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NOTAT Planer om jobskifte  

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 omhandler sygeplejerskers planer om jobskifte.  

 

Hovedresultatet er følgende: 

- 15% af sygeplejersker med daglig borgerkontakt, overvejer at skifte til et ikke-sygeplejefagligt 

arbejde inden for de næste par år. Andelen er 24% i region Sjælland.  

- Der er sammenhæng mellem overvejelser om jobskifte og oplevelsen af hvorvidt 

arbejdsopgaverne ikke blev løst så godt som ønsket.   

15% af sygeplejersker overvejer at skifte til et ikke-sygeplejefagligt arbejde   

Tabel 1 viser andelen af erhvervsaktive sygeplejersker der udfører du klinisk arbejde med 

daglig patient/borgerkontakt, som overvejelser at skifte arbejde inden for de næste par år.  

 

Samlet set overvejer 41% af sygeplejerskerne at skifte arbejde inden for de næste år:  

- 7%, der overvejer jobskifte til et sygeplejejob indenfor samme felt som de har i dag 

- 19% overvejer jobskifte til et sygeplejejob indenfor et andet felt  

- 15% overvejer at skifte til et ikke-sygeplejefagligt arbejde  

 

44% overvejer ikke at skifte job, mens 15% ikke ved det, jf. tabel 1.   

 
Tabel 1. Overvejer du at skifte arbejde inden for de næste par år? 

 Antal Procent  

Ja til et sygeplejerskejob indenfor samme felt som i dag 120 7% 

Ja til et sygeplejerskejob indenfor et andet felt end i dag 307 19% 

Ja til et ikke-sygeplejefagligt arbejde 247 15% 

Nej 717 44% 

Ved ikke 247 15% 

Total 1.637 100% 

Anm: Alle erhvervsaktive medlemmer i panelet, der udfører du klinisk arbejde med daglig patient/borgerkontakt. Kilde. 

MEGAFTON/DSR analyse.  

 

Det er undersøgt hvorvidt der er sammenhæng mellem det at have planer om at skifte job og 

en række spørgsmål i undersøgelsen. De sygeplejersker, der inden for den seneste måned er 

gået hjem fra arbejde med en oplevelse af, at arbejdsopgaverne ikke blev løst så godt som de 

ønskede, overvejer i højere grad at skifte arbejde i forhold til de der ikke har. Dette fremgår 

af tabel 2.  

 

Det er undersøgt hvorvidt der er sammenhæng mellem det at have planer om at skifte job og 

geografi. Sygeplejersker ansat i Sjælland angiver oftere at de overvejer at skifte til et ikke-

sygeplejefagligt arbejde inden for de næste år, jf. tabel 3. 
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Tabel 2. Planer om jobskifte fordelt på arbejdspres 

 Har du inden for den seneste måned 

gået hjem fra arbejde med en oplevelse 

af, at du ikke har fået løst dine 

arbejdsopgaver, så godt som du ønsker? 

 Ja Nej 

Ja til et sygeplejerskejob indenfor samme felt som i dag 8% 5% 

Ja til et sygeplejerskejob indenfor et andet felt end i dag 22% 12% 

Ja til et ikke-sygeplejefagligt arbejde 18% 10% 

Nej 37% 60% 

Ved ikke 15% 14% 

Total 100% 100% 

Antal 1119 485 

Anm: Alle erhvervsaktive medlemmer i panelet, der udfører du klinisk arbejde med daglig patient/borgerkontakt. Der er 

statistisk signifikant forskel, da p<0,05. Kilde. MEGAFTON/DSR analyse.  

 

Tabel 3. Planer om jobskifte fordelt på arbejdsstedsregion 

 Hoved-

staden 

Sjælland Syd-

danmark 

Midt-

jylland 

Nord-

jylland 

Ja til et sygeplejerskejob indenfor 

samme felt som i dag 

9% 5% 5% 8% 9% 

Ja til et sygeplejerskejob indenfor et 

andet felt end i dag 

19% 19% 16% 21% 19% 

Ja til et ikke-sygeplejefagligt arbejde 17% 24% 12% 10% 16% 

Nej 40% 44% 49% 45% 42% 

Ved ikke 15% 9% 18% 15% 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Antal 442 218 375 406 194 

Anm: Alle erhvervsaktive medlemmer i panelet, der udfører du klinisk arbejde med daglig patient/borgerkontakt. Der er 

statistisk signifikant forskel, da p<0,05. Kilde. MEGAFTON/DSR analyse.  

 


