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ARBEJDSMILJØ – HVAD KAN 
DER GØRES?
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

DISPOSITION FOR FORMIDDAGEN

1. Om SATH – resultater og formål

2. Barriere for handling

3. Hvad kan vi stille op?
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UNDERSØGTE ARBEJDSMILJØDIMENSIONER - SOM 

TILSAMMEN BESKRIVER DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

Krav i arbejdet Arbejdets 

organisering og 

indhold

Samarbejde 
og ledelse

Social kapital Person/arbejds-
faktorer

Helbred og 
velbefindende

Arbejdstempo Indflydelse Forudsigelig Retfærdighed Jobtilfredshed Selvvurderet 

helbred

Arbejdsmængde Udviklings-

muligheder

Rolle-

klarhed

Tillid Arbejds-/privatlivs-

balance

Stress

Kognitive krav Mening i arbejdet Rolle-konflikter Arbejdsskift

Følelsesmæssige 

krav

Anerkendelse

Krav og skjulte 

følelser

Ledelseskvalitet

Social støtte

Socialt fællesskab

Feedback
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FØRSTE FIRE FOKUSOMRÅDER 
FRA SATH- 2015 

 Arbejdspres (arbejdstempo og arbejdsmængde)

 Faglig forsvarlighed

Forandringer

Ledelseskvalitet
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HVORDAN ER DET GÅET SIDEN 
2012?

Medicinske afdelinger, psykiatriske afdelinger, skadestuerne og uddannelses-

institutionerne er fortsat mest belastet i 2015 på flest dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø.  

Det nye er at hjemmeplejen/-sygeplejen og plejehjemmene nu også er blandt de 

ansættelsesområder, som er mest belastet på flest dimensioner. 

Fra 2012 til 2015 er der overordnet set sket en negativ udvikling af det psykiske

arbejdsmiljø for de fleste arbejdsmiljødimensioner.  
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FOKUSOMRÅDE 1 -
ARBEJDSPRES

48

67

54

71

Arbejdsmængde Arbejdstempo

2012 2015

Der er sket en fordobling i andelen af sygeplejesker, som oplever, at det altid er 

nødvendigt at arbejde meget hurtigt (fra 10% i 2012 til 22% til 2015).

Udvikling i dimensionerne ‘Arbejdsmængde’ og ‘Arbejdstempo’ fra 2012 til 2015:
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FOKUSOMRÅDE 2 
– FAGLIG FORSVARLIGHED

Stigning i andel der angiver, at muligheden for at løse deres kerneopgaver på et fagligt 

forsvarligt niveau er under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet: 

4%

29%

39%

19%

8%

43%

35%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Ja, altid Ja, ofte Ja, men kun sjældent Nej, aldrig

2012 2015
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FOKUSOMRÅDE 3 -
FORANDRINGER

Hver sygeplejerske har i gennemsnit været udsat for 2,8 forandringer i løbet af det 

seneste år. 

Andel der inden for de seneste 12 måneder har været berørt af følgende forandringer på 

arbejdspladsen, 2015:

85%

73%

56%

37%

37%

31%

31%

13%

En eller flere af følgende forandringer

… Ændring af arbejdsgange

… Ændring af arbejdsindhold

… Sammenlægninger

… Ansættelsesstop

… Flytninger

… Fyring, afskedigelser

… Lukninger
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FOKUSOMRÅDE 4 -
LEDELSESKVALITET

Sygeplejersker oplever en negativ udvikling i ledelseskvaliteten - fra 56 point i 2012 til 54 

point i 2015. 

Andel der angiver ’I meget ringe grad’ på 4 spørgsmål om ledelseskvalitet:

11%

10%

10%

16%

4%

5%

5%

9%

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 konflikter?

2012 2015
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OM UNDERSØGELSEN

SATH: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred

Spørgeskemaundersøgelser gennemført i 2002, 2007, 2012 og nu i 2015 

– giver mulighed for at monitorere det psykiske arbejdsmiljø blandt 

sygeplejersker

Anvendt validerede spørgeramme, som også er anvendt af Det Nationale

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

SATH 2015 er gennemført i foråret og i alt 2212 sygeplejersker har svaret
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EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE 
– HVAD BETYDER DET?

Kan fortælle om de generelle 
tendenser – men intet om den 
konkrete institution eller 
arbejdsplads
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SATH – EN AF FLERE 
INDIKATORER 

Anden arbejdsmiljøviden kan stamme fra:

• APV’ere

• Trivselsmålinger

• Arbejdstilsynets tilsyn og eventuelle 
påbud

• Sygeplejerskers beretninger og erfaringer

• Patienters beretninger og erfaringer

• Forskning og undersøgelser
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EN UNDREN

Det er ikke viden vi mangler

– så hvorfor sker der ikke 
noget?

13



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

BARRIERE FOR HANDLING

• Tavshed

• Herskerteknikker

• Konstante forandringer

• Kompleksitet og stærke 
samfundskræfter

• Umyndiggørelse - opgivenhed
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TAVSHED
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HERSKERTEKNIKKER 

• Fralægning af ansvar
• Tillægge kritikerne skjulte motiver
• Rejse tvivl om metoderne
• Tale problemerne ned
• Trække økonomikortet

Den ultimative: I har ret, men vi kan ikke 
gøre noget

Argumenterne skifter som vejret – svært at 
holde nogen eller noget fast.
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KONSTANTE FORANDRINGER

Hvor skal kritikken rettes hen?

Hvad skal kritikken rettes mod?

Hvilke erfaringer har vi
overhovedet?
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KOMPLEKSITET

Organisation 
viden 

ledelse

Individer

Arbejdsmiljø

Kulturer
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UMYNDIGGØRELSE

Sproget

Svært at få sager på dagsordenen

Det kritiske sammenlignings grundlag forsvinder

Omstillingsparathed

Jo langsommere nedskæring – des svagere kritik

Mister fornemmelse for sig selv
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HVAD KAN VI STILLE OP?

Tag definitionsretten – men hvordan?

Vær konkrete – djævelen ligger i detaljen?

Hent hjælp

Dan netværk og fællesskaber – men til hvad?

Brug Med-udvalgene – Hvordan?

Offentlighed – offentlighed - offentlighed
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DEFINITIONSRET : HVAD ER 
MENING I ARBEJDET?

Lav trivsel 
og mening

Høj trivsel 
og mening
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1. TAG DEFINITIONSRETTEN FÅ 
FAST GRUND UNDER FØDDERNE 

• Vælg en vinkel på det problem I vil sætte på 

dagsordenen. Hvad er målet? Hvad vil I gerne opnå?

• Indhent viden og lad jer ikke spise af med afvisninger

• Gå i kødet på buzz-words

• Tag et sygeplejefagligt afsæt – tro på jeres egne og 

kollegaers erfaringer
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2. VÆR KONKRETE – DJÆVELEN 
LIGGER I DETALJEN

Arbejdsmiljø kan ikke debatteres abstrakt:

• Brug konkrete eksempler

• Forsøg at reducere kompleksiteten – eller 
i hvert systematisere den

• Vælg et perspektiv og forsøg at være 
løsningsorienterede
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3. HENT HJÆLP, NÅR DET ER 
NØDVENDIGT

Og hav lavere tærskel for, hvad der ’tåles*
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4. DAN NETVÆRK OG 
FÆLLESSKABER 

Der kan hjælpe med:

• Fælles problemtolkning

• Fælles løsninger

• Erfaringsudveksling

• Øve argumentationen

• Give rygstød

• Samlede indsatser på tværs
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MED OG SAMARBEJDSSYSTEMET

4 mødefrekvens fanger ikke løbende 
problemtolkning og ledelsesinitiativer 
(tungt beslutningssystem)

Repræsentanter mangler tid
Høringssvar er ikke almen procedure alle 

steder
Sektorniveauet og hovedniveauet opleves 

som fjernt
Centralisering flytter beslutningscentre 

væk fra det lokale niveau
Forandringshastighed kan reducere hvad 

der forpligtigende lægges frem
Stor indsats fra proaktive kan ændre 

billedet
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INSTITUTIONER GØR EN 
FORSKEL

Udvalgsstrukturen og regelsættet er vigtigt 
for, om repræsentanter har 
medbestemmelse. Det gælder:

• antallet af møder
• information og beslutningsgrundlag i god 

tid til kvalificeret forberedelse
• information og beslutningsgrundlag 

fyldestgørende
• fornødne tid til formøder med andre 

repræsentanter
• fornødne tid til at følge op på møderne 
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5. INTERESSE-FORMULERING I 
MED-UDVALGET. PEJLEMÆRKER

1) Alle vil gerne lave et godt stykke arbejde
2) Mange dysfunktionelle ting med NPM-dagsorden 

og besparelsesdagsordener
3) Der er mange gode muligheder for at forbedre 

den offentlige sektor for 
borgere/bruger/patienter og for de ansatte –
såvel inden for rammen? - som udenfor 
rammen?

4) Ledelserne kan gå en anden vej ved at bygge på 
de ansattes Viden, faglighed, engagement 
og kollektive intelligens

= Udgangspunkt i kollegernes erfaringer i arbejdet
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6. INTERESSE-FORMULERING I MED

1) Flere møder; dialogprægede møder

2) Projektorienterede arbejdsformer ml. 
møderne

3) Bedre forberedelse & kollega-inddragelse 

4) Prioriterede dagsordener – ansattes punkter 
prioriteres op 
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PEJLEMÆRKER FOR ARBEJDET I 
MED – 2 ……..

1) Referater; legitimt at uenigheder på indhold fremgår

2) Forsøgsprojekter og forskningsprojekter – gør andre 

dagsordener og erfaringsrum mulige

3) Interventioner ud fra af eksperter/rejsehold

4) Opmærksomhed på værdier og buzz word

5) Regelsættene: Fra ‘kan’ til ‘skal’-bestemmelser
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FOREBYGGELSE BETALER SIG

Arbejdsrelateret stress er belastende for den syge, for 
arbejdspladsen og for samfundet

 Stressrelateret sygefravær medfører årligt 500.000 ekstra sygedage på FTF-

området. For alle beskæftigede er der tale om tre millioner ekstra sygedage 

årligt!

 Det koster samfundet en mia. kr. årligt alene på FTF-området og 5,5 mia. kr. 

for hele arbejdsmarkedet.
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HVAD GØR VI IFM. LANCERING AF SATH-
2015

 Har dialog med medlemmer/tillidsvalgte som intern forberedelse på 
lanceringen og for at drøfte bud på mulige tiltag

 Udarbejder materiale som tillidsvalgte kan bruge til at sætte 
arbejdsmiljøet på dagsordenen i MED – med afsæt i SATH 2015

 Udvikler et let anvendeligt redskab til medlemmer, som kan bruges til 
at  identificere arbejdsmiljøproblemer og understøtte, at der sker en 
tidlig indsats

 Gennemfører kampagne i foråret 2016

 Påvirker politikere og politiske dagsordner – på landsplan, regionalt 
og kommunalt
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LAD OS TAG BLADET FRA 
MUNDEN - SAMMEN


