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Hvad siger sygeplejerskerne?

.Andelen (%) af s ygeplejersker, som oplever, at det "hel t sikker/til en 
hvis grad" ville være lettere at have både arbejde og pri vatliv, hvis de 

havde større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden

SATH, DSR & AMI, 2005
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Regelmæssighed i arbejdstider
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Fleksibilitet i arbejdstiden
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Kontrol over arbejdstid og sygefravær

N=3259 kvinder. 
Kontrolleret for sygdom ved baseline, alder, gift, antal 
børn, rygning, alkohol, bmi og overvægt Ala-Mursula et al., 2005
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Eksempler

• Spørg medarbejderne
• Bytte vagter
• Timebank
• Individuelle vagtplaner
• Fleksible vagtlængder
• Fleksible møde/gå hjem tider
• Åbent vagtskema med/uden brug af  computer
• …



Projekt på Ålborg sygehus

• Formål:
– Koble arbejdstider ud fra medarbejdernes 

behov med de bedste betingelser for det 
gode patientforløb, kompetenceudvikling, 
rekruttering samt fastholdelse af 
medarbejdere.

Ålborg Sygehus, 2003



Dialog om holdninger og 
muligheder

• Øget bevidsthed om sammenh ænge 
mellem arbejde og privatliv

• Øget forståelse for forskelli gheder
• Aktuelle og fagli ge begrundelser f or 

fordeling af  ressourcer over døgnet
• Struktureret kompetenceudviklin g
• Fleksible arbejdstidspl aner baseret på

behov frem for traditioner

Ålborg Sygehus, 2003



Holdninger til ar bejdstider

• Dagvagt på hverdage er det mest kr ævende
• Nattevagter kan opleves som et pusterum
• At møde tidligt ønskes specielt af ældre
• 8-14 og 8-15 ønskes specielt af b ørneforældre
• 12-timers vagter ønskes ikke af børneforældre 

og ældre
• Arbejdsweekender er i kke attraktive
• Fælles pauser er vigti ge p.gr.a. det sociale.

Ålborg Sygehus, 2003



Kombinationer af 
arbejdstider

• Varierende vagtlængder
• Uens vagtlængder over døgnet
• Forskudte mødetider
• Forskudte gå-hjem tider
• 12 timers vagter på hverdage og 

weekender
• 3-3 modellen

Ålborg Sygehus, 2003



Åbent skema i 
sundhedssektoren

• Formål: Forbedre balancen mellem arbejde og 
privatliv

• Fokus: arbejdsskemaet
• Styregruppe med medarbejderrepræsentanter, 

sikkerhedsrepræsentant, 
fagforeningsrepræsentant og projektleder

• Daglig planlægning og koordination varetaget
af projektleder og medarbejderrepr æsentanter

• To eksterne konsulenter tilknyttet projektet i 
hele perioden

Pryce et al. 2006



Deltagere

• 5 plejeteam i kontrolgruppe (n=91) 
• 4 plejeteam i interventionsgruppe (n= 

86)
• 60% sygeplejersker og 40% SOSU’er
• 92% kvinder
• Gennemsnitsalder : 43 år

Pryce et al. 2006



Interventionen: åbent skema

• Workshops med præsentation af cases
• 3 ud af de 4 teams valgte en åbent

skema intervention som den mest
passende

• De ansatte skulle så udfylde skemaet
under hensyntagen til kollegernes behov

• Skemaet blev derefter tilpasset af to 
sygeplejersker på skift

• Resultaterne inkluderer kun de tre
grupper som faktisk indførte
interventionen Pryce et al. 2006



Tilfredshed med arbejde-
familieliv balancen

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

arb-fam sammenligning arb-fam intervention

Før
Efter

Pryce et al. 2006



Jobtilfredshed og socialt 
fællesskab

0
10
20
30
40

50
60
70
80

90

tilfredshed
sml

tilfredshed
int

fællesskab
sml

fællesskab
int

Før
Efter

Pryce et al. 2006



Mere social støtte
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Åbent skema ved brug af PC

• Butiksansatte i Sverige
• ”Leder” angiver hvor stort behovet er (hvor 

mange og hvilke kompetencer).
• Medarbejdere melder i nd hvornår de 

ønsker og ikke ønsker at arbejde (uden 
hensyntagen til hinanden)

• Vagtplanen tilpasses af PC-program
• Uoverensstemmelser klares enten per 

automatik baseret p å point eller person

Lowden et al. 1999



Interventionsgruppen

• Brugte ca. 1.2 timer/uge til 
planlægning

• Oplevede større indflydelse og 
tilfredshed med arbejdstider

• Oplevede mere tid til familie og venner
• Oplevede dårligere bemanding 
• Ingen effekt på fysisk/psykisk 

arbejdsmiljø, social støtte og helbred i 
forhold til referencegruppen

Lowden et al. 1999



Andre pointer

• Hvordan sikrer man retf ærdighed?
• Kan man få for meget indflydelse?
• Hvordan sikrer man ”sunde” arbejdstider?
• Med indflydelse følger ansvar og behov f or viden
• Hvad bliver lederens rolle?
• Er det lige godt f or alle?
• ….



Hvilke arbejdspladser kan 
deltage?

• Arbejdspladser, som:
– har skæve og/eller skiftende arbejdstider
– overvejer at afprøve selvvalgte arbejdstider ved 

brug af et IT-program
– kan stille med en interventions- og helst en 

sammenligningsgruppe med mindst 30 
medarbejdere i hver

– planlægger at indføre selvvalgte arbejdstid 
senest med udgangen af 2009



Interventionen

• Medarbejdere skal l øbende (for en fastlagt 
periode af gangen) ønske arbejdstider ved 
brug af IT

• Medarbejdere kan ønske hvilke dage 
arbejdet ønskes gennemført

• Medarbejdere kan ønske at have f ri på
bestemte tidspunkter (veto)

• Lederen kan løbende (for en fastlagt 
periode) def inere bemandingsbehovet 
(hvor mange og hvilke kompetencer)



Interventionen (evt.)

• Medarbejdere kan ønske vagtlængde 
(variabel vagtlængde)

• Vagter kan begynde p å forskellige 
tidspunkter på dagen (variabel m ødetid)

• Mulighed for flextid/timebank
• Pointsystem til f ordeling af ikke-ønskede 

vagter



Hvad får jeres arbejdsplads 
ud af at deltage?

• En rapport om effekterne på det psykiske 
arbejdsmiljø

• En videnskabelig evaluering af hvad øget 
indflydelse på tilrettelæggelsen af egen 
arbejdstid betyder for medarbejdernes helbred 
og trivsel på jeres arbejdsplads 

• Være en central aktør, der bidrager til at skabe 
viden om betydningen af indflydelse på egen 
arbejdstid - til gavn for egen og andre 
arbejdspladser 

• Mulighed for at udveksle viden og erfaringer 
med andre deltagende arbejdspladser



Hvad kræver det af jeres 
arbejdsplads at deltage?

• Ansvar for tilrettel æggelse og 
gennemførelse af ændringer i 
planlægningen af arbejdstid på jeres 
arbejdsplads, herunder implementering 
af et selvvalgt og eget f inansieret IT-
program

• Tid og ressourcer i f orbindelse med 
besvarelse af  spørgeskemaer og 
interviews. 



Yderligere infor mation

www.arbejdsmiljoforskning.dk/prioriteretabejdstid

Helene Garde, projektleder
ahg@arbejdsmiljof orskning.dk
Tlf: 39 16 52 58


