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DSR Analyse og MEGAFON gennemførte i perioden 26. september til 5. oktober en 

elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af Dansk Sygeplejeråds 

medlemspanel. I alt 4.110 medlemmer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvor af 

2.285 – svarende til 56% deltog i undersøgelsen.  

 

Undersøgelsen spurgte til en række emner. Nedenstående figur opsummerer svarene på 

spørgsmålet. ”Hvad kunne få dig til at arbejde flere timer om ugen”. Spørgsmålet er kun 

stillet til deltagere, som i undersøgelsen angav, at de har en aftalt arbejdstid, der er lavere 

end 37 timer om ugen og som ikke – hvis de selv kunne bestemme – i dag ville arbejde flere 

timer om ugen. 

 

Næsten halvdelen (48%) svarer, at en større økonomisk gevinst ville kunne få dem til at 

arbejde flere timer om ugen. 30% peger på et bedre arbejdsmiljø og 20% på større indflydelse 

på planlægningen af deres arbejdstid. 7 % svarer ”andet”.  

 

37% svarer, at der ikke er nogen af svarmulighederne som ville kunne få dem til at arbejde 

mere.  

 

Figur 1. Hvad kunne få dig til at arbejde flere timer om ugen  

 
Anm.: n = 808. Sygeplejersker ansat i regioner eller kommuner med en aftalt arbejdstid under 37 timer, der som 

udgangspunkt ikke ønsker at arbejde flere timer om ugen. Deltagerne kunne vælge flere svar, hvorfor søjlerne 

ikke summerer til 100%. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON oktober 2018.  
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