
 

 

Oversigt over spørgsmål SATH 2021  
 

Om indholdet af dit arbejde  

• Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 

• Ved du, hvornår du har udført dit arbejde godt? 

• Skal du gøre ting i dit arbejde, som du føler, burde gøres anderledes? 

• Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde? 

• Må du nogle gange afslutte en opgave, før du føler, du er færdig med den? 
 

Om mulighederne for at udføre dine arbejdsopgaver  

• Kan du udføre arbejdet i en kvalitet, du er tilfreds med? 

• Oplever du, at du har mulighed for at løse dine opgaver på et fagligt forsvarligt niveau? 

• Bliver dit arbejde besværliggjort af uhensigtsmæssige arbejdsgange? 
 

Om forudsigelighed  

• Bliver du informeret i god tid, hvis der sker ændringer i dine arbejdsopgaver?  

• Bliver du informeret i god tid, hvis der sker ændringer i, hvem du skal arbejde sammen 
med? 

• Bliver du informeret i god tid, hvis der sker ændringer i dine arbejdstider? 
 

Om arbejdstempo og tidsfrister i arbejdet  

• Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 

• Er arbejdstempoet så højt, at det påvirker kvaliteten af dit arbejde? 

• Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver?  

• Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, der sætter dig under tidspres? 

• Hvor ofte har du tidsfrister, der er svære at overholde? 

• Kommer du bagud med dit arbejde? 
 

Om de krav, der stilles i dit arbejde 

• Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt krævende situationer? 

• Har du i forbindelse med dit arbejde relationer, der er følelsesmæssigt vanskelige at 
håndtere? 

 

Om din nærmeste leder på din arbejdsplads 

• Tager din nærmeste leder hensyn til medarbejdernes behov og synspunkter, når han eller 
hun træffer beslutninger? 



 

 

• Bidrager din nærmeste leder til at løse konkrete problemer i hverdagen? 

• Er din nærmeste leder god til at kommunikere klare mål for arbejdet? 

• Kan du tale med din nærmeste leder om det, hvis du oplever problemer i arbejdet?  

• Har du fået den nødvendige støtte fra din nærmeste leder under corona-epidemien?  

• Har du fået god information om ændringer af din nærmeste leder under corona-
epidemien?   

 
 
Om samspillet mellem dit arbejde og dit privatliv  

• Tager dit arbejde så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 

• Taget dit arbejde så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 
 

Spørgsmål om vagtplanlægning  

• Er du indenfor de seneste 3 måneder blevet ringet op af din arbejdsgiver/ansvarshavende 
kollega udenfor arbejdstiden for at drøfte ændringer i din mødeplan/tjenesteplan? 

• Har du indenfor de seneste 3 måneder oplevet, at du er blevet kaldt på arbejde af din 
arbejdsgiver/ansvarshavende kollega på en eller flere af de fridage, du var blevet tildelt 
ifølge din mødeplan?  

• Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdsplan/vagtplan? 
 

Spørgsmål om pauser 

• Hvor ofte sker det, at du er nødt til at ordne praktiske ting eller andet arbejde samtidig 
med, at du holder spisepause? 

• Hvor ofte sker det, at du kan afholde de pauser, du har brug for i løbet af 
arbejdsdagen/vagten? 

 

Spørgsmål om covid-19 epidemien 

• Tilhører du eller din nærmeste familie risikogruppen under covid-19 epidemien?  

• Hvilke af følgende oplevelser har du haft i det seneste år under covid-19 epidemien?  

• Har du – af din arbejdsgiver - følt dig presset til at acceptere en af følgende ændringer som 
følge af covid-19 epidemien?  

• Er den introduktion og oplæring – som du har modtaget – tilstrækkelig for at kunne 
varetage sygepleje til covid-19 patienter på et fagligt forsvarligt niveau?  

• Blev du inddraget i planlægningen af følgende ændringer under covid-19 epidemien? 

• Er der iværksat en eller flere af følgende tiltag på din arbejdsplads for at forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø covid-19 epidemien? 

 

  



 

 

Om udbrændthed  

• Føler du dig frustreret af dit arbejde? 

• Føler du dig udbrændt på grund af dit arbejde?  

• Bliver du tappet for energi af at arbejde med patienter/borgere/klienter? 

• Er du sommetider i tvivl om hvor længe du orker at blive ved med at arbejde med 
patienter/borgere/klienter? 

• Hvor tit er du fysisk udmattet? 

• Hvor tit føler du dig udkørt? 

• Hvor tit tænker du: ”Nu kan jeg ikke klare mere”? 
 

Om stress og trivsel i dit arbejde 

• Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste to uger?  

• Hvad var den vigtigste kilde til din stress? 

• Har du haft sygedage på dit arbejde inden for de sidste 12 måneder? 

• Hvad var den vigtigste kilde til dit seneste sygefravær? 

• Hvor mange sygedage har du haft fra dit arbejde inden for de sidste 12 måneder? 

• Hvor mange af de [xx] sygedage har været relateret til covid-19? 

• Har du planer om at skifte job?  

• Har du ændret planer for din sygeplejekarriere som følge af corona-epidemien? 

• Regner du med at være på din nuværende arbejdsplads om tre år? 

• Hvor enig eller uenig er du i følgende: ”Der er forhold i mit arbejdsliv, der kan gøre det 
vanskeligt for mig at blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen” 

• Hvornår regner du med at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? 

• Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?  

• Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 

• Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg føler mig fysisk nedslidt? 

• Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg føler mig psykisk nedslidt? 

• Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg har forskellige skavanker? 

• Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg føler mig sund og rask? 

• Har du inden for de sidste 14 dage anvendt medicin for at kunne klare arbejdsdagen? 

• Hvor ofte tager du i gennemsnit medicin for at kunne klare arbejdsdagen? 
 

Baggrundsspørgsmål  

• Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? 

• Udfører du sygeplejearbejde i dit nuværende job? 

• Hvad er din nuværende stilling?  

• Er du leder med personaleansvar? 

• I hvilken sektor har du din nuværende stilling? 

• Inden for hvilket område har du din nuværende hovedbeskæftigelse? 

• Er du ansat på fuldtid eller deltid i din nuværende hovedbeskæftigelse? 



 

 

• Hvor mange timer er du ansat til i din nuværende stilling (jf. timetal i din 
ansættelseskontrakt)? 

• Hvad er din faktiske arbejdstid i din nuværende stilling - dvs. de timer du samlet set 
arbejder på en gennemsnitlig uge i din hovedbeskæftigelse? 

• Hvor meget ekstraarbejde har du i gennemsnit haft ugentligt som konsekvens af covid-19 
epidemien? 

• Hvad er årsagen til, at du er på nedsat tid?  

• Hvad er den vigtigste årsagen til, at du er på nedsat tid af helbredsmæssige årsager?  

• Hvad kunne få dig til at arbejde flere timer om ugen? 

• Har du inden for den seneste måned oplevet, at I har været for få ansatte på arbejde i 
forhold til arbejdsopgaverne?  

• Oplever du, at det er svært at rekruttere og/eller fastholde sygeplejersker med den 
ønskede profil til at arbejde på din afdeling/afsnit/enhed/tema? 

• I hvilken region er din arbejdsplads placeret? 

 


