
Kort til handling
Psykisk arbejdsmiljø 

i sygePlejen



dialo
gKo

rten
e

De 12 kort i væ
rktøjet beskriver De 12

Dim
ensioner i Det psykiske arbejDsm

iljø,
som

 er næ
rm

ere beskrevet i h
æ

ftet.

SpørgSm
ål til in

Spiration
Hvert kort indeholder nogle spørgsm

ål, som
 kan spore jer ind på, 

hvordan dim
ensionerne kan kom

m
e til udtryk i den sygeplejefaglige 

hverdag.

en
 del af h

verdagen
eller udtryK for en

 Sæ
rlig Situation

?
kortene indeholder spørgsm

ål, som
 sæ

tter perspektiv på casens 
aspekter i forhold til om

fang og vigtighed.

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
Hvert kort stiller også et spørgsm

ål, som
 sæ

tter fokus på, hvordan 
jeres sygeplejefaglige arbejde kan tilrettelæ

gges, så i kan skabe et 
endnu bedre arbejdsm

iljø.

god fornøjelse m
ed dialogen

dansk Sygeplejeråd



helt Kort



to
lv dim

en
Sio

n
er 

i det pSyKiSKe arbejdSm
iljø

Kvantitative krav i arbejdet handler om
 forholdet m

ellem
 om

fanget af dine arbejdsop-
gaver og den tid du har til rådighed til at løse opgaverne.

Kognitive krav i arbejdet handler om
 arbejdets krav til tæ

nkning, hukom
m

else, beslut-
ningstagen og til at kunne få idéer.

em
otionelle/følelsesm

æ
ssige krav i arbejdet handler om

 de krav arbejdet stiller til 
vores følelser, em

patiske evner og til at skulle vise forståelse og m
edfølelse.

Krav om
 at skjule følelser handler om

 krav i arbejdet til at skulle skjule sine personlige 
følelser og m

eninger.

indflydelse i arbejdet handler om
 m

uligheden for at øve indflydelse på sit arbejde og 
sin arbejdssituation.

m
ening i arbejdet handler om

 at finde m
ening i sit arbejde, at væ

re engageret og 
m

otiveret af opgaverne og opleve, at ens arbejde har en positiv betydning set i en større 
sam

m
enhæ

ng.

forudsigelighed i arbejdet handler om
 at få den inform

ation, m
an har brug for, så 

m
an kan klare sit arbejde godt. Forudsigelighed handler også om

 at væ
re tilstræ

kkeligt 
inform

eret om
, hvad der sker og skal ske på arbejdspladsen.

rolleklarhed handler om
 at kende de forventninger, der stilles til ens professionelle rolle 

og om
 at kende de handle- og beslutningskom

petencer, m
an kan agere efter i arbejdet.

rollekonflikter handler om
 evt. m

odstridende krav til den professionelle rolle - sam
t om

 
konflikter af faglig eller etisk karakter, hvor om

verdens krav er i konflikt m
ed rolleindehaver-

ens egne norm
er eller m

oral.

Social støtte i arbejdet handler om
 den lydhørhed, hjæ

lp og støtte i arbejdet, som
 m

an 
får fra kolleger og leder/ledelse.

feedback handler om
 tilbagem

eldinger fra kolleger og overordnede om
, hvordan m

an 
udfører sit arbejde og fungerer på arbejdspladsen. 

Socialt fæ
llesskab i arbejdet handler om

 kvaliteten af relationerne m
ellem

 kollegerne 
på arbejdspladsen.



Kvantitative
Krav



Kvan
titative Krav i arbejdet

Dim
ensionen h

anDler om
 forh

olDet m
ellem

om
fanget af Dine arbejDsopgaver og Den tiD Du 

h
ar til råDigh

eD til at løse opgaverne.

h
vordan

 beSKriveS de Kvan
titative Krav i caSen

?
•		Er	der	travlhed	–	hvor	lidt	eller	hvor	m

eget?
•		Arbejder	fortæ

lleren	i	et	højt	tem
po	-	hvor	læ

nge?
•		Hober	arbejdet	sig	op?	
•		Arbejder	fortæ

lleren	over?
•		Er	der	god	tid	til	at	nå	alle	opgaver?
•		Er	arbejdsgangene	præ

get	af	ro	og	overskud?
•		Har	fortæ

lleren	m
ulighed	for	at	arbejde	m

ed	den	om
hu	og	opm

æ
rk-

som
hed	i	patient-/borgerkontakten,	som

	opgaverne	kræ
ver?

•		Glider	arbejdet	godt	og	er	det	tilrettelagt,	så	der	ikke	opstår	”bunker”	
eller	”flaskehalse”?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S 

gen
erelle arbejdSm

æ
n

gde og tem
po

•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ
rlig	situation?

•		Er	det	en	case,	som
	ligner	hverdagene,	som

	de	er	flest	på	jeres 
arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygeplejefaglige 
arbejde tilrettelæ

gges, så i skaber en god balance m
ellem

 m
æ

ngden af 
arbejdsopgaver	og	den	tid,	der	er	til	rådighed?



Kognitive
Krav



h
vordan

 beSKriveS de Kogn
itive Krav i caSen

?
•		Er	der	m

eget	inform
ation	at	overskue?

•		Kræ
ver	opgaverne,	at	fortæ

lleren	er	god	til	at	koncentrere	sig?
•		Er	det	m

eget	vigtigt	ikke	at	begå	fejl/tage	fejl?
•		Kræ

ver	en	god	sygeplejefaglig	løsning	af	opgaverne	i	casen,	at	
fortæ

lleren skal …
		•		huske	m

eget?
		•		træ

ffe	vanskelige	beslutninger?
		•		væ

re	god	til	at	få	idéer?
•		Er	der	m

ange	forstyrrelser	i	arbejdet?
•		Har	fortæ

lleren	tilstræ
kkeligt	ro	til	arbejdet?

•		Har	fortæ
lleren	m

ulighed	for	at	”gøre	en	ting	ad	gangen”?
•		Har	fortæ

lleren	m
ulighed	for	at	udføre	arbejdet	nogenlunde, 

som
	det	er	planlagt?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S

gen
erelle Kogn

itive Krav 
•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ

rlig	situation?
•		Er	det	en	case,	som

	ligner	hverdagene,	som
	de	er	flest	på	jeres 

arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygepleje- 
faglige arbejde tilrettelæ

gges, så i skaber et niveau for kognitive 
udfordringer,	som

	sikrer	en	god	og	faglig	forsvarlig	sygepleje?

Ko
gn

itiv
e Krav i arbejdet

Dim
ensionen h

anDler om
 arbejDets krav til 

tæ
nkn

in
g, h

ukom
m

else, beslutningstagen og
til at kunn

e få iDéer.



emotionelle
Krav



h
vordan

 beSKriveS de em
otion

elle Krav i caSen
?

•		Bliver	fortæ
lleren	følelsesm

æ
ssigt	berørt	af	arbejdet? 

	•		Positivt	eller	negativt?
•		Hvor	om

fattende	opleves	påvirkningen?
•		Oplever	fortæ

lleren	de	følelsesm
æ
ssige	krav	i	arbejdet	som

 
håndterbare?

•		Deler	fortæ
lleren	oplevelsen	m

ed	kolleger,	leder	(eller	m
åske 

hjem
m
e	i	fam

ilien	bagefter)?
•		Arbejder	fortæ

lleren	alene?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S 

gen
erelle em

otion
elle Krav

•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ
rlig	situation?

•		Er	det	en	case,	som
	ligner	hverdagene,	som

	de	er	flest	på	jeres 
arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygeplejefaglige 
arbejde tilrettelæ

gges, så i skaber et håndterbart niveau for de em
o-

tionelle/følelsesm
æ
ssige	krav	i	arbejdet?

em
otio

n
elle /fø

lelSeSm
æ

SSige 
Krav i arbejdet
Dim

ensionen h
anDler om

 De krav arbejDet stil-
ler til vores følelser, em

patiske evner og til at 
skulle vise forståelse og m

eDfølelse.



Krav om at
SKjule følelSer



h
vordan

 beSKriveS Kravet om
 at SKjule følelSer i caSen

?
•		Forventes	det,	at	fortæ

lleren	ikke	giver	udtryk	for	sin	personlige	
m
ening?	(Hvordan/hos	hvem

	opstår	den	forventning?)
•		Forventes	det,	at	fortæ

lleren	skal	skjule	sine	følelser?	(Hvordan/hos	
hvem

	opstår	den	forventning?)
•		Opleves	disse	forventninger	som

	håndterbare	eller	som
	belastende?

•		Er	der	et	”frirum
”	i	casen,	en	m

ulighed	for	at	give	udtryk	for	m
eninger	

eller følelser, som
 m

an i anden sam
m

enhæ
ng har væ

ret nødt til at 
skjule?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S

gen
erelle Krav om

 at SKjule følelSer
•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ

rlig	situation?
•		Er	det	en	case,	som

	ligner	hverdagene,	som
	de	er	flest	på	jeres 

arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygeplejefaglige 
arbejde tilrettelæ

gges, så i skaber m
ulighed for at give udtryk for m

e-
ninger	og	følelser	på	en	hensigtsm

æ
ssig	m

åde?

Krav o
m

 at SKju
le fø

lelSer
Dim

ensionen h
anDler om

 krav i arbejDet til
at skulle skjule sine personlige følelser
og m

enin
ger.



indflydelSe



h
vordan

 beSKriveS in
dflydelSeSdim

en
Sion

en
 i caSen

?
•		Har	fortæ

lleren	m
ulighed	for	at	træ

ffe	beslutninger	om
…
:

		•		arbejdsm
æ
ngden?

		•		hvilke	opgaver	der	skal	udføres?
		•		hvordan	arbejdet	skal	udføres?
		•		hvornår	opgaven	skal	væ

re	løst?
		•		hvem

	m
an	arbejder	sam

m
en	m

ed?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S 

gen
erelle m

uligh
eder for at ø

ve in
dflydelSe 

på arbejdet og arbejdSSituation
en

•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ
rlig	situation?

•		Er	det	en	case,	som
	ligner	hverdagene,	som

	de	er	flest	på	jeres 
arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygeplejefaglige 
arbejde tilrettelæ

gges, så i styrker m
uligheden for at kunne øve 

indflydelse	på	jeres	arbejde	og	arbejdssituation?

in
dflydelSe i arbejdet

Dim
ensionen h

anDler om
 m

uligh
eDen for at 

øve inDflyDelse på sit arbejDe og sin arbejDs-
situation.



mening



h
vordan

 beSKriveS m
en

in
gSdim

en
Sion

en
 i caSen

?
•		Opleves	arbejdsopgaverne	i	casen	som

	m
eningsfulde	og/eller 

betydningsfulde?
•		Hvilke	elem

enter	i	casen	fortæ
ller	noget	om

	fortæ
llerens	oplevelse	

af	m
ening	i	arbejdet?	

•		Hvordan	afspejles	m
otivation	og	engagem

ent	i	casen?	Og	i	frem
-

læ
ggelsen	af	den?

•		Er	der	elem
enter	i	casen,	som

	”tapper”	oplevelsen	af	m
ening	i 

arbejdet?
•		Er	der	elem

enter	i	casen,	hvor	arbejdsopgaver	eller	andet	oplevelse	
som

	m
eningsløse?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S 

gen
erelle oplevelSe af m

en
in

g i arbejdet
•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ

rlig	situation?
•		Er	det	en	case,	som

	ligner	hverdagene,	som
	de	er	flest	på	jeres 

arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygeplejefaglige 
arbejde	tilrettelæ

gges,	så	I	skaber	m
ere	oplevelse	af	m

ening	i	arbejdet?

m
en

in
g i arbejdet

Dim
ensionen h

anDler om
 at finDe m

ening i sit 
arbejDe, at væ

re engageret og m
otiveret af op-

gavern
e og opleve, at ens arbejDe h

ar en positiv 
betyDnin

g set i en større sam
m

enh
æ

ng.



forudSigelighed



h
vordan

 beSKriveS forudSigeligh
edS- 

dim
en

Sion
en

 i caSen
?

•		Har	fortæ
lleren	adgang	til	den	nødvendige	viden	og	inform

ation	til	at	
kunne	løse	sine	arbejdsopgaver?

•		Er	der	adgang	til	at	søge	viden/inform
ation,	hvis	det	er	nødvendigt	

for	at	klare	arbejdet	godt?
•		Er	der	handlinger	eller	beslutninger	i	casen,	som

	er	baseret	på	m
an-

gel	på	inform
ation?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S 

gen
erelle n

iveau for forudSigeligh
ed

•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ
rlig	situation?

•		Er	det	en	case,	som
	ligner	hverdagene,	som

	de	er	flest	på	jeres 
arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygeplejefaglige 
arbejde tilrettelæ

gges, så i skaber forudsigelighed og et tilstræ
kkeligt 

inform
ationsniveau	således,	at	m

an	kan	løse	sine	arbejdsopgaver	godt?

fo
ru

dSigeligh
ed i arbejdet

Dim
ensionen h

anDler om
 at få Den inform

ation, 
m

an h
ar brug for, så m

an kan klare sit arbejDe 
goDt. foruDsigeligh

eD h
anDler også om

 at væ
re 

tilstræ
kkeligt inform

eret om
, h

vaD Der sker og 
skal ske på arbejDsplaDsen.



rolleKlarhed



h
vordan

 beSKriveS rolleKlarh
ed i caSen

?
•		Hvilke	forventninger	til	fortæ

llerens	rolle	og	arbejdsvaretagelse	er 
på	spil	i	casen?

•		Er	forventningerne	nogenlunde	entydige	eller	er	de	i	m
odstrid	m

ed	
hinanden?

•		Hvorfra	stilles	forventningerne…
		•		fra	patienten?
		•		fra	kollegerne?
		•		fra	ledelsen?
		•		fra	fortæ

lleren	selv?
•		Kender	fortæ

lleren	forventningerne	til	arbejdets	varetagelse?
•		Er	fortæ

lleren	bekendt	m
ed	sine	handle-	og	beslutningskom

petencer	
i	situationen?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S 

gen
erelle n

iveau af rolleKlarh
ed…

•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ
rlig	situation?

•		Er	det	en	case,	som
	ligner	hverdagene,	som

	de	er	flest	på	jeres 
arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan det sygeplejefaglige 
arbejde tilrettelæ

gges, så i skaber en tilstræ
kkelig grad af rolleklarhed 

på	arbejdspladsen?

ro
lleKlarh

ed
Dim

ensionen h
anDler om

 at kenDe De forvent-
n

in
ger, Der stilles til ens professionelle rolle 

og om
 at kenDe De h

anDle- og beslutningskom
-

peten
cer, m

an kan agere efter i arbejDet.



rolleKonfliKter



beSKriveS der rolleKon
fliKter i caSen

?
•		Bliver	der	stillet	m

odstridende	krav	til	fortæ
lleren?

•		Er	fortæ
lleren	nødt	til	at	foretage	sig	noget,	som

	ikke	accepteres	af	
alle	i	situationen?	

•		Arbejdes	der	på	en	m
åde,	som

	opleves	som
	utilstræ

kkeligt	i	forhold	
til	de	faglige	standarder	på	arbejdspladsen?

•		Arbejdes	der	på	en	m
åde,	som

	bringer	fortæ
lleren	i	konflikt	m

ed	sin	
personlige	etik	eller	m

oral?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
 i alm

in
deligh

ed
•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ

rlig	situation?
•		Er	det	en	case,	som

	ligner	hverdagene,	som
	de	er	flest	på	jeres 

arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygeplejefaglige 
arbejde	tilrettelæ

gges,	så	I	m
inim

erer	om
fanget	af	rollekonflikter?

ro
lleKo

n
fliKter

Dim
ensionen h

anDler om
 evt. m

oDstriDenDe 
krav til Den professionelle rolle - sam

t om
kon

flikter af faglig eller etisk karakter,
h

vor om
verDens krav er i konflikt m

eD
rolleinDeh

averens egne norm
er eller m

oral.



Social Støtte



h
vordan

 beSKriveS den
 Sociale Stø

tte i caSen
?

•		Arbejdes	der	sam
m
en	m

ed	andre?
•		Står	fortæ

lleren	i	en	situation,	hvor	der	er	brug	for	hjæ
lp,	støtte	eller	

vejledning	–	eller	efterfølgende	bearbejdning?
•		Får	fortæ

lleren	hjæ
lp	eller	støtte	fra	sine	kolleger	eller	sin	leder	i	casen?

•		Får	fortæ
lleren	hjæ

lp	eller	støtte	fra	andre?
•		Er	ledelse	eller	kolleger	til	rådighed	for	sam

tale	om
	arbejdet	under	

eller	efter	opgavevaretagelsen?	(direkte,	via	telefon	eller	lignende?)

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S 

gen
erelle n

iveau for Social Stø
tte

•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ
rlig	situation?

•		Er	det	en	case,	som
	ligner	hverdagene,	som

	de	er	flest	på	jeres 
arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygeplejefaglige 
arbejde tilrettelæ

gges, så i skaber rum
 og ram

m
er for social støtte på 

arbejdspladsen?

So
cial Støtte i arbejdet

Dim
ensionen h

anDler om
 Den lyDh

ørh
eD, h

jæ
lp 

og støtte i arbejDet, som
 m

an får fra kolleger 
og leDer/leDelse.



feedbacK



h
vordan

 beSKriveS feedbacK i caSen
?

•		Får	fortæ
lleren	feedback	på	sit	arbejde	fra:

		•		kolleger?
		•		ledelse?
		•		patienter/pårørende?
		•		andre?
•		Hvordan	oplever	fortæ

lleren	feedbacken?	
•		Er	det	relevant	at	handle/æ

ndre	noget	på	baggrund	af	feedbacken?	
Og	er	det	m

uligt?
•		Giver	fortæ

lleren	feedback	til	andre	i	casen?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S

gen
erelle n

iveau for feedbacK
•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ

rlig	situation?
•		Er	det	en	case,	som

	ligner	hverdagene,	som
	de	er	flest	på	jeres 

arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres sygeplejefaglige 
arbejde tilrettelæ

gges, så i skaber rum
 og ram

m
er, der giver plads til 

konstruktiv	feedback	om
	arbejdet?

feedbacK
Dim

ensionen h
anDler om

 tilbagem
elDinger fra 

kolleger og overorDneDe om
, h

vorDan m
an uD-

fører sit arbejDe og fungerer på arbejDsplaDsen.



Socialt 
fælleSSKab



h
vordan

 beSKriveS det Sociale fæ
lleSSKab i caSen

?
•		Arbejder	fortæ

lleren	alene	eller	sam
m
en	m

ed	andre?
•		Hvordan	opleves	stem

ningen	på	arbejdspladsen?
•		Er	der	m

ulighed		for	at	sam
arbejde?

•		Hvordan	sam
arbejdes	der?

•		Er	der	et	godt	fæ
llesskab	m

ellem
	kollegerne	på	arbejdspladsen?

i forh
old til caSen

 og arbejdSpladSen
S 

gen
erelle n

iveau for Socialt fæ
lleSSKab

•		Er	casen	et	udtryk	for	en	sæ
rlig	situation?

•		Er	det	en	case,	som
	ligner	hverdagene,	som

	de	er	flest	på	jeres 
arbejdsplads?

arbejdSm
iljøet i jereS Sygeplejefaglige h

verdag
set i forhold til den konkrete case: Hvordan kan jeres  sygeplejefaglige 
arbejde og jeres kollegiale sam

væ
r tilrettelæ

gges, så i skaber et godt 
socialt	fæ

llesskab	på	arbejdspladsen?

So
cialt fæ

lleSSKab i arbejdet
Dim

ensionen h
anDler om

 kvaliteten af 
relation

ern
e m

ellem
 kollegerne på arbejDs-

plaDsen.


