig ved-
rørende det psykiske arbejdsmiljø, men også parametre der 
kunne afdække de vilkår under hvilke de agerer som ledere.

39% af de 4.157 inviterede ledere deltog i Lederlivsundersø-
gelsen, hvilket er en rekord set i forhold til hvor mange ledere 
der traditionelt har besvaret de undersøgelser DSR har foreta-
get om psykisk arbejdsmiljø, de såkaldte SATH undersøgelser.

Lederlivsundersøgelsen mundede ud i 3 analyser: 
1.  Ledernes psykiske arbejdsmiljø 
2.  Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø
3.  Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed

Christina Holm Pedersen fra KORA var udfører af analysen 
af jobtilfredshed. De to andre analyser er udarbejdet af DSR’s 
analyseafdelingen.

Derudover er der lavet en særlig analyse af udviklingen i 
ledernes psykiske arbejdsmiljø ved at sammenstille tal fra de 
to SATH undersøgelser i hhv. 2012 og 2015.

Alle 4 analyser kan læses på:
www.dsr.dk/lederforeningen/lederliv

Denne publikation er bygget op om 5 dimensioner, der kan 
give et billede af den enkelte leders lederliv:
Leders trivsel, ledelsesopgaven, de rammer som lederne 
agerer indenfor, de relationer den enkelte leder har samt den 
enkelte leders kompetencer. 

Målgruppen for publikationen er lederforeningens medlem-
mer, og herudover alle som har en aktie i ledende sygeplejer-
skers lederliv.

Lederforeningens formål med publikationen er:
På den ene side at formidle de resultater som er fremkommet 
af Lederlivsundersøgelsen og de udvalgte resultater fra SATH 
undersøgelserne. 
På den anden side at dele de refleksioner som resultaterne 
giver anledning til.

Undersøgelsen har bekræftet Lederforeningens billede af 
ledernes arbejdsforhold. Arbejdsforholdene er kategoriseret i 
rød, gul eller grøn kategori. Den røde, viser områder hvor der 
er brug for umiddelbar handling, da der er tale om meget ne-
gativ påvirkning af ledernes Lederliv. Den gule viser områder, 
hvor der er brug for en forebyggende handling. Den grønne 
viser områder, hvor der er en positiv påvirkning af ledernes 
lederliv som ønskes bevaret og formidlet.

Publikationen er opbygget således at der inden for hver af 
de 5 dimensioner (trivsel, opgaven, rammer, relationer og 
kompetencer) først er en præsentation af resultater fra under-
søgelsen, samt citater fra friteksterne i undersøgelsen krydret 
med citater om emnet fra andre kanter. Herefter fremlægges 
hvad tallene har givet anledning til af overvejelser i Lederfor-
eningen, herunder hvilke forhold som Lederforeningen anser 
for at være i grøn, gul eller rød kategori.

Og endelig slutter hver dimension af med en række reflek-
sionsspørgsmål formuleret til den enkelte leder, men også 
refleksionsspørgsmål som andre aktører kan have glæde af at 
kigge på.

INDLEDNING
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Tilfredshed
•  84 % af de ledende sygeplejersker* er tilfredse med deres arbejde som 

leder.
•  82% føler sig motiveret og engageret i deres arbejde som leder.

Mening
•  79% oplever at have meningsfulde opgaver.
•  Fra 2012 til 2015 har ledende sygeplejersker oplevet stigende mening i 

arbejdet.

Anerkendelse
•  54% oplever sig anerkendt og påskønnet af deres nærmeste leder, mens 

31% gør det i nogen grad og 14 % i mindre eller meget ringe grad føler sig 
påskønnet af deres nærmeste leder.

Ensomhed
•  21% føler sig ofte alene i deres job som leder, og 40% gør det somme tider.

Pres
•  27% af lederne føler sig højt presset og 52% føler sig moderat presset.
• Ledende sygeplejersker, der oplever et lavt arbejdspres, er 5 gange mere 

tilfredse med deres arbejde, end ledere, der oplever højt arbejdspres.
•  51% føler at deres arbejde tager så meget af deres energi, at det går ud 

over deres privatliv.

Stress
•  25 % af ledende sygeplejersker følte sig stressede sidste gang de var på 

arbejde.
•  8 % haft sygedage på deres arbejde forårsaget helt eller delvist af dårligt 

arbejdsmiljø.
•  14,5 % har været stressede en stor del af tiden/hele tiden inden for de 

sidste 4 uger.

Note:
Ledende sygeplejersker er her og i resten af publikationen de 1.603 medlemmer 
af Lederforeningen i DSR som har besvaret Lederlivsundersøgelsen.

Fakta om
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS TRIVSEL
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Citater om 
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS TRIVSEL

Det er af stor betydning at jeg arbejder 
i en på mange måder meget velfunge-
rende kommune med en dygtig øver-
ste leder i mit område, en visionær 
kommunaldirektør og en nyvalgt og 
engageret borgmester

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Arbejdspresset er til tider så urimeligt 
stort at man må gå på kompromis for 
at nå det hele. Svært nogle gange at 
være nærværende over for personalet 
i en så travl hverdag 

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Jeg synes der er rigtig meget fokus 
på det negative i at være leder. Jeg er 
leder et sted hvor der er anerkendelse 
og et godt arbejdsmiljø for både ledere 
og medarbejdere. Det er også vigtigt at 
interessere sig for hvorfor det fun-
gerer godt mange steder og ikke kun 
hvorfor det ikke fungerer godt. Vi kan 
lære af det gode ledermiljø på samme 
måde som vi har fokus på de langtids-
friske og ikke de sygemeldte 

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Det er grotesk at man som leder skal 
bruge så meget tid på sit personales 
arbejdsmiljø, man skal lederevalu-
eres, m.m. men der er absolut intet 
follow up til lederne, ingen snak om 
vores arbejdsmiljø. Ingen der spørger 
hvordan vi har det 

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Grænsen for hvornår det ramler 
er kommet tættere på – presset er 
blevet så stor at man skal præstere 
100% både på arbejde, i familien og i 
fritidslivet

– Janne Glerup, arbejdsmiljøforsker, RUC
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Jobtilfredshed
Både lederlivsundersøgelsen og den særlige SATH under-
søgelse tegner et meget positivt billede af  ledende sygeple-
jersker som værende tilfredse med deres arbejde. Ledende 
sygeplejersker oplever mening med deres arbejde og deres 
oplevelse af mening i arbejdet er stigende. Særlig set i lyset 
af det pres som undersøgelsen også viser at ledende sygeple-
jersker oplever, er det meget positivt at dette pres øjensynligt 
ikke har påvirket jobtilfredsheden. Målet for Lederforeningen 
er at jobtilfredsheden bibeholdes og øges.

Isolation
61 % af ledende sygeplejersker føler sig ofte eller sommetider 
alene i deres job som leder. Dette er for Lederforeningen et 
vigtigt opmærksomhedspunkt, og et område som lederen 
selv i samråd med kolleger og arbejdsgiver bør arbejde med. 
Den enkelte leder som oplever sig som siddende på sin egen 
lille tømmerflåde, må give sig selv lov til at prioritere tid med 
andre ledere, og arbejdsgiver må opfordre samt give rammer 
til ledelsestid på tværs. 

Pres
Lederforeningens vurdering er, at alt for mange ledende 
sygeplejersker føler sig pressede -  at 77 % føler sig højt eller 
moderat pressede er således foruroligende, men bekræfter 
desværre den oplevelse vi har i Lederforeningen. Samtidig 
kan vi frygte at det store pres på sigt vil gå ud over ledernes 
jobtilfredshed, særligt set i lyset at den tætte sammenhæng 
der med undersøgelsen er påvist mellem arbejdspres og 
tilfredshed. Det er vigtigt at vi som ledernes interesseorgani-
sation sammen med arbejdsgiverne og lederne selv får sat 
fokus på, hvad det er der presser lederne og hvordan dette 
pres kan afhjælpes. 

Stress
Tilsvarende som for pres, oplever for mange ledende sygeple-
jersker at være stressede – at ¼ af lederne har følt sig stresse-
de sidst de var på arbejde er foruroligende. I Lederforeningen 
oplever vi desværre også flere og flere ledere som bliver ramt 
af stress. Der er ofte mindre tålmodighed i forhold til en leder 
som er sygemeldt med stress, hvilket betyder at der hurtigt 
indledes en fratrædelsesordning. Stress er et område som vi 
ser på med alvor og derfor et vigtigt fokus område for Leder-
foreningen fremadrettet.

Lederforeningens  
REFLEKSIONER OG KATEGORISERING
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Refleksionsspørgsmål
OM DIN TRIVSEL

Føler du dig alene på jobbet?
Hvad kan du gøre for at mindske 
dette?

Er du tilfreds med dit lederliv?
Hvad er det der gør at du er tilfreds/
mindre tilfreds?
Hvad skulle der til for at du forbliver 
tilfreds/bliver mere tilfreds?

Synes du arbejdspresset er for stort?
Har du for mange arbejdsopgaver? 
Har du gjort din leder opmærksom på det?

Er du opmærksom på symptomerne 
på stress:
• Træthed
• Ændring i søvnrytme
• Tankemylder
• Smerter
• Hukommelsen svigter
• Emotionelle udsving

HUSK: At opleve stresssymptomer er ikke et 
svaghedstegn, men et signal om ubalance i 
forhold til belastning og trivsel. Ved at lytte 
til signalerne og arbejde konstruktivt, med 
blandt andet at skabe tid til selvledelse og 
prioriterer ro og pauser, kan det medvirke til 
at etablere en bedre balance.

Er du opmærksom på at prioritere 
ledelsestid til dig selv og til at sparre med 
dine ledelseskolleger?
Hvis ikke, hvordan kunne du så arbejde 
med det?
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Arbejdsmængde 
•  Fra 2012 til 2015 har ledende sygeplejersker oplevet stigende arbejds-

mængde.
•  Fra 2012 til 2015 har ledende sygeplejersker oplevet stigende kognitive og 

emotionelle krav.

Opgaver
•  72% oplever, at der er vigtige opgaver de ikke kan nå.
•  56% oplever, at deres afdeling/afsnit/område ikke kan indfri vigtige krav 

og /eller målsætninger.

Ledelsesfaglighed
•  78% oplever, at deres mulighed for at levere ledelse af god kvalitet er kom-

met under pres.
•  De ledere, der oplever at deres muligheder for at levere ledelse af god 

kvalitet er kommet under pres, oplever også et højt arbejdspres.

Sygeplejefaglighed
•  66% oplever, at deres sygeplejefaglige viden og erfaring bliver anerkendt; 

27% oplever dette i nogen grad.

Fakta om
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS LEDELSESOPGAVE
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Citater om 
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS LEDELSESOPGAVE

Jeg synes det er vanskeligt at stå inde 
for den faglige kvalitet i takt med be-
sparelserne der ruller ind over os

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Som leder får man sin legitimitet 
i kraft af, at man er et ordentligt 
menneske, at man har styr på alt det 
ledelsesfaglige. Men man får også le-
gitimitet, fordi man har ry for at være 
dygtig til det fagfaglige 

– Kurt Klaudi Klausen, professor

Jeg føler, at den faglige ledelse er kom-
met meget i baggrunden, da der er 
flere og flere adm. opgaver, som skal 
løses. F.eks. økonomi 

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Vi har meget travlt, men har vi travlt 
med det rigtige?

- Steen Hildebrandt, professor

Det er vigtigt, at der er en stemme fra 
fagligheden i ledelses hierarkiet

- Søren Voxted, lektor
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Faglig anerkendelse
Ledende sygeplejersker oplever sig anerkendt for deres fag-
lige ledelse, det viser tallene os, og det svarer også meget fint 
til det billede vi har i Lederforeningen. Desværre ser vi ikke at 
den faglige værdi anerkendes tilsvarene i lønnen – men det 
hører til i en anden publikation.

Løsning af opgaver
Det er foruroligende, at 72% oplever, at der er vigtige opga-
ver de ikke kan nå. Det gør det meget aktuelt, at den enkelte 
leder sammen med dennes leder får prioriteret opgaver og 
får kigget grundigt på muligheden for at uddelegere opgaver, 
men også på om der er opgaver som reelt ikke giver værdi og 
således kan sløjfes. Desuden bør der være langt større fokus 
på at lede opad. På den måde deles ansvaret mellem de for-
skellige aktører og med en åben dialogmulighed for at spille 
hinanden gode.

Ledelseskvalitet
Det er yderligere foruroligende, når 78% af de ledende syge-
plejersker oplever, at deres mulighed for at levere ledelse af 
god kvalitet er kommet under pres, . Det er vigtigt, at vi som 
ledernes interesseorganisation sammen med arbejdsgiver-
ne og lederne selv får sat fokus på, hvad det er der presser 
lederne og hvordan dette pres kan afhjælpes. Samtidig bør 
der forventningsafstemmes i forhold til, hvad medarbejderne 
kan forvente af deres ledere, hvad ledere kan forvente af de-
res ledere samt forventninger arbejdsgiver og ledere imellem. 

Lederforeningens  
REFLEKSIONER OG KATEGORISERING
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Refleksionsspørgsmål
OM DIN LEDELSESOPGAVE

Arbejder du med at prioritere dine opgaver? 
Hvilke opgaver kan vente eller uddelegeres? 
Hvor god er du til at sige fra?

Har du defineret din kerneopgave som leder? 
Har I defineret jeres kerneopgave 
som organisation?

Har I en ledelseskultur hos jer, hvor det er 
legalt at stille spørgsmål?

Hvis ikke, hvordan kunne du bidrage til at 
sådan en kultur opstår?

Hvordan oplever du at din faglige ledelse 
har betydning for din ledelsesopgave?
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Generelt
•  44% oplever, at kunne løse deres arbejde som leder godt 

inden for de rammer de er givet, mens 49% oplever dette 
i nogen grad.

•  36% oplever, at kunne fortolke de givne rammer for at 
nå bestemte mål, mens 53% oplever dette i nogen grad 
og 11% i ringe eller meget ringe grad oplever at kunne 
fortolke de givne rammer.

•  36% føler sig i stand til at kunne udfordre de givne 
rammer for at nå bestemte mål, mens 44% gør dette i 
nogen grad og 18% føler sig i ringe eller meget ringe grad 
i stand til at udfordre de givne rammer.

Sammenhæng mellem rammer og psykisk arbejdsmiljø
•  Jo bedre rammer en leder har jo mere oplever denne 

meningsfulde opgaver; klare mål for arbejdet; retfærdige 
beslutninger fra ledelsen; tillid fra ledelsen til at man 
træffer rigtige beslutninger; anerkendelse og påskønnel-
se fra nærmeste leder; sparring fra lederkolleger, når der 
er behov for det; godt samarbejde med ledelseskolleger; 
mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet; tilstrækkelig 
information til at klare arbejdet godt og jo bedre rammer, 
jo lavere arbejdspres opleves i hverdagen.

Ansvar
•  76 % af lederne oplever klarhed over deres ansvarsområ-

de; 21% gør det i nogen grad,
•  Klarhed om ansvarsområde giver 10 gange større jobtil-

fredshed.

Mål
•  46% oplever, at der er klare mål for deres arbejde som 

leder; 44% gør det i nogen grad.
•  Klare mål giver 5 gange større jobtilfredshed.
•  71% af de lederne, der er meget tilfredse med deres job, 

oplever også i høj eller i meget høj grad at der er klare 
mål, omvendt er der i gruppen af dem der er utilfredse 
eller meget utilfredse med deres job kun 43%, der ople-
ver at der er klare mål for deres arbejde.

•  67% af de ledere, der oplever lavt arbejdspres, oplever 
også at der i høj eller meget høj grad er klare mål for 
deres arbejde, og 29% af de ledere, der oplever et højt 
arbejdspres oplever klare mål.

Selvtilrettelæggelse
•  88% har mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde.
•  28% har mulighed for at uddelegere arbejdsopgaver til 

medarbejdere eller ledere under sig, 49% har i nogen 
grad og 28% har i mindre eller meget ringe grad mulig-
hed for at uddelegere.

Indflydelse
•  Fra 2012 til 2015 har ledende sygeplejersker oplevet 

faldende indflydelse.
•  69% oplever ikke, at beslutninger fra topledelsen er me-

ningsfulde.
•  55% oplever ikke, at beslutninger fra ledelsen over dem 

er retfærdige.

Information
•  50% oplever at få al den information de behøver for at 

klare deres arbejde som leder godt, 43% oplever dette i 
nogen grad.

•  75% er gode til selv at søge den information de behøver 
for at klare deres arbejde godt.

•  33% oplever i tilstrækkelig grad at få information om 
vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god 
tid, mens 46% oplever dette i nogen grad og 20 oplever 
det i ringe eller meget ringe grad.

Involvering
•  71% oplever at blive involveret i væsentlig beslutnings-

processer, mens 21% oplever dette sommetider.
•  76% oplever at blive hørt, når de bidrager til væsentlige 

beslutningsprocesser, mens 21% oplever dette sommeti-
der.

Fakta om
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS RAMMER
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Citater om 
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS RAMMER

Det er det økonomiske pres, der bety-
der alt for store besparelser, og er den 
helt store udfordring ledelsesmæssigt

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Jeg synes jeg har et godt samarbejde 
med min nærmeste ledelse (afdelings-
lederen), men jeg synes det er rigtig 
svært, når der bliver stukket rammer/
besparelser ud fra direktionen, som vi 
mellemledere ikke har/får indflydelse 
på! Rammerne giver ikke mening 

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Som leder er det svært at agerer i et 
felt, hvor direktionen tilsyneladende 
ikke har overblik over hvad den gør 
ved folk og hvilken vej vi skal gå, eller 
ikke melder klart ud

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

At der er for stor afstand mellem 
beslutningstagere og os, der skal 
udmønte beslutningerne. At jeg på 
mit niveau får kort tid til at udføre 
opgaver, udmønte beslutninger, mens 
der er lang svartid på forespørgsler 
den anden vej, ekempelvis økonomi 
til drift, kapacitetsmangel osv

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Beslutninger tages af topledelse alene. Ledere og medar-
bejdere får således … ikke mulighed for, ved involvering 
og inddragelse at være med til at kvalificere beslutnings-
processer. Dette påvirker organisationen meget negativt, 
og der skabes stor rygtedannelse, når information ikke 
kommer ud ad de rigtige kanaler. Og der træffes ikke altid 
de rigtige beslutninger. Svært at agere og tage ansvar som 
leder når man ikke får tilstrækkelig information og inddra-
ges i forhold til niveau

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

…man skal igangsætte og implementere alt 
for mange projekter og tiltag på samme tid 
og det går ud over kvaliteten

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Mange af de beslutninger som sker både fra regeringen og 
regionen om prioriteter i sundhedsvæsenet giver ikke me-
ning. Kræftpakker fylder meget hos os og går ud over vores 
andre patienter, det giver ikke mening. Det er vanskeligt 
at håndtere når beslutningerne ikke giver mening. Tiden 
er fyldt med mange nye IT løsninger og forandringer med 
sygehus byggeri. Vi bruger mange kræfter på andre ting 
end sygeplejen, det kan være vanskeligt at holde fokus på 
sygeplejen og patienterne som det hele handler om

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Den politiske indblanden i sundheds-
sektoren giver voldsomt krydspres 
som er svært at håndtere

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen
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Sammenhæng mellem rammer og arbejdsmiljø
Gode rammer giver godt arbejdsmiljø. Det har hele tiden væ-
ret vores hypotese i Lederforeningen og den er nu verificeret.

Klarhed over ansvarsområder
Når undersøgelsen viser at klarhed over ansvarsområde 
giver 10 gange større jobtilfredshed, er det meget positivt at 
så mange ledere oplever klarhed og forsvindende få, der ikke 
oplever klarhed.

Selvtilrettelæggelse
Undersøgelsen har på dette punkt været overraskende for os. 
Vores oplevelse i Lederforeningen har været at mange ledere 
var udfordrede i deres muligheder for selv at tilrettelægge 
deres arbejde (møder der blev lagt af andre, vagttelefoner der 
blev pålagt, mødetid der blev pålagt mm). Det er dog ikke det 
billede undersøgelsen tegner.

Søgning af information
Det er meget positivt, at ledere er så gode til selv at søge de 
informationer, de har brug for. Det er en meget vigtig del af 
det at være leder, og en af vores kæpheste i Lederforeningen.

Involvering
Det er ydermere meget positivt, at langt de fleste ledere ople-
ver at blive hørt og involveret i væsentligt beslutninger.

Rammernes betydning
Der er grund til opmærksomhed, når næsten halvdelen af 
lederne kun i nogen grad oplever sig i stand til at løse deres 
arbejde godt som leder inden for de rammer de er givet. Det 
er vigtigt, at vi som ledernes interesseorganisation sammen 
med arbejdsgiverne og lederne selv får sat fokus på, hvad 
det er præcis ved rammerne, der udfordrer lederne og hvilke 
muligheder, der er for at afhjælpe dette. Økonomien er dog 
formodentligt en af de rammer der udfordrer lederne. Det er 

vigtigt at man som leder er helt med på det forventede ansvar 
i forhold til økonomien, og hvilke muligheder der er i forhold 
til at udfordre den økonomiske ramme.

Fortolkning og udfordring af rammer
I Lederforeningen er vi meget opmærksomme på at ledende 
sygeplejersker øjensynligt har udfordringer med selv at for-
tolke samt udfordre deres rammer. Det er noget vi er meget 
optaget af, og noget vi som interesseorganisation vil sætte 
fokus på sammen med lederne. At udfordre rammerne er en 
vigtigt del i det at lede opad. Det betyder ikke, at sende ”aben” 
videre. Men at man på en konstruktiv måde klæder ledelsen 
over en selv på til bedst muligt at kunne arbejde med de 
udfordringer, der er. 

Klare mål
Med den fundne sammenhæng mellem klare mål og jobtil-
fredshed, er det et vigtigt opmærksomhedspunkt, at 44% af 
lederne kun i nogen grad oplever klare mål. Det burde dog 
være et område som forholdsvist nemt ville kunne afhjælpes 
af arbejdsgiver.

Meningsfulde og retfærdige beslutninger
At 69% oplever, at beslutninger fra topledelsen ikke er 
meningsfulde og 55% oplever at beslutninger fra ledelsen 
over dem ikke er retfærdige, er en udfordring som skal løses 
i samarbejde med arbejdsgiver. En ting er at være uenig i 
beslutninger taget fra toppen, men at man direkte oplever 
beslutninger som uretfærdige og uden mening tyder på en 
mangelfuld kommunikation mellem topledelsen og den 
enkelte leder. Arbejdsgiver bør se på dette med alvor.

Informationsniveau
67 % oplever ikke altid i tilstrækkelig grad at få informati-
on om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i 
god tid og de som oplever mangelfuld information, oplever 
også ofte at beslutninger fra topledelsen er uden mening og 
uretfærdig. Dvs. arbejdsgiver kan med stor fordel prioritere at 
få information ud til sine ledere i god tid. Lederforeningens 
oplevelse er at de steder, hvor der er valgt en leder tillidsre-
præsentant er informationsniveauet steget [dette kan dog 
ikke underbygges af tallene].

Uddelegeringsmulighed
Det er foruroligende, at kun 28% svarer at de har god mu-
lighed for at uddelegere arbejdsopgaver til medarbejdere 
eller ledere under sig. Den enkelte leder må blive bevidst 
om egen eventuelle modstand mod at uddelegere (fx ud fra 
forestillingen om at ingen andre kan udføre ens arbejde eller 
at andre ikke har tid og at man ikke vil belemre dem), og i 
samarbejde med arbejdsgiver finde en løsning inden for den 
givne ramme eller udfordre og ændre den givne ramme, så 
uddelegering er mulig.

Lederforeningens  
REFLEKSIONER OG 
KATEGORISERING
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Refleksionsspørgsmål
OM DINE RAMMER

Gør du opmærksom på hvad du 
og dem du er leder for, kan levere 
inden for de rammer du er givet?

Er du god til at lede opad og 
udfordre de givne rammer?

Har du klare mål for dit arbejde og har du 
klarhed om dit ansvarsområde?

Hvis ikke: hvad skulle der til for at det blev 
bedre – og hvad kunne du selv gøre?

Har du nogen at uddelegere opgaver til og 
gør du brug af det?

Er du god til at bruge faglig funderet 
argumentation i forhold til at udfordre 
de givne rammer?
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Generelt
•  74% af ledende sygeplejersker tager initiativ til at etable-

re relationer, mens 22% gør dette i nogen grad.
•  75% arbejder aktivt på at anvende deres relationer, mens 

21% gør dette i nogen grad.
•  37% har mulighed for at dyrke deres relationer til-

strækkeligt, og 49% angiver at have dette i nogen grad.         
12% angiver at have det i ringe grad.

Sammenhæng mellem relationer og psykisk arbejdsmiljø
•  Jo bedre relationer en leder har jo mere oplever denne 

meningsfulde opgaver; klare mål for arbejdet; retfærdige 
beslutninger fra ledelsen; tillid fra ledelsen til at man 
træffer rigtige beslutninger; anerkendelse og påskønnel-
se fra nærmeste leder; sparring fra lederkolleger, når der 
er behov for det; godt samarbejde med ledelseskolleger; 
mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet; tilstrækkelig 
information til at klare arbejdet godt og jo bedre relatio-
ner jo lavere arbejdspres opleves i hverdagen. 

Forventningsafstemning
•  70% ved hvad der forventes af dem som ledere, 27% ved 

dette i nogen grad.
•  52% oplever modstridende forventninger til dem som 

ledere – og heraf oplever 27% umiddelbart at kunne 
håndtere dette, mens 67% oplever kun i nogen grad at 
kunne håndtere modstridende forventninger.

•  Samstemte forventninger giver 2,5 gange større tilfreds-
hed end ved tilstedeværelsen af modstridende forvent-
ninger.

•  Blandt de ledere, der kun i ringe eller meget ringe grad 
oplever, at det er klart hvad der forventes af dem, er hele 
36% utilfredse eller meget utilfredse med deres job.

•  37% af de ledere, der oplever modstridende forventnin-
ger til dem som ledere, oplever også et højt arbejdspres, 
og 14% af de ledere, der ikke oplever modstridende 
forventninger, oplever et højt arbejdspres.

Tryghed og rollekonflikter
•  68% er trygge ved at udtrykke deres holdning  og mening 

over for ledelsen over dem; 23% er det i nogen grad.
•  Fra 2012 til 2015 har ledende sygeplejersker oplevet 

stigende rollekonflikter.

Sparring
•  60% oplever at få sparring fra deres ledelseskolleger, når 

de har behov for det, 28% oplever dette sommetider.
•  57% oplever at få sparring fra deres ledelse, når de har 

behov for det, 30% oplever dette sommetider og 11% 
oplever det sjældent.

•  44% søger selv sparring fra deres ledelseskolleger, mens 
44% gør det somme tider og 10% sjældent.

•  35% opsøger selv sparring fra ledelsen over dem, mens 
49% gør det sommetider, og 15% gør det sjælendt.

•  90% oplever at blive imødekommet når de søger spar-
ring fra deres kolleger.

•  80% oplever at blive imødekommet når de søger spar-
ring fra ledelsen over dem, mens 16% sommetider bliver 
imødekommet.

Tillid og anerkendelse
•  79% oplever, at ledelsen over dem har tillid til at de træf-

fer de rigtige beslutninger.
•  21% oplever i nogen grad at ledelsen blander sig unødigt 

i deres beslutninger; 72% oplever det i mindre eller me-
get ringe grad.

Samarbejde og social støtte
•  76% har et godt samarbejde med deres kolleger.
•  Fra 2012 til 2015 har ledende sygeplejersker oplevet 

faldende socialt fællesskab.
•  Fra 2012 til 2015 har ledende sygeplejersker oplevet 

stigende social støtte.

Fakta om
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS RELATIONER 
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Citater om 
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS RELATIONER 

Det vigtigste forhold i mit lederliv er at 
have et godt og attraktivt samarbejde 
med mine nærmeste lederkolleger. 
Det er også af stor betydning for et 
godt tværfagligt samarbejdsklima 
blandt medarbejdere

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

At være funktionsleder i en klinisk 
afdeling kræver meget. Derfor er 
ledelsessparring meget vigtigt. At 
kunne bruge sin overordnet leder, her 
oversygeplejerske, er væsentligt for 
både trivsel og arbejdsglæde. Hvis 
dette ikke fungere og hvis sparring er 
no-go, kan det være svært fortsat at 
finde energien til at være leder 

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

I mit arbejde som leder kan jeg 
ikke udtale kritik eller stille kritiske 
spørgsmål uden at det medfører 
negativ feedback eller sanktioner. Min 
arbejdsgiver anser os ledere som brik-
ker der kan flyttes rundt med og vores 
jobsikkerhed er ikke eksisterende

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Det er svært at agere i en ledergruppe som 
eneste sygeplejerske. Har ingen at læne mig 
op ad, ingen at spare med. Men netværker 
godt i organisationen på eget initiativ og får 
supervision udefra (Mentee ordning i DSR) 

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen
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Sammenhæng mellem relationer og arbejdsmiljø
Gode relationer giver godt arbejdsmiljø. Det har hele tiden 
været vores hypotese i Lederforeningen og den er nu verifi-
ceret.

Initiativ til og anvendelse af relationer
Særligt set i lyset af den påviste sammenhæng mellem rela-
tioner og ledernes psykiske arbejdsmiljø er det rigtig positivt 
at ledende sygeplejersker er gode til at tage initiativ til og 
anvende deres relationer.

Tillid
Det er meget positivt, at 79% oplever at deres ledelse har tillid 
til at de træffer de rigtige beslutninger.

Samarbejde med og sparring af kolleger
Ledende sygeplejersker har et godt samarbejde med deres 
kolleger og er gode til at give sparring. Dette er også meget 
positivt.

Sammenhæng mellem forventningsafstemning 
og jobtilfredshed
Undersøgelsen fortæller at god forventningsafstemning giver 
god jobtilfredshed, hvilket på den ene side ikke er overrasken-
de, og på den anden side meget positivt, da det er et nemt 
værktøj til at øge ledende sygeplejerskers jobtilfredshed.

At søge sparring
Tallene viser desværre, at forholdsvis mange kun sommetider 
eller sjælendt selv opsøger sparring. Dette bliver særligt sat i 
relief af, at stort set alle de som søger sparring bliver imøde-
kommet. Derfor vil Lederforeningen have fokus på at opfor-
dre ledere til at opsøge sparring. En måde at søge sparring på 
kan være at indgå i et netværk. Lederforeningens erfaring er 
således, at de ledere der deltager i de netværk som Lederfor-
eningen har initieret, har rigtig stor glæde af dette.

Relations dyrkelse
Det bør være et vigtigt opmærksomhedspunkt hos ledende 
sygeplejerskers arbejdsgivere, at så mange ledere kun i nogen 
grad eller i ringe grad oplever at have mulighed for at dyrke 
deres relationer. 

Modstridende forventninger
Tallene fra lederlivs undersøgelsen viser desværre at mange 
har svært ved at håndtere modstridende forventninger. 
Modstridende forventninger, flertydige og modstridende krav 
er et vilkår for ledelse i dag. Men når den enkelte leder ikke 
kan takle dette, er det et problem som skal håndteres. Leder-
foreningen ser dette som et vigtigt fokusområde.

Lederforeningens  
REFLEKSIONER OG KATEGORISERING
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Refleksionsspørgsmål
OM DINE RELATIONER

Har du forventningsafstemt din 
ledelsesopgave med din nærmeste leder 
og med dine medarbejdere?

Er i bevidste om relationers betydning 
i jeres organisation og hvordan arbejder 
I med dette?

Har I et netværk blandt lederne hos jer?
Vidste du at Lederforeningen har netværk 
du kan deltage i?

Hvor søger du sparring?



22

Kompetenceudvikling
•  87% ledende sygeplejersker har gennemført en lederud-

dannelse.
•  89% oplever, at have de ledelseskompetencer, der skal til 

for at kunne agere som leder.
•  91% oplever, sig klædt på til at agere som leder.
•  60% oplever, at der afsættes tid til at de kan udvikle sig 

som ledere, mens 21% oplever dette i nogen grad og 19% 
ikke oplever at der afsættes tid.

•  60% oplever, at der afsættes økonomiske ressourcer til, at 
de kan udvikle sig som ledere, mens 19% oplever dette i 
nogen grad og 19% oplever, at der ikke afsættes økonomi 
hertil.

•  Fra 2012 til 2015 har ledende sygeplejersker oplevet 
stigende udviklingsmuligheder.

•  64% føler sig rustet til at håndtere de krav der er til dem 
som leder, mens 33% gør dette i nogen grad.

Arbejdsmiljødimensioner set i forhold til ledelsesniveau 
og ledelsesanciennitet
Set i forhold til deres kolleger med ledere under sig samt 
deres kolleger med høj ledelsesanciennitet, så oplever både 
ledere uden ledere under sig og ledere med lav ledelsesan-
ciennitet:

•  Mindre mening
•  Mindre rolleklarhed
•  Flere rollekonflikter
•  Mindre forudsigelighed
•  Mindre indflydelse
•  Dårligere udviklingsmuligheder
•  Større arbejdspres
•  Mindre jobtilfredshed

Arbejdsmiljødimensioner set i forhold til 
ledelsesanciennitet
• Ledere med LAV ledelsesanciennitet oplever en dårligere 

AP-balance end deres kolleger med HØJ ledelsesancien-
nitet.

Ledelsesrumsdimensioner set i forhold til ledelsesniveau 
og ledelsesanciennitet
Set i forhold til deres kolleger med ledere under sig samt 
deres kolleger med højere ledelsesanciennitet oplever både 
ledere uden ledere under sig og ledere med lav ledelsesan-
ciennitet: 

•  Større udfordringer med at løse deres arbejde godt 
inden for de givne rammer 

•  Dårligere mulighed for at fortolke samt udfordre de 
givne rammer

•  Dårligere mulighed for at dyrke relationer.

Ledelsesrumsdimensioner set i forhold til ledelsesniveau
• Ledere UDEN ledere under sig har sværere ved at kunne 

etablere og anvende deres relationer end deres kolleger 
MED ledere under sig.

Fakta om
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS KOMPETENCER 



     23LEDERLIVSUNDERSØGELSE 2016

Citater om 
LEDENDE SYGEPLEJERSKERS KOMPETENCER 

Er i gang med diplom i ledelse, og 
det er nok det hårdeste i mit liv, da 
der skal passes enn fuldtidsstilling 
ind samtidig med samt familie, der 
skal passes. Jeg mener ikke der bliver 
givet tid nok til en sådanne krævende 
uddannelser, som regionen mere eller 
mindre forlanger at man tager

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Jeg er glad for at jeg er ”gammel i 
gårde” og har lært at sige pyt

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen

Jeg er i gang med en MBA i personligt 
lederskab (MMD på CBS). Det ruser 
mig ydereligere til arbejdet. Jeg har 
enormt stor opbakning fra min leder. 
Det er dejligt

– ledende sygeplejersker i Lederlivsundersøgelsen
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At være ’klædt på’
Det er meget positivt, at så mange ledende sygeplejersker 
føler sig klædt på til det at være leder samt oplever at have de 
ledelseskompetencer, der skal til. 

Håndtering af krav
Det er grund til opmærksomhed, når 1/3 af de ledende syge-
plejersker kun i nogen grad føler sig rustet til at kunne hånd-
tere de krav, der er til dem som ledere. Det er et punkt som 
arbejdsgivere, lederne og Lederforeningen bør dykke ned i 
sammen, for at få identificeret de krav lederne ikke oplever 
sig i stand til at håndtere.

Ledere uden ledere under sig og ledere med lav anciennitet
Lederlivsundersøgelsen viser helt entydigt at ledere med lav 
anciennitet og ledere uden ledere under sig, oplever sig mere 
udsat på deres arbejdsmiljø, samt oplever et mere begrænset 
ledelsesrum samt lavere jobtilfredshed end deres mere er-
farne kolleger og kolleger med ledere under sig. Det er derfor 
vigtigt at arbejdsgiver er særlig opmærksom på disse to grup-
per. Lederforeningen vil søge et samarbejde med arbejdsgiver 
for at understøtte dette.

Tid og økonomi til uddannelse
Det er ikke godt nok, at 40 % af lederne kun i nogen grad eller 
endog i ringe grad oplever, at der afsættes tid til at de kan 
udvikle sig som ledere, og at 38% samtidig heller ikke oplever, 
at der afsættes tilstrækkelig økonomi.

Lederforeningens  
REFLEKSIONER OG KATEGORISERING
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Refleksionsspørgsmål
OM DINE KOMPETENCER

Føler du at du har fundet dig selv 
i rollen som leder?

Hvordan tager I imod nye ledere hos jer?
Er der et introduktionsprogram 
for nye ledere?

Har du overvejet at få en mentor, eller 
selv at blive mentor?
Vidste du at Lederforeningen har en 
mentorordning?

Hvordan prioriterer du din egen 
kompetence udvikling?
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Lederlivsundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2015 af Lederforeningen 
i Dansk Sygeplejeråd (DSR) og DSR’s analyseafdeling. 
En af de faktorer, der har signifikant betydning for ledernes tilfredshed med deres 
arbejdsliv, er anciennitet. Forkant smugkiggede på tallene.

AF METTE REINHARDT JAKOBSEN, JOURNALIST

GRAFIK: COLOURBOX/LARS KOEFOED 

KILDE: LEDERLIV 2015 / DSR ANALYSE

LÆNGE LEVE LEDERNE! 

LEDER I <10 ÅR 
[ 38 pct. af besvarelserne ]

Opsøger 
i højere grad 

sparring med andre 
ledere end mere 

erfarne ledere

Har oftere 
planer om at søge 
nyt job

13%
- oplever, at deres 
arbejde kun i ringe/
meget ringe grad bliver 
anerkendt og påskønnet 
af nærmeste leder

Føler du dig i stand til at udfordre 
de givne rammer for at nå bestemte mål?
Svarer ”I ringe/meget ringe grad”:

22%
<10 års erfaring

16%
10 >19 års erfaring

15%
>20 års erfaring

87%
- er i tvivl om deres 
ansvarsområde

51%
- oplever modstridende 
forventninger til dem 
som leder – men heraf er 
9 ud af 10 i stand til at 
håndtere de modstriden-

8 ud af 10 
oplever, ledelsen har 

tillid til dem
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LEDER I 10-19 ÅR  
[ 36 pct. af besvarelserne ]

Oplever, at de altid får 
ledelsesmæssig sparring – 

modsat ledere med mindre 
anciennitet

65%
- er trygge ved at ud-
trykke holdninger over 
for ledelsen. Det er lidt 
færre end både yngre og 
ældre ledere.

8 ud af 10 
oplever, ledelsen har 

tillid til dem

!!

83%
- føler sig motiveret og 
engageret i deres arbejde 
som leder

LEDER I +20 ÅR   
[ 26 pct. af besvarelserne ]

52%
- vurderer i høj/meget høj 
grad, at de kan løse 
deres arbejde godt inden 
for de givne rammer

Oplever, at deres 
ansvarsområde 
står klart. Og at 
de ved, hvad der 
forventes 
af dem

87%
- svarer, at deres opgaver 
er meningsfulde

Oplever i højere grad, 
de har mulighed for at 

tilrettelægge deres arbejde og 
blive involveret 

i beslutningsprocessen

Er i højere 
grad 
tilfredse 
med deres 
lederliv end 
ledere med 
mindre 
anciennitet
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