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NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner   

Dansk Sygeplejeråd har spurgt ledende sygeplejersker om blandt andet forhold som 

ledelsesspænd, hvilket dette notat har fokus på. På spørgsmål om antal medarbejdere er 

lederne spurgt til antallet af personer og ikke årsværk. Undersøgelsen er gennemført i marts 

2018. 50% deltog i undersøgelsen ud af de 1.990 inviterede medlemmer.  

 

Hovedkonklusioner:  

- 49% af lederne i kommuner og regioner har personaleansvar for 30 eller flere ikke-ledende 

medarbejdere. I kommunerne er det 42%, mens det for regionerne er 54%.  

- De sygeplejefaglige ledere i kommuner og regioner vurderer, at det gennemsnitlige optimale 

antal ikke-ledende medarbejdere at have personaleansvar for er 27, hvilket er lavere end det 

faktiske antal ikke-ledende medarbejdere der i gennemsnit ligger på 32.  

- 56% af ledere ansat i kommuner og regioner angiver, at de ikke har tilstrækkelig tid til deres 

medarbejdere. De ledere, som oplever at de ikke har tilstrækkelig tid til deres medarbejdere, har 

i gennemsnit ansvar for flere medarbejdere i forhold til de som oplever at have tilstrækkelig tid.  

- Ledere der oplever at have tilstrækkelig tid til deres medarbejderne rapporterer højere 

jobtilfredshed og en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. Der findes altså en 

sammenhæng mellem disse faktorer. 

- Ledere der i høj grad har mulighed for at uddelegere opgaver, har i højere grad tid til deres 

medarbejdere i forhold til ledere, der i mindre grad har mulighed for at uddelegere.  

- Over halvdelen af lederne som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere, som er 

placeret på forskellige afdelinger/afsnit/enheder - heraf har 17% af lederne medarbejdere der er 

placeret på andre matrikler/adresser.    

Ledelsesspændet  

Ledende sygeplejersker der har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere - og uden 

personaleledere under sig, er spurgt til, hvilke medarbejdere de har personaleansvar for1. I 

gennemsnit har lederne i kommuner og regioner personaleansvar for 32 ikke-ledende 

medarbejdere. I kommunerne er ledelsesspændet 27, mens det er 35 i regionerne. I 

bilagstabel 1 ses det gennemsnitlige ledelsesspænd fordelt på regioner og de to sektorer.  

 

Figur 1 illustrerer antallet af ikke-ledende medarbejdere, som lederne har personaleansvar 

for, fordelt på 8 kategorier. Figur 1 viser, at 49% af de ledende sygeplejersker med 

personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere har personaleansvar for 30 eller flere 

medarbejdere.  

  

                                                      
1 I bilagets tabel 2-x ses resultater for hvor mange lederen der har personaleansvar for hhv. 

sygeplejersker og øvrige faggrupper.  
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Figur 1. Hvor mange ikke-ledende medarbejdere har du personaleansvar for?  

 
Anm.: N=563. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med 

personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Værdier 

der overstiger 200 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 3 outliers. Kilde: DSR Analyse. 

Det optimale antal ikke-ledende medarbejdere at have personaleansvar for ifølge lederne  

Lederne er blevet bedt vurdere, hvad de mener, er det optimale antal ikke-ledende 

medarbejdere at have personaleansvar for. Det optimale antal ikke-ledende medarbejdere 

vurderer lederne i kommuner og regioner til at være 27, jf. tabel 1. Det er vigtigt at pointere, 

at dette alene er en gennemsnitsbetragtning. Hvad der er det optimale antal ikke-ledende 

medarbejdere afhænger af, hvilke rammer lederen arbejder indenfor, den geografiske 

spredning af afdelinger og af kompleksitet og sammensætning af opgaverne. Der er således 

mange faktorer der spiller ind.  
 

Altså vurderes det optimale antal ikke-ledende medarbejdere at have personaleansvar for til 

at være lavere end det faktiske antal ikke-ledende medarbejdere, som lederne har 

personaleansvar for.  

Tabel 1. Hvad vil ifølge dig være det optimale antal ikke- ledende medarbejdere at have 

personaleansvar for? 

 Kommune Region Alle 

Det optimale antal medarbejdere (gennemsnit) 26 28 27 

Antal 147 217 364 

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Der er ingen statistisk 

signifikant forskel på værdierne afhængig af sektor. Værdier på 0 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 1 outlier. 

Kilde: DSR Analyse. 
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I figur 2 er det optimale antal ikke-ledende medarbejdere at have personaleansvar fordelt på 

seks kategoriser. 41% angiver, at det optimale antal ikke-ledende medarbejder er 30 eller 

derover. Derimod angiver 59%, at det optimale antal ikke-ledende medarbejdere er under 30.  

Figur 2. Hvad vil ifølge dig være det optimale antal ikke- ledende medarbejdere at have 

personaleansvar for? 

 
Anm.: N=364.Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med 

personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere Værdier 

på 0 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 1 outlier. Kilde: DSR Analyse. 

 

Sammenholdes det optimale antal ikke-ledende medarbejdere med det faktiske antal 

medarbejdere som lederen har personaleansvar for, finder vi, at 37% af lederne angiver at 

det optimale antal medarbejdere er højere end det faktiske antal medarbejdere. 56% af 

lederne har angivet, at det optimale antal er lavere end det faktiske antal medarbejdere, jf. 

tabel 2.   

 

Ledere, der har angivet at det optimale antal ikke-ledende medarbejdere er højere end det 

faktiske antal ikke-ledende, har generelt ansvar for færre medarbejdere (14 ikke-ledende 

medarbejdere) end de der angiver, at det optimale antal skal være lavere (46 ikke-ledende 

medarbejdere), jf. tabel 2. 

Tabel 2. Hvad vil ifølge dig være det optimale antal ikke-ledende medarbejdere at have 

personaleansvar for?  

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Statistisk signifikant 

forskel på gennemsnitsværdierne afhængig af grupperne, da p<0,05 (n=364). Der er ikke statistik signifikant 

forskel på procenterne afhængig af sektor. Kilde: DSR Analyse. 
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Tilstrækkelig tid til medarbejderne  

40% af ledere i kommuner og regioner angiver, at de har tilstrækkelig tid til hver enkelt ikke-

ledende medarbejdere, som de har personaleansvar for. 56% mener ikke, at de har 

tilstrækkelig tid. Dette fremgår af tabel 3. De ledere, der oplever at have tilstrækkelig tid til 

deres medarbejdere, har i gennemsnit ansvar for færre medarbejdere end de, der ikke 

oplever at have tilstrækkelig tid.   

Tabel 3. Oplever du at have tilstrækkelig tid til hver enkelt af de ikke-ledende 

medarbejdere, som du har personaleansvar for?  

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Der findes statistisk 

signifikant forskel på gennemsnitsværdierne afhængig af sektor, da p<0,05. Kilde: DSR Analyse. 

Tid anvendt på personaleledelse 

Der er stor forskel på, hvor meget af ledernes tid der bruges på personaleledelse. Lidt over 

hver femte bruger ca. 50% af deres tid på personaleledelse. Ganske få bruger meget lidt tid 

på personaleledelse (ca. 10% eller under 10%), og ganske få bruger næsten al deres tid på 

personaleledelse (ca. 90% eller ca. 100%). Dette fremgår af figur 3.  

Figur 3. Hvor stor en andel af din samlede arbejdstid vil du vurdere, at du rundt regnet 

bruger på personaleledelse af ikke-ledende medarbejdere?  

 
Anm.: N=565. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med 

personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Kilde: 

DSR Analyse. 
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Jo flere medarbejdere lederen har personaleansvar for, jo mere tid anvendes på 

personaleledelse. Dette fremgår af figur 4. 47% af de ledere, der har ansvar for 1-9 ikke-

ledende medarbejdere, bruger 50% eller mere af deres tid på personaleledelse. Denne andel 

er 73% for ledere, der har ansvar for 50 eller flere ikke-ledende medarbejdere.  

Figur 4. Andel af samlet arbejdstid på personaleledelse af ikke-ledende medarbejdere 

fordelt på hvor mange medarbejdere lederne har ansvar for  

 
Anm.: N=563. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med 

personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Kilde: 

DSR Analyse. 

 

I undersøgelsen indgik endvidere spørgsmål om hhv. ledernes jobtilfredshed og deres 

balance mellem arbejdsliv og privatliv. Figur 5 illustrerer, at der er en sammenhæng mellem 

tilstrækkelig tid til medarbejderne og disse to parametre.  

Figur 5. Sammenhænge mellem hhv. jobtilfreds og arbejdsliv-privatlivsbalance og tid til 

medarbejderne 

Anm.: N=565. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med 

personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Der er 

statistisk signifikant sammenhæng i begge figurer da p<0,05. Kilde: DSR Analyse. 
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højere grad tid til deres medarbejdere i forhold til de ledere, der i mindre grad har mulighed 

for at uddelegere. Dette fremgår af figur 6. Se bilag 7 for tal om uddelegering.  

Figur 6. Sammenhænge mellem muligheden for at uddelegere arbejdsopgaver til 

medarbejdere/ledere under dig og tid til medarbejderne  

 
Anm.: N=565. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med 

personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. ”I 

mindre grad” og ”slet ikke” er lagt sammen, da der var ganske få besvarelser i kategorien ”slet ikke”. Der er 

statistisk signifikant sammenhæng i begge figurer da p<0,05. Kilde: DSR Analyse. 

Medarbejdernes fysiske placering  

Over halvdelen (57%) af lederne har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere, der er 

placeret på forskellige afdelinger/afsnit/enheder. 40% er ansat på samme matrikel, mens 17% 

har medarbejdere som er ansat på forskellige matrikler. Dette fremgår af tabel 4. 

44% har sine ikke-ledende medarbejdere placeret på samme afdeling/afsnit/enhed.  

Tabel 4. Har du personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere, der er placeret på 

forskellige afdelinger/afsnit/enheder? 

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Ingen statistisk 

signifikant forskel på gennemsnitsværdierne afhængig af grupperne, da p>0,05. Kilde: DSR Analyse. 
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Bilag  

Bilagstabel 1. Hvor mange ikke- ledende medarbejdere har du personaleansvar for?  

Faktisk antal medarbejdere i gennemsnit Kommune Region Alle 

Geografi    

… Hovedstaden 21 32 27 

… Sjælland 33 32 33 

… Syddanmark 28 39 34 

… Midtjylland 31 39 37 

… Nordjylland 30 30 31 

Alle 27 35 32 

Antal 228 335 563 

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Værdier der overstiger 

200 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 3 outliers. Der er statistisk signifikant forskel på værdierne afhængig af 

geografi og sektor, da p<0,05. Data for kommunerne fordelt på geografi er i nogle tilfælde spinkle og skal 

anvendes med en vis forsigtighed. Kilde: DSR Analyse. 

Bilagstabel 2. Hvilke ikke-ledende medarbejdere har du personaleansvar for? (sæt evt. flere kryds)  

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Kilde: DSR Analyse. 

Bilagstabel 3. Hvilke ikke-ledende medarbejdere har du personaleansvar for?  

Anm.: N=565. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med 

personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. 

Kilde: DSR Analyse. 

  

 Kommune Region Alle sektorer 

Kun ikke-ledende sygeplejersker 68% 97% 85% 

Kun ikke-ledende øvrige faggrupper 94% 76% 83% 

Ved ikke 0% 0% 0% 

Total 228 337 565 

 Kommune Region Alle sektorer 

Både ikke-ledende sygeplejersker og 

ikke-ledende øvrige faggrupper 

62% 73% 69% 

Kun ikke-ledende sygeplejersker 6% 24% 17% 

Kun ikke-ledende øvrige faggrupper 32% 3% 15% 

Ingen af ovenstående 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 
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Bilagstabel 4. Hvor mange ikke- ledende medarbejdere har du personaleansvar for?  

Faktisk antal medarbejdere 

i gennemsnit 
Kommune Region Alle 

Ikke-ledende sygeplejersker1 11 29 23 

Ikke ledende øvrige 

faggrupper 2 
21 10 15 

Samlet3 27 35 32 

Antal 228 335 563 

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. 1) En outlier er 

frasorteret. Værdier der er analyseret på har værdier mellem 1-140. 2) To outlier er frasorteret. Værdier der er 

analyseret på har værdier mellem 1-120.  3) Består af summen af antal ikke-ledende medarbejdere (spl+øvrige 

faggrupper). To outlier er frasorteret. Værdier der er analyseret på har værdier mellem 1-160. Kilde: DSR 

Analyse. 

Bilagstabel 5. Hvor mange ikke- ledende medarbejdere har du personaleansvar for?  

Faktisk antal medarbejdere i gennemsnit Kommune Region Alle 

Både ikke-ledende sygeplejersker og ikke-ledende 

øvrige faggrupper 
32 38 36 

Kun ikke-ledende sygeplejersker For få obs. 28 27 

Kun ikke-ledende øvrige faggrupper 18 For få obs 18 

Total 27 35 32 

Antal 228 335 563 

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Værdier der overstiger 

200 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 3 outliers. Der er statistisk signifikant forskel på værdierne afhængig af 

grupperne, da p<0,05. Kilde: DSR Analyse. 

Bilagsfigur 6. Hvor mange ikke-ledende medarbejdere har du personaleansvar for fordelt på hvilke 

typer medarbejdere lederen har ansvar for  

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Værdier der overstiger 

200 er frasorteret. I figuren indgår kun besvarelser fra ledere i kommuner og regioner, n=563.Der er i alt 

frasorteret 3 outliers. Kilde: DSR Analyse. 

  

15%

24%

19%
17%

11%

6%
9%

Ingen 1 til 9 10 til

19

20 til

29

30 til

39

40 til

49

50 eller

flere

Hvor mange ikke-ledende sygeplejersker 

har du i alt personaleansvar for?

17%

49%

12%
7% 5% 5% 6%

Ingen 1 til 9 10 til

19

20 til

29

30 til

39

40 til

49

50 eller

flere

Hvor mange ikke-ledende øvrige 

faggrupper har du i alt personaleansvar 

for?



DSR Analyse Side 9 af 9 

 

Bilagsfigur 7. Har du mulighed for at uddelegere arbejdsopgaver til dine medarbejdere eller ledere 

under dig?  

 Antal Procent 

I høj grad 194 23% 

I nogen grad 435 51% 

I mindre grad 217 25% 

Slet ikke 14 2% 

Ved ikke 1 0% 

Total 861 100% 

Anm.: Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar 

i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Der er ikke statistisk 

forskel mellem sektorerne (regionerne og kommunerne), da p>0,05. Kilde: DSR Analyse. 

 

 

 

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 bestod af 2.000 ledende medlemmer i Dansk Sygeplejeråd som er registreret med en 

privat mail.  

 

Dataindsamling  

DSR Analyse har stået for dataindsamlingen. Invitationen blev sendt ud den 12. marts 2018, og 

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

mailinvitationer er 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 gennemførte og 45 ufuldstændige). 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.  

 


