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Notat: Sygeplejersker og arbejdsrelateret chikane i fritiden 
 

I perioden 3. til 18. september 2013 har Dansk Sygeplejeråd (DSR) i samarbejde med 

MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i DSRs 

medlemspanel. Undersøgelsen omhandlede flere emner, heriblandt sygeplejerskers 

oplevelser med arbejdsrelateret chikane i fritiden(defineret som chikane i sygeplejerskens 

fritid, begået af patienter, brugere, borgere eller pårørende til disse med relation til 

sygeplejerskens arbejdsplads).  Samlet blev 4.413 paneldeltagere inviteret til at deltage i 

undersøgelsen, hvoraf 2.093 deltog – svarende til en svarprocent på 47 %. Dette notat bygger 

på besvarelserne fra samtlige erhvervsaktive deltagere i undersøgelsen. 

 

Hovedkonklusionerne er de følgende:  

- Ca. hver tiende (9 %) erhvervsaktive sygeplejerske har oplevet arbejdsrelateret chikane i 

fritiden. 

- Flere har oplevet arbejdsrelateret chikane i fritiden blandt sygeplejersker ansat i en kommune 

(12 %) end blandt regionalt ansatte sygeplejersker (7 %). 

- En ud af 20 (5 %) tænker ofte (4 %) eller meget ofte (1 %) på risikoen for at blive chikaneret i 

fritiden. 

- 6 % svarer, at deres arbejdsplads har procedurer og aftaler på plads for at forebygge 

arbejdsrelateret chikane i fritiden 

 

Ca. hver tiende sygeplejerske i beskæftigelse (9 %) har oplevet at blive chikaneret i deres 

fritid af personer med relation til deres arbejdsplads (patienter, borgere, brugere eller 

pårørende til disse) (se tabel 1).  

 

Tabel 1. Har du oplevet at blive chikaneret i din fritid af patienter, borgere, brugere eller 

pårørende med relation til din arbejdsplads? 

 Procent 

Ja 9 % 

Nej 91 % 

Ved ikke 1 % 

Total 100 % 

Anm: N: 1841 (alle erhvervsaktive deltagere). Tabellen summerer ikke til 100 % pga. afrunding. Kilde: DSR Analyse og 

MEGAFON september 2013. 

 

Figur 1 viser andelen af erhvervsaktive sygeplejersker, der har oplevet at blive chikaneret i 

deres fritid af personer med relation til deres arbejdsplads fordelt på arbejdspladssektor. 

Figuren viser, at andelen, der har oplevet arbejdsrelateret chikane i fritiden er højere blandt 

sygeplejersker ansat i en kommune (12 %) end blandt sygeplejersker ansat i regionerne (7 %). 
 

 

 



DSR Analyse Side 2 af 2 

 

 

 

Figur 1. Andel, der har oplevet at blive chikaneret i deres fritid fordelt på sektor 

 
Anm: N= 1680 (deltagere, har angivet deres sektor som ”andet” eller svaret ”ved ikke” er udeladt). Sygeplejersker ansat i staten 

og i den private sektor er udeladt af figuren, da de udgør relativt få respondenter. Forskellene mellem grupperne er statistisk 

signifikante, da chi2 p<0,05. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON september 2013. 

 

Mens ca. en ud af 10 (9 %) erhvervsaktive sygeplejersker har oplevet chikane i fritiden er det 

kun halvt så mange (5 %), der ”ofte” eller ”meget ofte” tænker på risikoen for at blive 

chikaneret i deres fritid. Langt størstedelen (94) % af de erhvervsaktive sygeplejersker svarer, 

at de ”aldrig/meget sjældent” eller ”sjældent” tænker på risikoen for at blive chikaneret i 

fritiden af patienter, borgere, brugere eller pårørende med relation til deres arbejdsplads (se 

tabel 2).  

 

Tabel 2. Hvor ofte tænker du på risikoen for at blive chikaneret i din fritid af patienter, 

borgere, brugere eller pårørende relateret til dit arbejde? 

 Procent 

Aldrig/meget sjældent 72 % 

Sjældent 22 % 

Ofte 4 % 

Meget ofte 1 % 

Ved ikke/kan ikke vurdere 1 % 

Total 100 % 

Anm: N = 1841 (alle erhvervsaktive deltagere). Kilde: DSR Analyse og MEGAFON september 2013. 

 

Det er kun 6 % af de erhvervsaktive sygeplejersker, der svarer at deres arbejdsplads har 

procedurer og/eller retningslinjer for at forebygge arbejdsrelateret chikane af medarbejderne 

i fritiden. De øvrige deltagere, svarer enten at deres arbejdsplads ikke har sådanne 

retningslinjer/procedurer (46 %) eller at de ikke ved om der findes disse retningslinjer eller ej 

(48 %) (se tabel 3). 
 

Tabel 3. Er der på din arbejdsplads aftalt procedurer og/eller retningslinjer for at 

forebygge chikane i fritiden? 

 Procent 

Ja 6 % 

Nej 46 % 

Ved ikke 48 % 

Total 100 % 

Anm: N = 1841 (alle erhvervsaktive deltagere). Kilde: DSR Analyse og MEGAFON september 2013. 
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