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NOTAT Sygeplejersker føler sig presset til at arbejde på fridage  

I perioden 13. til 23. april 2018 har DSR Analyse i samarbejde med MEGAFON gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af DSRs medlemspanel. 56% af de i alt 4.175 

inviterede medlemmer deltog i undersøgelsen.  

Arbejdsmiljøproblemer og pres til at tage på arbejde på fridage  

8 ud af 10 sygeplejersker - ansat i regioner og kommuner – har inden for den seneste måned 

arbejdet ud over deres aftalte eller forventede arbejdstid. Det fremgår af tabel 1.   

Tabel 1. Har du indenfor den seneste måned været nødvendigt for dig at arbejde over, 

dvs. ud over din aftalte eller forventede arbejdstid? 

 Antal Procent 

Ja, flere gange 923 58% 

Ja, en enkelt gang 393 25% 

Nej 271 17% 

Ved ikke 18 1% 

Total 1.605 100% 

Anm.: Data er baseret på sygeplejersker ansat i basis- eller specialstillinger i kommuner eller regioner. 

Procenterne kan overstige 100% pga. afrunding. Data er ikke vægtet. Kilde: DSR Analyse/MEGAFON. 

 

45% af sygeplejerskerne oplever i høj eller nogen grad, at arbejdsmiljøproblemer på deres 

arbejdsplads bliver gjort til den enkelte medarbejders problem fremfor fællesskabets 

problem. Dette fremgår af tabel 2.  

Tabel 2. I hvilken grad oplever du, at arbejdsmiljøproblemer på din arbejdsplads bliver 

gjort til den enkelte medarbejders problem fremfor fællesskabets problem? 

 Antal Procent 

I høj grad 204 13% 

I nogen grad 507 32% 

I mindre grad 475 30% 

Slet ikke 363 23% 

Ved ikke 56 4% 

Total 1.605 100% 

Anm.: Data er baseret på sygeplejersker ansat i basis- eller specialstillinger i kommuner eller regioner. 

Procenterne kan overstige 100% pga. afrunding. Data er ikke vægtet. Kilde: DSR Analyse/MEGAFON. 

 

3 ud af 10 af sygeplejerskerne angiver, at de inden for den seneste måned har følt sig presset 

til at tage på arbejde på en fridag (jf. tabel 3). 68% har ikke oplevet dette seneste måned.   
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Tabel 3. Har du indenfor den seneste måned følt dig presset til at tage på arbejde på en 

fridag? 

 Antal Procent 

Ja, flere gange 195 12% 

Ja, en enkelt gang 291 18% 

Nej 1.093 68% 

Ved ikke 26 2% 

Total 1.605 100% 

Anm.: Data er baseret på sygeplejersker ansat i basis- eller specialstillinger i kommuner eller regioner. 

Procenterne kan overstige 100% pga. afrunding. Data er ikke vægtet. Kilde: DSR Analyse/MEGAFON. 


