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NOTAT Hvad motiverer deltidsansatte sygeplejersker til at arbejde flere 

timer?  

I perioden 23. januar til 1. februar 2019 har DSR Analyse gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af DSRs medlemmer. 55% af de i 

alt 4.062 inviterede medlemmer deltog i undersøgelsen, svarende til 2.228 besvarelser. Dette 

notat præsenterer resultater om hvad der kan motivere sygeplejersker til at arbejde mindst 

1,3 time mere om ugen blandt sygeplejersker ansat under 37 timer.  

 

Hovedresultatet er følgende 

- Hver tredje (33%) deltidsansatte sygeplejersker kan motiveres til at øge deres arbejdstid med 

minimum 1,3 time pr uge. Højere løn, bedre arbejdsmiljø og lavere vagtbyrde er nogle 

faktorer, som ifølge sygeplejerskerne kan motivere dem til at arbejde flere timer.  

Hver tredje sygeplejerske kan motiveres til at øge deres arbejdstid med minimum 1,3 time 

pr uge  

Sygeplejersker, der er ansat under 37 timer pr uge, er spurgt til om der er noget, der kan få 

dem til at øge deres arbejdstid med minimum 1,3 time pr uge1. 33% svarer ja, jf. tabel 1.   

Tabel 1. Er der noget, der kan få dig til at øge din arbejdstid med minimum 1,3 time pr uge? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm: Alle erhvervsaktive medlemmer i panelet, der har angivet at være ansat under 37 timer tidligere i undersøgelsen. Kilde. 

MEGAFTON/DSR analyse.  

  

Sygeplejersker der har svaret ja til at øge deres arbejdstid med minimum 1,3 time, har haft 

mulighed for at uddybe, hvad der kan få dem til at arbejde minimum 1,3 time pr uge. En 

gennemgang af disse fritekstbesvarelser er kategoriseret i følgende hovedgrupper:  

-  

- Højere løn – bonus ved at gå op i tid 

- Bedre arbejdsvilkår – lavere arbejdstempo 

- Mindre vagtbyrde samt større indflydelse på hvordan de ekstra timer planlægges  

- Bedre normering – flere kollegaer  

 

Andre skriver, at de allerede arbejder mere end de 1,3 time om ugen pga. overarbejde. Nogle 

bemærker at eventuelle ekstra timer skal gå til at udføre sygeplejefaglige opgaver og 

anvendes på sygeplejerskernes spidskompetencer.  En del beskriver også, at de i kortere eller 

længere tid har ansøgt om at gå op i tid, uden at få lov af arbejdsgiveren.  

                                                      
1 Sygeplejersker, der er ansat under 37 timer, er stillet spørgsmålet i tabel 1. Det drejer sig om 52% af de adspurgte 

sygeplejersker, som har angivet, at de er ansat under 37 timer.  

 Antal Procent 

Ja 332 33% 

Nej 622 62% 

Ved ikke 48 5% 

Total 1002 100% 


