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Hospitalsansatte bruger fritid på at løse arbejdsopgaver  

- Hver tredje hospitalsansatte sygeplejersker bruger deres fritid på at løse arbejdsopgaver. 

- De sygeplejersker, der udfører arbejder i fritiden, bruger i gennemsnit 31,7 minutter af deres 

fritid på at løse arbejdsopgaver 

- Det svarer til at de hospitalsansatte sygeplejersker årligt bruger 1,4 mio. timer – svarende til 

827 fuldtidsstillinger - på at løse arbejdsopgaver i deres fritid.     

Hver tredje sygeplejersker bruger deres fritid på at løse arbejdsopgaver  

Knap 1 ud af 3 (31%) af de regionaltansatte sygeplejersker ansat i en basis- eller 

specialstilling angiver, at de sidste gang de var på arbejde løste arbejdsopgaver i deres fritid, 

da de ikke havde tid til at løse opgaverne i arbejdstiden. Dette fremgår af tabel 1.  

Tabel 1. Tænk tilbage til sidste gang du var på arbejde: Løste du arbejdsopgaver (fx 

dokumentation eller opgaveoverdragelse) i din fritid, fordi du ikke havde tid til at løse 

dem i arbejdstiden?   

 Antal Procent 

Ja 311 31% 

Nej 639 64% 

Ikke relevant 34 4% 

Ved ikke 9 1% 

Total 993 100% 

Anm. Tal er baseret på sygeplejersker ansat I basis- eller specialstillinger i regionerne. Tal er vægtet.  

Kilde: DSR analyse/Megafon 

 

For de sygeplejersker, der arbejder i fritiden (31%), bruges der gennemsnitligt 31,7 minutter 

på disse arbejdsopgaver, jf. tabel 2. Medregnes de sygeplejersker som ikke løser 

arbejdsopgaver i fritiden bliver gennemsnittet 9,6 minutter – svarende til 827 

fuldtidsstillinger1. 

Tabel 2. Tidsforbrug på arbejdsopgaver løst i fritiden opgjort i minutter 

 Antal Snit 

Gennemsnitlige minutter på arbejde i 

fritiden inkl. de, der ikke arbejder i fritiden 

(0 minutter) 

990 9,6 min. 

Gennemsnitlige minutter på arbejde i 

fritiden ex de, der ikke arbejder i fritiden  
299 31,7 min. 

Anm. Tal er baseret på sygeplejersker ansat i basis- eller specialstillinger i regionerne (n=993). Tal er vægtet. Der er sorteret 

outliers fra for at sikre et sandsynligt resultat. Derfor er alle minutangivelser over 120 minutter ekskluderet.  

Kilde: DSR analyse/Megafon 

                                                      
1 Antal årlige timer udregnet på baggrund af 221 arbejdsdage (365 dage minus 104 weekenddage, 30 feriedage og 10 sygedage) 

for 38232 sygeplejersker i basis- og specialstilling ansat i regionerne i feb måned 2015 jf. det fælleskommunale løndatakontor 

(FLD) ganget med antallet af minutter i 2015 (9,6 minutter dagligt), hvilket giver 1,4 mio. timer årligt svarende til 827 

fuldtidsstillinger 
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Metode  

Undersøgelsen er gennemført i perioden 24. april - 7. maj 2015 på Dansk Sygeplejeråds medlemspanel hos 

MEGAFON. Svarprocenten for undersøgelsen var 50%. I undersøgelsen er medlemmerne blandt andet 

spurgt til hvilke aktiviteter som de vurderer var nødvendige, men blev ikke løst fordi der ikke var tid 

samt brugen af fritid på at løse arbejdsrelaterede opgaver.  

 

Tabeller inkluderer sygeplejersker ansat i en basis- eller specialstilling i regionerne. I alt 993 

sygeplejersker.  
 

 


