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NOTAT Overblik over sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø for 14 

arbejdspladstyper  

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø er analyseret på tværs af 14 arbejdspladstyper. Ydermere er 

det undersøgt, hvordan det psykiske arbejdsmiljø har udviklet sig fra 2012 til 2015 i forhold til de 14 

arbejdspladstyper. De i 2012 mest belastede arbejdspladstyper (medicinske afdelinger, psykiatriske 

afdelinger, uddannelsesinstitutionerne og skadestuerne) er fortsat belastet i 2015. Samtidig er der 

kommet en række andre arbejdspladstyper til, som nu også belastes af det psykiske arbejdsmiljø. Dette 

er eksempelvis hjemmesygeplejen og plejehjemmene.  

 

Fra 2012 til 2015 er der overordnet set sket en negativ udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på de 

fleste arbejdsmiljødimensioner. Hovedparten af de analyserede psykiske arbejdsmiljødimensioner har 

udviklet sig negativt. Følgende dimensioner har alle udviklet sig negativt fra 2012-2015 for alle 14 

arbejdspladstyper: ’Kognitive krav’, ’krav om skjulte følelser’, ’indflydelse’, ’rollekonflikter’, ’socialt 

fællesskab’, ’konflikt mellem arbejdsliv og privatliv’ samt ’selvvurderet helbred’. Derimod er ’mening i 

arbejdet’ og ’social støtte’ forbedret fra 2012 til 2015 for samtlige arbejdspladstyper. For de resterende 

dimensioner, er der ingen entydig retning for udviklingen mellem de 14 arbejdspladstyper.  

Baggrund  

I dette notat gøres der status på sygelejerskernes psykiske arbejdsmiljø for 2015 opgjort i 23 
dimensioner fordelt på 14 arbejdspladstyper. Dette gøres i det følgende opslagsværk.  
 
På baggrund af forrige arbejdsmiljøundersøgelse fra 2012 blev arbejdsmiljøet på de 
medicinske afdelinger, psykiatriske afdelinger og skadestuerne samt 
uddannelsesinstitutionerne prioriteret, da sygeplejerskerne på netop disse arbejdspladstyper 
oplevede det mest belastede dårligt psykisk arbejdsmiljø. Der gøres status på det psykiske 
arbejdsmiljø her 3 år efter, og der ses på, hvordan arbejdspladstyper adskiller sig hinanden1. 
Endvidere ses der på, hvordan udviklingen har været fra 2012-2015 for de analyserede 
arbejdsmiljødimensioner.  
 
Ikke alle respondenter fra SATH 2015 indgår i dette notat. Respondenter ansat i 
forvaltninger eller brancher, der ikke er direkte sygeplejerelaterede, er ekskluderet. 
Sygeplejersker i de udvalgte arbejdspladstyper udgør 80% af samtlige respondenter. 
Ydermere sammenlignes der med en sammenlignelig population fra SATH 2012, som 
udgøres af de, der i 2012 blev inviteret elektronisk til undersøgelsen og er ansat på samme 14 
arbejdspladstyper.  

                                                      
1 I notatet analyseres forskelle mellem den pågældende arbejdspladstype i forhold til resten. Signifikans-
niveauerne afhænger af, hvilke arbejdspladstyper der er med, og i dette notat sammenlignes der med alle 14. 
Havde man i stedet testet på forskelle inden for sektorerne, fx psykiatriske afdelinger sammenholdt med øvrige 
hospitalsansatte sygeplejersker, havde resultaterne set anderledes ud. De anvendt arbejdspladskategorier i 
notatet er ikke alle sammenlignelige med resultater fra DSR’s sidste arbejdsmiljørapport (SATH 2012). Derfor er 
analyserne for 2012 genkørt for at kunne sammenligne SATH 2015 med SATH 2012. Ydermere er der en række 
andre forhold som gør, at aktuelle arbejdsmiljøresultater ikke er direkte sammenlignelige med den tidligere 
undersøgelse. Disse er beskrevet i metodeafsnittet, du finder sidst i notatet.  
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Notatets struktur  

Første del af dette opslagsværk giver en status på, hvorledes den pågældende 
arbejdspladstype afviger fra de øvrige arbejdspladser i forhold til de 23 analyserede 
arbejdsmiljødimensioner. I første del er der en side per arbejdspladstype, hvor en figur 
illustrerer forskellen i dimensionerne for arbejdspladstypen og de øvrige arbejdspladser. 
Desuden findes der en tabel, der viser udviklingen for arbejdspladsens dimensioner fra 2012-
2015. En eventuel negativ udvikling fra 2012-2015 skal sammenholdes med, hvilket niveau 
den pågældende dimension er målt til i 2015 relativt set2.  
 
Anden del af opslagsværket ser på, hvordan arbejdspladstyperne fordeler sig forskelligt for 
hver arbejdsmiljødimension i forhold til status og udvikling fra 2012-2015. For bedst at 
illustrere sammenhængen mellem status og udvikling er der udarbejdet 223 koordinat-
systemer, der plotter arbejdspladstyperne ind i forhold til, om de ligger over eller under 
gennemsnittet for scoren i 2015, og hvorvidt der er sket en fremgang eller tilbagegang i 
scoren fra 2012 til 2015.  

Definition af det psykiske arbejdsmiljø  

DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske 
arbejdsmiljø er belyst ud fra et valideret spørgebatteri4 udviklet af det nationale Institut for 
Arbejdsmiljø. Følgende 23 faktorer er belyst og vil blive rapporteret i det følgende. I bilag 2 
følger en nærmere beskrivelse af de enkelte arbejdsmiljødimensioner, som er belyst i 
undersøgelsen.   

Tabel 1. Kategorisering af de undersøgte psykiske arbejdsmiljødimensioner 

Krav i arbejdet Arbejdets 

organisering og 

indhold 

Samarbejde  

og ledelse 

Social kapital Person-

arbejds-

faktorer 

Helbred og 

velbefindende 

Arbejdstempo Indflydelse Forudsigelig Retfærdighed Jobtilfredshed Selvvurderet 
helbred 

Arbejds-
mængde 
(kvantitative 
krav) 

Udviklings-
muligheder 

Rolle- 
klarhed 

Tillid Arbejds-
privatlivs-
balance 

Stress 

Kognitive krav Mening i 
arbejdet 

Rollekonflikter  Arbejdsskift  

Følelses-
mæssige krav 

 Anerkendelse    

Krav og skjulte 
følelser 

 Ledelses-
kvalitet 

   

  Social støtte    

  Socialt 
fællesskab 

   

  Feedback    

  

                                                      
2 Med relativt set menes niveauet for den pågældende arbejdspladstype i forhold til de øvrige arbejdspladstyper.  
3 Årsagen til at der ikke er udarbejdet 23 koordinatsystemer for alle dimensionerne er, at 
”jobtilfredshed” er blevet ændret i en grad så den ikke er sammenlignelig med SATH 2012. 
4 Dette validerede spørgebatteri kaldes 3-dækkeren.  
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Første del – Sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø på tværs af arbejdspladstyper 

Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker ansat på psykiatriske afdelinger  

Sygeplejersker ansat på psykiatriske afdelinger rapporterer en række belastende psykiske 
arbejdsmiljøfaktorer i 2015. I figur 1 angives samtlige dimensioner. Hovedparten af de målte 
arbejdsmiljødimensioner adskiller sig signifikant i negativ retning, når man sammenligner 
med sygeplejersker ansat i på andre udvalgte arbejdspladstyper.   

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Kognitive- og emotionelle krav, 
rollekonflikter.  

Højere grad af: Indflydelse 
 

Lavere grad af: Mening, forudsigelighed, 
udviklingsmuligheder, rolleklarhed, 
anerkendelse, ledelseskvalitet, socialt 
fællesskab, retfærdighed, tillid og social kapital. 

Lavere grad af: Arbejdstempo 

Figur 1. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på psykiatriske hospitaler  

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  
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Sammenligner vi de ovenstående resultater med den tidligere arbejdsmiljømåling fra 2012, 
finder vi, at der er sket en signifikant negativ udvikling for en række faktorer:  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Kognitive og emotionelle krav, 
rollekonflikter samt 
arbejdslivs/privatlivskonflikter  

 

Lavere grad af: Indflydelse, forudsigelighed, 
socialt fællesskab samt feedback  
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Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker ansat på FAM og skadestuer  

På skadestuerne og fælles modtagerafsnit er arbejdsmiljøet også belastet af en række forhold. 
Det drejer sig om følgende (figur 2):  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Kvantitative -, emotionelle - og 
kognitive krav, arbejdstempo, skjulte følelser, 
rollekonflikter og ubalance mellem arbejdsliv og 
privatliv samt stress 

 

Lavere grad af: Indflydelse, socialt fællesskab  

Figur 2. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på skadestuer/FAM  

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 
Sammenholder vi arbejdsmiljødimensionerne med resultater fra foregående arbejdsmiljø-
undersøger (2012), finder vi følgende:   

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Kvantitative-, kognitive- og 
emotionelle krav, arbejdstempo, rollekonflikter 
og arbejdsliv og privatliv konflikter. 

Højere grad af: Tillid og social kapital. 

Lavere grad af: Indflydelse, socialt fællesskab og 
selvvurderet helbred 
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Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker ansat på medicinske afdelinger  

I arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2012 var de medicinske afdelinger et fokusområde. Tre år 
efter er der stadig en del arbejdsmiljøfaktorer, som skiller sig negativt ud.  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Arbejdstempo, kvantitative-, 
kognitive- og emotionelle krav, rollekonflikter, 
ubalance mellem arbejdsliv og privatliv samt 
stress 

Højere grad af: Forudsigelighed, anerkendelse, 
tillid, social kapital og ledelseskvalitet 
 

Figur 3. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på medicinske afdelinger  

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 
Sammenligner vi ovenstående med den foregående undersøgelse, finder vi en række 
signifikante udviklinger – hovedparten går i negativ retning:  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Kvantitative-, kognitive- og 
emotionelle krav, arbejdstempo, rollekonflikter, 
Arbejdsliv/privatlivsubalance 

Højere grad af: Mening, anerkendelse, social 
støtte, tillid og social kapital.  

Lavere grad af: Indflydelse, sociale fællesskab, 
feedback og selvvurderet helbred. 
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Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker ansat på kirurgiske afdelinger  

Sygeplejersker ansat på kirurgiske afdelinger adskiller sig i forhold til følgende 5 parametre. 
Dette fremgår af figur 4.   

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: kvantitative krav, kognitive krav 
og arbejdstempo samt arbejdslivs-
privatlivskonflikter 

 

Lavere grad af: Indflydelse  

Figur 4. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på kirurgiske afdelinger 

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  
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Sammenlignes arbejdsmiljøet for 2015 med 2012, finder vi en række negative udviklinger. 
Der er sket en forværring af det psykiske arbejdsmiljø for halvdelen af 
arbejdsmiljøfaktorerne:  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Tempo, kvantitative-, kognitive- 
og emotionelle krav, rollekonflikter samt 
Arbejdsliv/privatlivsubalance 

 

Lavere grad af: Indflydelse, socialt fællesskab, 
feedback, retfærdighed, jobtilfredshed og 
selvvurderet helbred 
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Det psykiske arbejdsmiljø på børneafdelingerne  

Det psykiske arbejdsmiljø på børneafdelingerne karakteriserer sig ved følgende:  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Emotionelle krav samt 
Arbejdsliv/Privatlivs-ubalance  

Højere grad af:  Mening 

Figur 5. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på børneafdelinger 

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 
Siden 2012 er der sket en udvikling i forhold til følgende parametre:  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Arbejdstempo, kvantitative- og 
emotionelle krav, rollekonflikter, 
arbejdsliv/privatlivs-ubalance og stress 

Højere grad af: Mening 

Lavere grad af: Socialt fællesskab og 
selvvurderet helbred 
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Det psykiske arbejdsmiljø i anæstesien 

Anæstesisygeplejerskerne adskiller sig fra de øvrige ansatte på følgende områder:  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Arbejdstempo og krav om 
skjulte følelser 

Højere grad af: Rolleklarhed 
 

Lavere grad af: Indflydelse, tillid og social 
kapital 

Lavere grad af: Kvantitative krav, arbejdslivs-
privatlivskonflikter, stress 

Figur 6. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på anæstesiafdelinger 

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 
Ser vi på udviklingen fra 2012-2015, er der sket en negativ udvikling for sygeplejerskers 
psykiske arbejdsmiljø.  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: krav (kvantitative, tempo, 
emotionelle, kognitive og skjulte følelser), 
rollekonflikter og arbejdsliv/privatlivs-ubalance 

 

Lavere grad af: Indflydelse og socialt fællesskab   
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Det psykiske arbejdsmiljø på intensive afdelinger 

Sygeplejersker ansat på intensiv oplever, at flere af arbejdsmiljødimensionerne adskiller sig 
positivt sammenlignet med deres kolleger ansat på andre arbejdspladstyper: 

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Emotionelle krav 
 
 
  

Højere grad af:  Udviklingsmulighederne 
forudsigelighed, rolleklarhed, anerkendelse, 
ledelse og social støtte, tillid, social kapital og 
jobtilfredshed  

 Lavere grad af: Kvantitative krav, stress 

Figur 7. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på intensive afdelinger 

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 
Når vi sammenholder status fra 2015 med forrige undersøgelse fra 2012, finder vi følgende: 

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Emotionelle krav, rollekonflikter Højere grad af: Social støtte og tillid 

Lavere grad af:   
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Det psykiske arbejdsmiljø på operation og opvågningsafsnit 

Sygeplejersker ansat på operation og opvågningsafsnit adskiller sig positivt i forhold til 
deres kolleger ansat på andre arbejdspladstyper:  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

  Højere grad af: Rolleklarhed, retfærdighed og 
jobtilfredshed, ledelseskvalitet 

 Lavere grad af: Krav (kvantitative, kognitive og 
emotionelle), rollekonflikter, 
Arbejdsliv/privatlivsubalance og stress 

Figur 8. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på operation og opvågningsafsnit 

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 

Ser man på udviklingen fra 2012-2015, finder vi følgende:  

 Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Rollekonflikter og 
Arbejdsliv/privatlivsubalance.  

Højere grad af: Mening, social støtte, social 
kapital og tillid 

Lavere grad af: Socialt fællesskab  
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Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker ansat på ambulatorier 

Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker ansat på ambulatorierne (medicinske og 
kirurgiske ambulatorier er slået sammen for at kunne sammenligne med 2012) er bedre, end 
for deres kollager ansat på andre afdelinger eller i andre sektorer:  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

 Højere grad af: Indflydelse 

Lavere grad af: Udviklingsmuligheder Lavere grad af: Kvantitative krav, arbejdstempo, 
kognitive og emotionelle krav, krav om skjulte 
følelser, rollekonflikter, 
Arbejdsliv/privatlivsubalance samt stress 

Figur 9. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på ambulatorier 

 
Anm. Symbolet * illustrerer hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 
Sammenholder vi status for 2015 med 2012, finder vi følgende:  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Kvantitative krav, kognitive 
krav og rollekonflikter 

Højere grad af: Mening 
 

Lavere grad af: Socialt fællesskab og feedback  
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Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker ansat på plejehjem 

For sygeplejersker ansat på plejehjem inklusiv integrerede ordninger, sundhedscentre og 
kommunale akuttilbud rapporteres følgende:  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Kvantitative og kognitive krav 
samt rollekonflikter 

Højere grad af:  Indflydelse 

Lavere grad af: Social støtte, social kapital, 
rolleklarhed, tillid og socialt fællesskab samt 
selvvurderet helbred og jobtilfredshed 

 

Figur 10. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på plejehjem 

  
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 
Siden 2012 er der sket en række negative udviklinger og ingen positive udviklinger:  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Kvantitative og emotionelle krav 
samt krav om skjulte følelser og rollekonflikter 
samt Arbejdsliv/privatlivsubalance 

 

Lavere grad af: Indflydelse, socialt fællesskab og 
retfærdighed  
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Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen/hjemmeplejen 

Halvdelen af de analyserede psykiske arbejdsmiljødimensioner afviger signifikant negativt 
for sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen/hjemmeplejen. Det drejer sig om: 

 Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Kvantitative og kognitive krav 
samt stress 

 

Lavere grad af: Forudsigelighed, rolleklarhed 
anerkendelse, ledelseskvalitet, social støtte, 
feedback, tillid, social kapital og jobtilfredshed 

 

Figur 11. Det psykiske arbejdsmiljø for hjemmesygeplejen/hjemmeplejen 

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  
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Udover at denne gruppe adskiller sig negativt på mange af arbejdsmiljødimensionerne, er 
der også sket en negativ udvikling fra 2012 til 2015 for 14 af arbejdsmiljødimensionerne:  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Arbejdstempo, kvantitative-, 
kognitive og emotionelle krav samt krav om 
skjulte følelser samt rollekonflikt og 
Arbejdsliv/privatlivsubalance  

 

Lavere grad af: Indflydelse, forudsigelighed, 
ledelseskvalitet, socialt fællesskab, feedback, 
jobtilfredshed, selvvurderet helbred 

 

 

  



DSR Analyse Side 17 af 41 
 

Det psykiske arbejdsmiljø for sundhedsplejersker 

Sundhedsplejerskernes psykiske arbejdsmiljø afviger positiv på en række områder fra sine 
kolleger ansat på andre arbejdsplads:  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Emotionelle krav  Højere grad af:  Indflydelse, 
udviklingsmuligheder, mening, 
forudsigelighed, rolleklarhed, ledelseskvalitet, 
tillid, social kapital og jobtilfredshed 

 Lavere grad af: Tempo og rollekonflikter 

Figur 12. Det psykiske arbejdsmiljø for sundhedsplejersker 

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Udviklingen fra 2012 til 2015 går i begge retninger:  
Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Højere grad af: Kvantitative- og emotionelle 
krav og Arbejdsliv/privatlivsubalance 

Højere grad af: Mening, social støtte og tillid 
 

Lavere grad af: Indflydelse og socialt fællesskab  
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Det psykiske arbejdsmiljø for konsultationssygeplejersker  

Sygeplejersker ansat i en almen praksis eller hos en speciallægepraksis rapporterer et 
væsentlig mindre belastende psykisk arbejdsmiljø, end deres kolleger ansat i staten, 
kommunerne eller på hospitalerne:  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

  Højere grad af: Indflydelse, mening, 
forudsigelighed, rolleklarhed, social støtte og 
fællesskab retfærdighed, tillid, social kapital og 
jobtilfredshed 

 Lavere grad af: Kvantitative, kognitive og 
emotionelle krav, rollekonflikter, 
Arbejdsliv/privatlivsubalance og stress 

Figur 13. Det psykiske arbejdsmiljø for konsultationssygeplejersker 

 
Anm. Symbolet * illustrerer hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 
Over de seneste tre år er der sket en negativ udvikling for konsultationssygeplejerskerne 
psykiske arbejdsmiljø.   
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Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Lavere grad af: Indflydelse, feedback og 
selvvurderet helbred 
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Det psykiske arbejdsmiljø på uddannelsesinstitutionerne 

Sygeplejersker ansat på uddannelsesinstitutioner adskiller sig fra deres kolleger på andre 
arbejdspladstyper i forhold til følgende:  

Forskel mellem den pågældende arbejdspladstype og øvrige arbejdspladstyper  

Negativ afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) Positiv afvigelse fra øvrig arbejdspl. (2015) 

Højere grad af: Konflikter mellem arbejdsliv- og 
privatliv 

 

 Lavere grad af: Arbejdstempo og emotionelle 
krav 

 

Figur 14. Det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker på uddannelsesinstitutioner 

 
Anm. Symbolet * illustrerer, hvorvidt den pågældende skala afviger signifikant for den pågældende 
arbejdspladstype i forhold til de øvrige analyserede arbejdspladser. Kilde SATH 2015/DSR analyse  

 
Der er sket en mindre udvikling fra 2012 til 2015. De øvrige arbejdsmiljødimensioner ligger 
på niveau med 2012 for denne arbejdspladskategori:  

Udvikling for den pågældende arbejdspladstype fra 2012 til 2015 

Negativ udvikling (2012-2015) Positiv udvikling (2012-2015) 

Lavere grad af: Indflydelse  
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Anden del - Sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø på tværs af arbejdspladstyper 

I det følgende gives et hurtigt overblik over, hvordan forskellige arbejdspladstyper ligger i 
forhold til hinanden for hver arbejdsmiljødimension. Der er foretaget 22 kortlægninger 
illustreret via et koordinatsystem, som angiver hvordan de analyserede 14 arbejdspladstyper 
fordeler sig i forhold til to forhold:  
 
X-aksen (vandret linje): De arbejdspladstyper, der ligger under den vandrette linje, er dem, 
der har oplevet en forværring for den pågældende arbejdsmiljødimension fra 2012 til 2015. 
Arbejdspladser, der ligger over den vandrette linje, har oplevet en forbedring af den 
pågældende arbejdsmiljødimension. Akserne angiver forskellen i score fra 2012 til 2015. En 
negativ værdi angiver, at arbejdspladstypen har udviklet sig negativt fra 2012-2015, mens en 
positiv værdi angiver en positiv udvikling. 

Y-aksen (lodret linje): De arbejdspladser, der ligger på venstre side af den lodrette linje, er 
dem, der har et relativt dårligere arbejdsmiljø i 2015 i forhold til gennemsnittet, mens de 
arbejdspladser, der ligger på højre side af den lodrettet linje, har et relativt bedre arbejdsmiljø 
i 2015 i forhold til gennemsnittet. En negativ værdi angiver således, at den pågældende 
arbejdspladstype er mere belastet end gennemsnittet, mens en positiv værdi angiver det 
modsatte. Værdien 0 refererer således til gennemsnittet. 

 
Notatets figurer indeholder 4 kvadranter. Betydningen af hver kvadrat angives nedenfor.  
 

Arbejdspladser med et dårligt og forbedret 

arbejdsmiljø 

 

Punkter i dette felt refererer til arbejdspladser, 
der har gennemgået en positiv udvikling fra 
2012-2015 (y-aksen), men at arbejdspladserne 
ligger under gennemsnittet af de målte 
arbejdspladser for 2015 (x-aksen) 

Arbejdspladser med et bedre og forbedret 

arbejdsmiljø 

 

Punkter i dette felt refererer til arbejdspladser, 
der har gennemgået en positiv udvikling fra 
2012-2015 (y-aksen) og samtidig at 
arbejdspladserne ligger over gennemsnittet af 
de målte arbejdspladser for 2015 (x-aksen) 

Arbejdspladser med et dårligt og forværret 

arbejdsmiljø 

 

Punkter i dette felt refererer til arbejdspladser, 
der har gennemgået en negativ udvikling fra 
2012-2015 (y-aksen), og samtidig at 
arbejdspladserne ligger under gennemsnittet af 
de målte arbejdspladser for 2015 (x-aksen) 

Arbejdspladser med et bedre, men forværret 

arbejdsmiljø 

 

Punkter i dette felt refererer til arbejdspladser, 
der har gennemgået en positiv udvikling fra 
2012-2015 (y-aksen), men at arbejdspladserne 
ligger under gennemsnittet af de målte 
arbejdspladser for 2015 (x-aksen) 

 
For visse skalaer er der kun to kvadranter, hvis der kun er sket en negativ (fx indflydelse) 
eller positiv udvikling (fx mening i arbejdet)5.  Arbejdspladstyper der afskiller sig signifikant 
på begge dimensionerne6, er markeret med fed skrift og en stjerne.  

                                                      
5 I udgangspunktet vender skalaerne i forskellige retninger således at en høj score for dimensioner relateret til krav i arbejdet, 
henfører til et belastet arbejdsmiljø, mens en høj score for de øvrige dimensioner (fx mening i arbejdet og indflydelse), henfører 
til et godt arbejdsmiljø. For at kunne ensrette koordinatsystemerne, er der foretaget en omkodning, så alle scorer henviser til 
samme retning af arbejdsmiljøet. 
6 Med begge dimensioner menes både en signifikant udvikling fra 2012 til 2015 og en signifikant forskel til de øvrige 
arbejdspladstyper i 2015 
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Note. Der er ingen arbejdspladstyper der både er signifikant på udvikling og status for dimensionen ’Udviklingsmuligheder’  
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Note. Der er ingen arbejdspladstyper der både er signifikant på udvikling og status for dimensionen ’Rolleklarhed’  
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Note. Der er ingen arbejdspladstyper der både er signifikant på udvikling og status for dimensionen ’Anerkendelse’  
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Note. Der er ingen arbejdspladstyper der både er signifikant på udvikling og status for dimensionen ’Retfærdighed’  
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Note. Der er ingen arbejdspladstyper der både er signifikant på udvikling og status for dimensionen ’Stress’  
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Bilag 1. Resultater der ligger til grund for de 22 koordinatsystemerne (side 21-32) 

 

Læsevejledning til tabel 2 på side 34 

Oversigtstabel 2 angiver samtlige beregnede indexpoint for de analyserede 
arbejdsmiljødimensioner. Tabellen angiver endvidere de tre bedste og dårligste 
arbejdspladstyper per skala, som er illustreret med en rød farve for de tre dårligste, og en 
grøn farve for de tre bedste arbejdspladstyper. Desuden er der testet hvorvidt det 
pågældende indexpoint afviger signifikant fra restgruppen illustreret med en stjerne (*). 
Eksempelvis angiver *64,6 for uddannelsesinstitutionerne, at værdien afviger signifikant fra 
værdien af de øvrige 14 arbejdspladstyper.  
 
Oversigten er et redskab til at få et overblik over de arbejdspladstyper, som er mest eller 
mindst belastet af det psykiske arbejdsmiljø. Tilsvarende oversigt blev dannet for SATH 2012 
(bagsiden i SATH 2012 rapporten), dog fordelt på 25 arbejdspladstyper. Andelen af 
røde/grønne felter er dog den samme (fem ud af 25 i 2012, og tre ud af 15 i 2015).   
 
Læsevejledning til tabel 3 på side 35 

Udover at analysere status for det psykiske arbejdsmiljø 2015, ses der også på, hvordan 
udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø har været siden 2012. For at kunne foretage denne 
sammenligning, er resultaterne for 2012 genkørt for samme 14 arbejdspladstyper, som er 
dannet i 2015. Ydermere er resultaterne kun udtrukket for de medlemmer, som blev inviteret 
elektronisk til undersøgelsen (n=1.948 af i alt 3.197 besvarelser). Dette øger 
sammenligneligheden af populationen fra 2012 til 2015, da medlemmerne i 2015 kun er 
inviteret elektronisk til undersøgelsen.   
 

Tabel 3 opgør kun de signifikante forskelle. Er udviklingen positiv, angives dette med et 
plus, og er udviklingen negativ, angives dette med et minus. Der er anvendt flere af samme 
tegn for at angive niveauet af den signifikante udvikling.  
 

 Positiv udvikling Negativ udvikling 

Under 5 points forskel (+) (-)  

5-9 points forskel (+ +) (- -) 

10+ points forskel  (+ + +)  (- - -) 

 
 
 



Louise Kryspin Sørensen 
Februar 2016 
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Tabel 2. Status for sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015 

 

Anm. Index vægtede. Antal uvægtede. * signifikant forskel ml arbejdspladstyper. ’Tot’ er gennemsnittet af de 15 arbejdspladstyper, hvor de øvrige besvarelser ikke er inkluderet. Disse øvrige 
besvarelser er primært ansatte i en forvaltning, administration eller arbejdspladser, som ikke kan grupperes i en tilstrækkelig stor og entydig arbejdspladstype. Kilde: SATH 2015, DSR analyse  
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Antal 

Arbejdsmængde 
(kvan krav)^ 60,7 *60,4 *63,5 58,3 *46,2 *49,8 *42,6 *47,7 *42,6 *66,2 55,2 *58,4 *61,4 58,2 *37,2 55,3 

1774 

Arbejdstempo *64,6 *77,7 *80,3 70,8 *79,5 71,4 71,0 *65,4 *70,5 *84,5 *66,1 70,8 69,8 *58,5 72,8 72,7 1772 

Kognitive krav 77,1 *76,4 *76,9 71,5 72,9 75,9 *65,0 *68,4 *64,1 *79,2 *78,3 *76,0 *81,1 75,5 *65,3 74,3 1774 

Emotionelle krav *48,0 56,5 *58,9 *63,3 53,9 *62,5 *45,5 *49,4 46,1 *61,1 *66,8 57,2 57,3 *63,3 *43,6 56,3 1768 

Skjule følelser 46,2 38,1 39,1 37,6 *46,4 39,0 39,4 37,4 38,8 *45,9 44,3 42,5 44,9 43,3 38,1 41,0 1740 

Indflydelse 48,9 *40,3 42,9 44,7 *37,7 44,9 44,2 *50,1 41,3 *32,9 *47,9 43,1 *50,0 *56,0 *52,5 44,5 1774 

Udvikling 80,2 78,8 79,1 81,3 77,3 *83,8 77,6 77,6 *74,9 81,7 *76,7 79,8 78,9 *89,1 83,3 79,5 1774 

Mening 85,5 82,3 83,0 *88,3 87,4 86,0 85,0 83,4 82,1 81,8 *80,7 82,9 83,2 *90,2 *87,4 83,8 1772 

Forudsig. 47,6 52,7 *56,6 56,1 52,6 *62,9 54,6 54,4 50,5 50,2 *46,5 *46,4 53,0 *64,1 *64,5 53,2 1759 

Rolleklarhed 72,0 71,4 73,8 77,4 *82,8 *80,3 *80,0 74,3 76,0 70,4 *67,9 *69,3 *63,4 *81,7 *79,5 73,4 1773 

Rollekonflikt 56,0 58,9 *61,4 57,5 52,5 52,5 *49,7 52,4 53,7 *65,9 *61,7 56,8 *61,6 *40,1 *35,8 56,1 1757 

Anerkendelse 60,3 66,5 *69,9 69,1 63,5 *72,1 68,9 66,6 71,1 69,2 *60,7 *63,0 63,7 72,0 70,8 66,8 1717 

Ledelse 46,2 54,6 *58,4 55,7 51,2 *61,8 *57,4 52,1 55,3 52,0 *46,8 *45,0 51,6 *62,0 54,1 53,0 1748 

Social støtte 71,8 73,5 74,2 74,6 69,9 *78,2 75,6 72,8 73,8 71,8 69,9 *68,8 *68,1 77,2 *79,2 72,8 1770 

Socialt fællesskab^ 72,8 74,8 73,3 77,1 73,1 76,7 75,9 *77,5 72,3 *69,4 *69,4 73,0 *69,8 77,4 *80,1 73,9 1770 

Feedback 40,6 37,4 37,3 39,5 38,1 39,5 39,0 38,6 38,1 38,0 37,9 *34,2 40,9 41,1 40,6 37,9 1738 

Retfærdighed 56,7 57,3 60,6 62,2 54,3 61,7 *63,4 61,1 59,9 59,2 *52,2 57,4 55,1 62,4 *67,9 59,0 1580 

Tillid 65,0 72,6 *76,0 74,3 *64,0 *78,5 72,2 69,8 72,4 73,4 *61,8 *65,8 *65,0 *77,9 *76,1 70,7 1662 

Social kapital 58,8 64,8 *67,6 68,6 *58,4 *69,3 67,3 65,4 66,3 66,3 *56,9 *61,4 *59,7 *70,7 *72,0 64,6 1754 

Jobtilfredshed 64,1 63,8 63,2 66,5 64,2 *72,4 *70,8 69,0 64,8 62,2 62,1 *62,4 *60,7 *77,4 *75,7 65,5 1792 

AP-balance *52,5 *48,2 *50,6 *52,4 *38,3 43,6 *38,7 *32,7 *34,6 *58,6 *48,2 44,3 42,5 39,4 *26,0 44,2 1795 

Helbred 59,9 62,5 60,7 63,5 63,6 63,3 63,7 63,6 61,8 61,4 59,8 59,5 *53,4 63,6 62,9 61,2 1770 

Stress 37,7 38,8 *45,6 35,1 *27,2 *30,1 *26,2 *29,7 31,2 *45,0 39,5 *42,0 41,5 31,8 *28,9 37,2 1753 

Antal 49 179 211 68 73 90 153 139 66 94 151 248 101 55 97 1774  
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Tabel 3. Udvikling i sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø fra 2012-2015 
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Arbejdsmængde 
(kvan krav) ^  (- -) (- -) (- -) (- -)   (- -) (- -)  (- -) (- -) (- -)  (- -) 

Arbejdstempo  (- -) (- -) (- -) (- - -)    (- - -)  (-)    (-) 

Kognitive krav  (- -) (-)  (- -)   (-) (- -) (- -) (-) (-)   (-) 

Emotionelle krav  (- -) (- -) (- - -) (- - -) (- -)   (- - -) (- -) (- -) (- -) (- -)  (- -) 

Skjule følelser  (-)   (- - -)      (- -) (- -)   (-) 

Indflydelse (- - -) (- - -) (- -)  (- - -)    (- -) (- -) (- - -) (- - -) (- -) (- - -) (- -) 

Udvikling               (+) 

Mening   (+) (+ +)   (+) (+)     (+ +)  (+) 

Forudsig.  (-)        (- -) (- -)    (-) 

Rolleklarhed                

Rollekonflikt  (- - -) (- - -) (- - -) (- - -) (- -) (- - -) (- - -) (- - -) (- - -) (- - -) (- - -)   (- - -) 

Anerkendelse                

Ledelse           (- -)    (-) 

Social støtte   (+)   (+ +) (+ +)      (+ +)  (+) 

Socialt fællesskab 
^  (- -) (- -) (- -) (- -)  (- -) (-) (- - -) (- -) (- -) (- -) (- -)  (- -) 

Feedback  (- -) (-)     (-)  (- -) (- -)   (- -) (-) 

Retfærdighed  (-)          (- -)    

Tillid   (+ +)   (+ +) (+ +)   (+ + +)    (+ +)  (+) 

Social kapital   (+)    (+ +)  (+ +)    (+ +)  (+) 

AP balance  (- -) (- -) (- - -) (- - -)  (- - -)  (- - -) (- -) (- - -) (- -) (- -)  (- -) 

Helbred  (- -) (- -) (- -)     (- -)  (- -) (- -)  (- -) (- -) 

Stress    (- -)       (-)    (-) 

Anm. Vægtede data. Kun signifikante resultater er angivet. Kilde: SATH 2012 og SATH 2015, DSR analyse  



Louise Kryspin Sørensen 
Februar 2016 
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Bilag 2. Hvad indeholder de 23 arbejdsmiljødimensioner?  

Ændringer i spørgsmål i 2015 i forhold til 2012 er angivet med rød tekst  
 

Arbejdsmængde (kvantitative krav) 

Kvantitative krav handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. I spørgeskemaet handler de fire 
spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed 
for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høj arbejdsmængde, kan der opstå stress. Det 
hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er 
også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har udført 
opgaven tilfredsstillende. 
 

De fire spørgsmål om arbejdsmængde: 

� Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op?  
� Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver?  
� Er det nødvendigt at arbejde over?  
� Må du springe spisepausen over, fordi der er for meget at lave? 

 

Arbejdstempo  

I skemaet er spørgsmålet om arbejdstempo adskilt fra spørgsmålene om arbejdsmængde. Det skyldes, 
at en række jobs lægger entydigt vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser 
for de ansatte, end fx stor arbejdsmængde og mange deadlines. Højt tempo kaldes også intensivering af 

arbejdet og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år 
har vi set nye fag, hvor der også er stor vægt på intensivering – fx i social og sundhedssektoren. 
 

Spørgsmålet om arbejdstempo: 

� Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 
 

Kognitive krav 

Kognition betyder tænkning. De kognitive krav handler altså om at bruge den indvendige side af 
hovedet. I skemaet er der spørgsmål om at skulle overskue mange ting, at skulle træffe svære 
beslutninger, at skulle huske meget og at skulle få gode idéer. Hovedet har godt af at blive brugt. 
Derfor er det godt med høje kognitive krav! Dog skal man jo altid huske, at krav skal svare til den 
ansattes kompetencer og færdigheder. 
 

De fire spørgsmål om kognitive krav: 

� Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde?  
� Kræver dit arbejde, at du er god til at få ideer? 
� Kræver dit arbejde, at du husker meget?  
� Kræver dit arbejde, at du træffer svære beslutninger? 

 

Følelsesmæssige krav 

Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Især hvis der er tale om mennesker 
med store problemer, meget voldelige eller vanskelige personer eller problemer, som det er vanskeligt 
at finde en løsning på. Det vil tit være sådan, at høje følelsesmæssige krav er et vilkår, når man 
arbejder med mennesker. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at de ansatte er ”klædt på” til at tackle de 
følelsesmæssige krav. 
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De tre spørgsmål om følelsesmæssige krav: 

� Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?  
� Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?  
� Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? 

 

Krav om at skjule følelser 

At skulle skjule sine følelser er et følelsesmæssigt krav. Dette krav findes især i arbejdet med klienter, 
patienter, elever og kunder. Ofte er der tale om, at man skal være høflig og venlig, selv om den 
pågældende klient/patient ikke selv optræder særlig venligt eller høfligt. Også her gælder det om at 
være ”klædt på” til at tackle kravene. De ansatte kan fx have behov for at vide, hvor grænsen går for 
det, de skal finde sig i, hvis de bliver truet eller forulempet. En del undersøgelser har endvidere vist, 
at der også kan være høje krav om at skjule følelser, hvis man arbejder på en arbejdsplads med mange 
konflikter og kliker. 
 
De to spørgsmål om at skjule følelser: 

� Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening?  
� Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? 

 

Indflydelse 

Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. I skemaet spørges der om 
indflydelse på en række forhold af umiddelbar betydning for den enkelte ansatte. Der sigtes ikke mod 
at måle indflydelse gennem fx samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse er en meget vigtig 
dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der er tale om høje krav i arbejdet. 
 
De fire spørgsmål om indflydelse i arbejdet: 

� Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 
� Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde?  
� Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med?  
� Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 

 

Udviklingsmuligheder 

Et udviklende arbejde indeholder kvalitative krav, der er ”lidt for store”, også kaldet udfordringer. 
Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. Manglende 
udviklingsmuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. 
 
De tre spørgsmål om udviklingsmuligheder i arbejdet: 

� Kan du bruge din kunnen og færdigheder i dit arbejde?  
� Har du mulighed for at lære nyt gennem dit arbejde?  
� Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? 

 
Mening i arbejdet 

Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er ”lodret”, dvs. at arbejdet eller 
produktet har relation til et mere alment formål som for eksempel at helbrede syge eller at producere 
nyttige produkter. Sammenhæng er ”vandret”, dvs. at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager 
til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid 
være engageret i sit arbejde. 
 
De tre spørgsmål om mening i arbejdet: 

� Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?  
� Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?  
� Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 
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Forudsigelighed 

Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at give de ansatte 
relevante informationer på det rette tidspunkt. At give relevante informationer er en central 
ledelsesopgave. Der er altså ikke tale om forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige 
detaljerne i hverdagen. Tværtimod – det er de store linjer, der betyder noget. 
 
De to spørgsmål om forudsigelighed: 

� Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt?  
� Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og 

fremtidsplaner i god tid? 
 
Rolleklarhed 

Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde 
til stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er 
både ”lodret” (hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og ”vandret” (hvad skal jeg lave, og hvad skal 
de andre lave?). 
 
De fire spørgsmål om rolleklarhed: 

� Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder?  
� Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde?  
� Ved du præcist, hvor megen selvbestemmelse du har i dit arbejde?  
� Er der klare mål for eget dit arbejde? 

 
Rollekonflikter 

Rollekonflikter handler om to ting: 1). Forskellige forventninger fra forskellige mennesker. 2). 
Modstrid mellem den ansattes egne og andres forventninger. Rollekonflikter kan give stress hos den 
enkelte og konflikter med andre. 
 

De fire spørgsmål om rollekonflikter: 

� Må du somme tider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige?  
� Må du somme tider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes?  
� Bliver der stillet modstridende krav til dig i arbejdet? 
� Foretager du dig noget i dit arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af 

andre? 

 

Anerkendelse 

De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats. De vigtigste former er løn, 
karrieremuligheder og anerkendelse. Denne dimension fokuserer på den daglige anerkendelse for at 
have udført et godt stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, 
fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for 
deres indsats, vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre 
produktive og engagerede medarbejdere. 
 

De to spørgsmål om anerkendelse: 

� Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?  
� Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 

 

Ledelseskvalitet 

Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af 
de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. 
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De fire spørgsmål om ledelseskvalitet:  

Spørgsmålene handler om ledelsen af din afdeling – I hvor høj grad kan man sige, at din nærmeste 
leder på din arbejdsplads… 

� … sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder?  
� … prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? 
� … er god til at planlægge arbejdet? 
� … er god til at løse konflikter? 

 

Social støtte 

Social støtte fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos både den nærmeste leder og hos 
kollegerne. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (kommer støtten, når der er brug for 
den?) og form (er det den rigtige form for støtte?). At give gode råd, når den ansatte ikke har bedt om 
det eller føler behov for det, kan være værre end ingenting. 
 
De fire spørgsmål om social støtte: 

� Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger?  
� Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet?  
� Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? 
� Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 

 
Socialt fællesskab 

Denne dimension handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af 
fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads.   
 
De fire spørgsmål om socialt fællesskab på arbejdspladsen: 

� Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger?  
� Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads?  
� Er der et godt samarbejde blandt kollegerne inden for det afsnit/område, du er ansat på?  
� Er der et godt samarbejde blandt kollegerne mellem afsnit/område på din arbejdsplads?  

 

Feedback 

Alle mennesker har behov for feedback. Både når vi laver noget godt og noget mindre godt. Det 
afgørende for de fleste mennesker er, at feedback gives på en god måde og på rette tidspunkt. 
Arbejdspladser, hvor der er stor tillid og gensidig respekt, er i reglen kendetegnet ved, at man er god 
til at give feedback til hinanden.  
 
De to spørgsmål om feedback på arbejdspladsen: 

� Hvor ofte taler du med din overordnede om, hvor godt du udfører dit arbejde?  
� Hvor ofte taler du med dine kolleger om, hvor godt du udfører dit arbejde? 

 

Retfærdighed 

Retfærdighed er en central værdi på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed 
handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og 
det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og med 
respekt, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte.  
 

De to spørgsmål om retfærdighed: 

� Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?  
� Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 
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Tillid (mellem ledelse og ansatte) 

Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt 
om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give 
udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er 
kontrolsystemer og overvågning. ”Social kapital” er gennemsnittet af retfærdighed og tillid. 
 

De to spørgsmål om tillid på arbejdspladsen: 

� Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?  
� Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 

 
Job tilfredshed 

De ansattes trivsel og tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man 
skal være opmærksom på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidig mange problemer. 
Tilfredshed udspringer i reglen af to ting: Det ene er arbejdets indhold og mening, og det andet er 
forholdet til kolleger og ledere, herunder arbejdspladsens sociale kapital. 
 
De tre spørgsmål om job tilfredshed: 

Spørgsmålene handler om dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med… 
� Dine fremtidsudsigter i arbejdet? 
� Måden, dine evner bruges på? 
� Dit job som helhed, alt taget i betragtning? 

 
Det er værd at bemærke, at der for jobtilfredshed er anvendt nye svarkategorier i 2015 (meget tilfreds, 
tilfreds, hverken/eller, utilfreds og meget utilfreds) hvilket medfører, at man ikke kan sammenligne 
denne dimension med tal for 2012 (meget tilfreds, tilfreds, utilfreds, meget utilfreds).  
 

Arbejde-familie konflikt 

De tre spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især 
på to former, nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Arbejde-familie 
konflikt er i reglen størst hos ansatte med høj uddannelse og løn. Det hænger især sammen med det 
såkaldte grænseløse arbejde, hvor arbejde og fritid flyder sammen.  
 
De tre spørgsmål om arbejde-familie konflikt: 

� Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være “begge 
steder på én gang”? 

� Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over dit privatliv? 
� Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 

 

Selvvurderet helbred 

Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at 
denne vurdering hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af 
sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. Ofte er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting 
end lægediagnosticeret sygelighed.  
 

Spørgsmålet om selvvurderet helbred: 

� Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 
 

Stress 

Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Korttids stress kan være nyttigt og 
godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid 
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skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet 
risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet.  
 

Spørgsmålet om stress: 

� Hvor tit har du inden for de sidste 4 uger været stresset? 
 

Metode  

Undersøgelsen er gennemført i perioden 12. marts - 7. april 2015 på Dansk Sygeplejeråds medlemspanel 
hos MEGAFON. Svarprocenten for undersøgelsen var 27% (2.212 besvarede ud af 8.339 inviterede).  
 
De inviterede til undersøgelsen består dels af medlemmer, som blev inviteret til den foregående 
arbejdsmiljøundersøgelse (SATH 2012), samt en supplering af især unge medlemmer. Særligt for SATH 
2015 er, at det kun er medlemmer, der har en e-mail adresse, som er inviteret til dette års undersøgelse, da 
data i denne undersøgelsen kun er indsamlet elektronisk. For at sikre at respondenterne har samme profil 
som DSR’s medlemsskare, har DSR bedt MEGAFON om at vægte besvarelserne. Respondenterne er lovet 
fortrolighed, og projektet er anmeldt til datatilsynet 
 
For at sikre bedst mulig sammenlignelighed mellem undersøgelserne fra hhv. 2012 og 2015, afgrænses 
SATH 2012 til de elektroniske besvarelser. Årsagen til denne afgrænsning er, at der er signifikante 
forskellige i det psykiske arbejdsmiljø afhængig af svarmetode (papir versus elektronisk).  
 
De, i notatet anvendte arbejdspladstyper, er dannet for at sikre, at der er en vis mængde respondenter i 
hver kategori. Laveste antal er 49, men ellers ligger alle grupper med over 50 respondenter. Kravet er, at 
de sammenlagte arbejdspladstyper skal have et så homogent arbejdsmæssigt indhold, at det giver mening 
at sammenkoble.  
 
Arbejdspladstyperne er følgende:  

� Uddannelsesinstitutioner 
� Kirurgisk afdeling 
� Medicinsk afdeling 
� Børneafdeling 
� Anæstesi  
� Intensiv 
� Opvågning inkl. OP 
� Ambulatorie (medicinsk og kirurgisk) 
� Fælles Akut Modtagelse inkl. skadestue 
� Psykiatrisk hospital 
� Hjemmepleje- og sygepleje 
� Plejehjem inkl. integrerede ordninger, dag- og 

døgninstitutioner og kommunal akutfunktion  
� Sundhedsplejerske 
� Praktiserende læge inkl. speciallæge 

  

Der er dannet 23 arbejdsmiljørelaterede dimensioner på baggrund af en række underliggende spørgsmål. 
Skalavaliditeten er testet med et Cronbach's Alpha test, der for stort set alle dimensioner ligger over de 
anbefalede 0,7 point. Kun skalaen om feedback og skalaen om retfærdighed ligger marginalt under det 
anbefalede niveau.  

 


