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NOTAT Sparring og uddelegering blandt sygeplejefaglige ledere ansat i 

kommuner og regioner  

Dansk Sygeplejeråd har spurgt ledende sygeplejersker om en række forhold – herunder i 

hvilken grad de anvender deres sygeplejefaglige baggrund, mulighed for uddelegering og 

sparring med kollegaer. Undersøgelsen er gennemført i marts 2018. 50% deltog i 

undersøgelsen.  

 

Hovedkonklusioner:  

- 60% af de ledende sygeplejersker bruger i høj grad deres sygeplejefaglige baggrund i deres 

nuværende stilling 

- 23% af lederne har i høj grad og 51% har i nogen grad mulighed for at uddelegere 

arbejdsopgaver til medarbejdere eller ledere under dem 

- 59% af lederne får altid eller ofte sparring fra deres ledelseskollegaer, når de har behov for det. 

Og 41% af lederne søger altid eller ofte sparring fra deres ledelseskollegaer  

Sygeplejefaglig baggrund blandt lederne  

Ledende sygeplejersker er spurgt til hvorvidt de bruger deres sygeplejefaglige baggrund i 

deres nuværende stilling. Det gør 60% i høj grad og 31% i nogen grad. Kun 9% gør det i mindre 

grad mens ingen angiver ”slet ikke”. Dette fremgår af tabel 1. Der er endvidere forskel mellem 

kommuner og regioner. Ledere ansat i regionerne bruger i højere grad at de bruger deres 

sygeplejefaglige baggrund i forhold til lederne ansat i kommunerne. Derimod findes ingen 

forskelle på hvorvidt sygeplejerskerne bruger deres sygeplejefaglige baggrund afhængig af 

deres placering i ledelseshierarkiet (dvs. om de har ledere under sig eller ej).   

Tabel 1. I hvor høj grad bruger du din sygeplejefaglige baggrund i din nuværende 

stilling?  

 Kommuner Regioner  Total 

I høj grad 52% 66% 60% 

I nogen grad 25% 28% 31% 

I mindre grad 13% 5% 8% 

Slet ikke 1% 0% 1% 

Ved ikke 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

Antal 371 490 861 

Anm.: Data er baseret på ledere ansat i kommuner og regioner, der har personaleansvar i nuværende stilling. Der 

er forskel på sektorerne, da p<0,05. Kilde: DSR Analyse. 

 

 

  



DSR Analyse Side 2 af 3 

 

Knap hver fjerde (23%) ledende sygeplejerske har i høj mulighed for at uddelegere 

arbejdsopgaver til medarbejdere eller ledere under dem. Halvdelen (51%) har i nogen grad 

denne mulighed, mens 25% i mindre grad har denne mulighed, jf. tabel 2. der er ingen 

forskelle på sektorerne.  

Tabel 2. Har du mulighed for at uddelegere arbejdsopgaver til dine medarbejdere eller 

ledere under dig?  

 Kommuner Regioner  Total 

I høj grad 24% 22% 23% 

I nogen grad 47% 53% 51% 

I mindre grad 27% 24% 25% 

Slet ikke 2% 1% 2% 

Ved ikke 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

Antal 371 490 861 

Anm.: Data er baseret på ledere ansat i kommuner og regioner, der har personaleansvar i nuværende stilling. Der 

er ingen forskel på sektorerne, da p>0,05. Kilde: DSR Analyse 

 

Derudover er lederne stillet fire spørgsmål om sparring. Disse viser at:  

- 59% af lederne får altid eller ofte sparring fra deres ledelseskollegaer, når de har behov for det 

- 51% af lederne får altid eller ofte sparring fra ledelsen over dem, når de har behov for det 

- 42% af lederne søger altid eller ofte [selv] sparring fra deres ledelseskollegaer  

- 36% af lederne søger altid eller ofte [selv] sparring fra ledelsen over dem 

Tabel 3. Spørgsmål om sparring  

 Altid Ofte Somme-

tider 

Sjældent Aldrig Ved 

ikke/ 

ikke 

relevant 

Hvor ofte får du sparring 

fra dine ledelseskollegaer, 

når du har behov for det?  

16% 43% 28% 11% 2% 2% 

Hvor ofte får du sparring 

fra ledelsen over dig, når 

du har behov for det?  

16% 25% 31% 16% 2% 0% 

Hvor ofte opsøger du selv 

sparring fra dine 

ledelseskollegaer 

2% 40% 45% 11% 1% 2% 

Hvor ofte opsøger du selv 

sparring fra ledelsen over 

dig  

2% 34% 47% 16% 2% 0% 

Anm.: N=861. Anm.: Data er baseret på ledere ansat i kommuner og regioner, der har personaleansvar i 

nuværende stilling. Kilde: DSR Analyse   



DSR Analyse Side 3 af 3 

 

Metode 

Udvikling af spørgerammen  

Notatet er baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er stillet en række spørgsmål om 

ledelsesspænd, fastholdelse/rekruttering, faglighed, lederliv, sparring m.v. Spørgeskemaet er udviklet 

af DSR analyse i samarbejde med Lederforeningen i DSR.  

 

Undersøgelsespopulation  

Populationen bestående af 1.990 ledende medlemmer i Dansk Sygeplejeråd som er registreret med en 

privat mail.  

 

Dataindsamling  

DSR analyse har stået for dataindsamlingen. Invitationen blev den 12. marts 2018 og undersøgelsen 

blev lukket den 3. april 2018. I denne periode er der sendt to påmindelser. Ikke alle mailinvitationer 

nået frem til medlemmerne. Dette kan skyldes at mailen er forældet eller at mailboksen er fyldt. Efter 

frasortering af mails som ikke nåede frem, består den reelle population af 1.990 medlemmer, hvoraf 

1002 deltog i undersøgelsen (957 gennemført og 45 ufuldstændig). Dette svarer til en svarprocent på 

50%.  

 

Analyser 

Der er anvendt frekvenstabeller. Analyserne er gennemført i SPSS. Analyserne er baseret på både 

gennemførte og ufuldstændige besvarelser. Det betyder også, at antallet som analyserne er baseret på 

er varierende afhængig af hvor mange ufuldstændige besvarelser som er med i den pågældende tabel.  

 

 

 


