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I maj og november måneder 2017 gennemførte DSR Analyse spørgeskemaundersøgelser blandt DSR’s 

medlemmer med under tre års anciennitet.  I alt 6.360 medlemmer er blevet inviteret til at deltage i 

undersøgelserne. Heraf har 1.713 gennemført spørgeskemaundersøgelserne og 94 har besvaret dele af 

spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 29. Nedenstående tabeller præsenterer resultaterne af 

de to undersøgelser samlet og præsenterer resultaterne af de spørgsmål, der omhandlede sygefravær, 

arbejdsmiljø og introduktion på arbejdspladsen. Notatets hovedkonklusioner er:  

 

- 7% af deltagerne i undersøgelsen har været sygemeldt pga. fysiske faktorer i arbejdsmiljøet. 

14% har været sygemeldt pga. psykiske faktorer.  

- Fire ud af fem angiver, at stort arbejdspres i høj eller nogen grad er et problem for dem i deres 

nuværende arbejde.  

- Ca. hver tredje deltager har ikke været igennem et struktureret introduktionsforløb til deres 

nuværende stilling.   

 

7 % har i deres nuværende eller tidligere arbejde som sygeplejerske været sygemeldt pga. fysiske 

arbejdsmiljøfaktorer (fx arbejdsskader). 14 % har i deres nuværende eller tidligere arbejde som 

sygeplejerske været sygemeldt pga. psykiske arbejdsmiljøfaktorer (fx stress, mobning mv). 80 % har 

ikke været sygemeldte pga. fysiske eller psykiske arbejdsmiljøfaktorer.  

 

Tabel 1. Har du i dit nuværende eller et tidligere arbejde som sygeplejerske været sygemeldt pga. 

psykiske og/eller fysiske arbejdsmiljøfaktorer? (Det er muligt at vælge begge) 
 

Total 

Ja, pga. fysiske faktorer (fx arbejdsskader m.v.) 7% 

 Ja, pga. psykiske faktorer (fx stress, mobning m.v.) 14% 

 Nej, jeg har ikke været sygemeldt pga. arbejdsmiljøfaktorer” 80% 

Ved ikke 1% 

Total 100% 

Anm: n = 1.607. Deltagerne har kunne vælge mere end et svar, hvorfor tabellen ikke summerer til 100 %.  Kilde: 

DSR Analyse. December 2017. 

 

Fire ud af fem (80%) angiver, at stort arbejdspres i høj eller nogen grad er et problem for dem i deres 

nuværende arbejde.  

 

Tre ud af fem (60%) angiver, at høje kognitive krav i høj eller nogen grad er et problem for dem.  

 

Ca en tredjedel (30-34%) angiver, at hhv. ”mange aften/nattevagter”, ”modstridende krav i arbejdet” 

og ”lav grad af indflydelse på arbejdet” i høj eller nogen grad er et problem for dem i deres arbejde. 

 

Ca. hver femte (21-22%) vurderer, at ”manglende støtte fra nærmeste leder” og ”uklarhed om 

ansvarsområde og mål for arbejdet ” i høj grad eller nogen grad er et problem for dem i deres arbejde.  

 

Ca. hver tiende (9%) vurderer, at ”manglende kollegial støtte” i høj eller nogen grad er et problem for 

dem i deres arbejde.  
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Figur 1. Herunder står en række arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Du bedes angive i hvor 

høj grad, du vurderer, at de hver især er et problem for dig i dit nuværende arbejde: 

 
Anm: n = 1611. Kilde: DSR Analyse. December 2017. 

 

Ca. to ud af tre svarer ”ja” til spørgsmålet om, hvorvidt der i forbindelse med deres nuværende 

ansættelsesforhold blev tilrettelagt et struktureret introduktionsprogram for dem. Ca. hver tredje (30) 

svarer ”nej” 

 

Tabel 2. Blev der i forbindelse med dit nuværende ansættelsesforhold tilrettelagt et struktureret 

introduktionsprogram for dig (med fx undervisning i klinisk praksis og/eller træning i typiske 

kliniske arbejdssituationer)? 
 

Total 

Ja 68% 

Nej 30% 

Ved ikke/husker ikke 1% 

Total 100% 

Anm: n=1659. Kilde: DSR Analyse. December 2017. 
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