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NOTAT Chikane blandt sygeplejersker.docx  

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt 

sygeplejersker  

� Forekomsten af uønsket seksuel uopmærksom er fordoblet fra 2012 til 2015 blandt 

sygeplejersker ansat i en basis- eller specialstilling  

� Der opleves generelt en åbenhed i forhold til at kunne tale om uønsket seksuel opmærksomhed 

på arbejdspladsen  

� Hver tidende sygeplejerske ved, at der er aftalte procedure i forhold til uønsket seksuel 

opmærksomhed. Halvdelen af de, der har kendskab til disse retningslinjer, angiver at disse 

bliver anvendt. Dog har hovedparten ikke kendskab til sådanne retningslinjer. 

� Hver fjerde sygeplejerske angiver, at de har kendskab til at en kollega på deres arbejdsplads har 

været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. 16% angiver at de selv har været udsat for 

uønsket seksuel opmærksomhed inden for de seneste 12 måneder  

� Krænkeren er oftest en borger/patient eller en klient, og hændelsen var oftest verbal.  

� 8 ud af 10 havde mulighed for at tilkalde hjælp og de oplevede sig i stand til at håndtere 

episoden og fik den hjælp og støtte de behøvede. Denne kom især fra kollegaer og i mindre grad 

fra lederen 

Generelt om uønsket seksuel opmærksomhed  

3% tænker ’altid’ eller ’ofte’ på risikoen for at blive udsat for chikane. Dette fremgår af tabel 

1.  

Tabel 1. Hvor ofte tænker du på risikoen for at blive udsat for uønsket seksuel 

opmærksomhed i forbindelse med arbejdet? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Altid 1% 1% 

Ofte 1% 2% 

Sommetider 9% 11% 

Sjældent 40% 43% 

Aldrig 49% 44% 

Total 100% 100% 

Antal 992 1446 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

Der opleves generelt en åbenhed i forhold til at kunne tale om uønsket seksuel 

opmærksomhed på arbejdspladsen, da flere end 7 ud af 10 svarer ja til dette spørgsmål og 

kun 3% svarer nej.  
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Tabel 2. Føler du, at du/I kan tale åbent om uønsket seksuel opmærksomhed på din 

arbejdsplads? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Ja 76% 78% 

Nej 3% 3% 

Ved ikke 21% 19% 

Total 100% 100% 

Antal 992 1446 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

Af tabel 3 fremgår det, at hver tidende sygeplejerske ved, at der er aftalte procedure i forhold 

til uønsket seksuel opmærksomhed, mens 28% angiver, at der ikke er aftalt sådanne 

retningslinjer. Hovedparten (61%) har ikke kendskab til sådanne retningslinjer.  

Tabel 3. Er der på din arbejdsplads aftalt procedurer/retningslinjer i forhold til uønsket 

seksuel opmærksomhed? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Ja 10% 11% 

Nej 26% 28% 

Ved ikke 64% 61% 

Total 100% 100% 

Antal 992 1446 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

Blandt de der har angivet, at der eksisterer retningslinjer på deres arbejdsplads i forhold til 

uønsket seksuel opmærksomhed, angiver halvdelen (51%) at disse bliver anvendt. 7% 

oplever ikke at retningslinjerne anvendes, mens 42% ikke ved dette, jf. tabel 4.  

Tabel 4. Oplever du, at retningslinjerne bliver anvendt? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Ja 43% 51% 

Nej 8% 7% 

Ved ikke 50% 42% 

Total 100% 100% 

Antal 101 157 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

Forekomst og udvikling af uønskede seksuel opmærksomhed 

Hver fjerde sygeplejerske angiver, at de har kendskab til at en kollega på deres arbejdsplads 

har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Dette fremgår af tabel 5.  
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Tabel 5. Har du kendskab til, at kollegaer på din arbejdsplads har været udsat for uønsket 

seksuel opmærksomhed inden for de sidste 12 måneder? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Ja 22% 25% 

Nej 55% 54% 

Ved ikke 23% 21% 

Total 100% 100% 

Antal 992 1446 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 
16% af sygeplejerskerne har selv været udsat på uønsket seksuel opmærksom seneste 12 

måneder. Det fremgår af tabel 5. Denne andel lidt lavere for de hospitalsansatte (13%).  

Tabel 6. Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel 

opmærksomhed på din arbejdsplads? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Ja 13% 16% 

Nej 83% 79% 

Ved ikke 5% 5% 

Total 100% 100% 

Antal 992 1446 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

I den store arbejdsmiljøundersøgelse i 2012 indgik et enkelt spørgsmål om chikane. Dette 

spørgsmål er også stillet i 2015, så det er muligt at undersøge om der er sket en udvikling i 

forekomsten. Tabel 7 viser, at forekomsten af chikane er fordoblet fra 2012 til 2015.  

Tabel 7. Udvikling i forekomsten af chikane fra 2012 til 2015 for alle uanset sektor  

 2012 2015 

Ja 8% 17% 

Nej 92% 83% 

Total 100% 100% 

Antal 1.363 1.375 

Anm. Data for begge år er vægtet. Fordelingerne er udtrukket sygeplejersker i basis- og specialstilling. De to 

undersøgelser som der sammenlignes imellem er baseret på to forskellige undersøgelser (SATH-undersøgelsen 

og panelundersøgelse), men det vurderes kun at påvirke resultaterne i marginal grad. Da der ikke er anvendt 

svarkategorien ”ved ikke” i 2012, er fordelingen for 2015 gennemført eksklusiv ”ved ikke”. Derfor stemmer 

fordelingen for 2015 ikke med tabel 6. Kilde: SATH 2012 og DSR analyse/MEGAFON 

Omstændigheder vedrørende den uønskede seksuelle opmærksomhed 

De sygeplejersker, der angav, at de inden for det seneste år har været udsat for chikane, er 

blevet spurgt ind til omstændighederne for seneste chikane. Da det er relativt få, der har 
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været udsat for chikane, er resultaterne i det følgende behæftet med en vis usikkerhed. 

Krænkeren er oftest en borger/patient eller en klient. Dette fremgår af tabel 8.  

Tabel 8. Hvem udsatte dig senest for uønsket seksuel opmærksomhed på din 

arbejdsplads? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Borger/patient/klient 81% 84% 

Pårørende 2% 3% 

Kollega 13% 9% 

Leder 2% 1% 

Medarbejder 1% 0% 

Andre 1% 1% 

Total 100% 100% 

Antal 127 234 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

I 83% tilfælde sker chikanen verbalt, 17% sker non-verbalt og 36% sker via fysisk kontakt.   

Tabel 9. Hvilken type uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads blev du 

senest udsat for? 

 Hospitaler  Alle sektorer 

 Pct Antal Pct Antal 

Verbale (kommentarer) 81% 103 83% 193 

Non-verbale (kropssprog) 21% 26 17% 40 

Fysisk (kontakt/berøring) 35% 44 36% 83 

Andet 2% 2 2% 3 

Antal 100% 127 100% 234 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

Seneste hændelse skete i flest tilfælde (67%) i en dagvagt. 19% skete i en aftenvagt og 8% i en 

nattevagt, jf. tabel 10.   

Tabel 10. Hvornår skete seneste hændelse på din arbejdsplads? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

I en dagvagt 59% 67% 

I en aftenvagt 24% 19% 

I en nattevagt 10% 8% 

Ved ikke/husker ikke 6% 6% 

Total 100% 100% 

Antal 127 234 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 
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8 ud af 10 havde mulighed for at tilkalde hjælp sidst de blev udsat for chikane.  

Tabel 11. Havde du mulighed for at tilkalde hjælp, sidste gang du blev udsat for uønsket 

seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Ja 86% 81% 

Nej 10% 15% 

Ved ikke 4% 3% 

Total 100% 100% 

Antal 127 234 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

60% følte sig ved sidste chikane i høj grad i stand til at håndtere episoden, og 35% følte sig i 

nogen grad i stand til dette.   

Tabel 12. I hvor høj grad følte du dig i stand til at håndtere den seneste hændelse på din 

arbejdsplads? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

I høj grad 59% 60% 

I nogen grad 35% 35% 

I mindre grad 6% 5% 

Total 100% 100% 

Antal 127 234 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

Ganske få (3%) af de chikaneramte har haft psykiske følgevirkninger som følge af seneste 

hændelse, jf. tabel 13.   

Tabel 13. Har du haft psykiske følgevirkninger som følge af den seneste hændelse på din 

arbejdsplads? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Ja 3% 3% 

Nej 95% 94% 

Ved ikke 2% 3% 

Total 100% 100% 

Antal 127 234 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

8 ud af 10 fik den hjælp og støtte de behøvede efter seneste episode. Denne hjælp og støtte 

kom især fra kollegaerne (71%) og i mindre grad fra lederen (13%).  
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Tabel 14. Fik du den hjælp og støtte, du havde behov for, efter den seneste hændelse på 

din arbejdsplads? 

 Hospitaler  Alle 

sektorer 

Ja 80% 79% 

… fra mine kollegaer 72% 71% 

… fra min leder 10% 13% 

… fra andre 10% 9% 

Nej 13% 12% 

Ved ikke 7% 9% 

Antal 127 234 

Anm. Data vægtet for alle, men uvægtet for undergruppen ”Hospitalerne”. Tallet inkluderer sygeplejersker i 

basis- og specialstilling. Kilde: DSR analyse/MEGAFON 

 

 

Metode  

 

Undersøgelsen for 2015 (medlemspanel) 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 31. august - 10. september 2015 på Dansk Sygeplejeråds 

medlemspanel hos MEGAFON. 2.089 besvarede ud af 4.211 inviterede. Svarprocenten for undersøgelsen 

var 50%. I undersøgelsen er der spurgt til sygeplejersker oplevelser af uønsket seksuel opmærksomhed.  

 

Tal for alle er vægtet, mens de hospitalsansatte er uvægtet. Der er udtrukket tal for ”basissygeplejersker” 

og ”sygeplejersker i specialistfunktion”, som udgør hovedparten af datamaterialet (70%).   

 

Undersøgelsen for 2012 (SATH) 

I tabel 7 anvendes resultater fra DSR’s store arbejdsmiljøundersøgelse SATH 2012. Spørgsmålene om 

chikane er baseret på et spørgsmål fra denne undersøgelse. ”Har du selv inden for de sidste 12 måneder 

været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads?”. Der er anvendt vægtede tal. Der 

er udtrukket tal for ”basissygeplejersker” og ”sygeplejersker i specialistfunktion”, som udgør også i 

SATH 2012 udgør 70% af datamaterialet.   

 

SATH 2012 er gennemført i perioden 30. april - 30. juli 2012. I alt har 3496 besvaret undersøgelsen af de 

6632 inviterede, hvilket udgør en samlet besvarelse på 55%. En del af deltagerne er ikke i beskæftigelse, 

og er frasorteret fra analysen i dette notat.  

 

 


