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Resumé af undersøgelsens resultater 

Arbejdsmiljøundersøgelsen er iværksat af Jordemoderforeningen. Formålet 
med kortlægningen er at få skabt et overblik over jordemødrenes psykiske 
arbejdsmiljø og helbred til brug på arbejdspladserne samt være et arbejds-
redskab for Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. Rapporten har et sær-
ligt fokus på forandringer på jordemødrenes arbejdspladser og forandringer-
nes betydning for jordemødrene, arbejdstid og organisering af arbejdet samt 
ledelsesforholdenes betydning for arbejdsmiljøet.  
 
Undersøgelsen er gennemført af CASA, Center for Alternativ Samfunds-
analyse, hvor Nadia El-Salanti og Jørgen Møller Christiansen har været an-
svarlige for rapportens udarbejdelse. 
 
I rapporten belyses resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der er gen-
nemført i april-maj 2006. Der er tale om en totaltælling, og undersøgelsen 
omfatter samtlige aktive medlemmer af Jordemoderforeningen. I alt 1.387 
jordemødre i Danmark har modtaget et postomdelt spørgeskema. To erin-
dringsbreve er udsendt i forløbet, og CASA har modtaget 1.163 anvendeli-
ge og veludfyldte skemaer. Svarprocenten er på 83,4 %, hvilket er yderst 
tilfredsstillende. 82 ud af 96 ledere (85 %) har besvaret spørgeskemaet samt 
et særligt tillægsskema rettet kun til lederne.  
 
Til formålet er der udarbejdet et tilpasset spørgeskema, der kan give et nu-
anceret øjebliksbillede af jordemødrenes arbejdsforhold. Nogle spørgsmål 
er blevet brugt i andre undersøgelser, hvilket muliggør sammenligninger. 
Det drejer sig bl.a. om jordemoder Merete Dyhrs tværsnitsundersøgelse af 
danske jordemødres psykiske arbejdsmiljø fra 1998 samt Jordemoderfore-
ningens Medlemsundersøgelse fra 2003.  
 
Det følgende resumé følger i hovedtrækkene rapportens opbygning. Resu-
meet er relativt omfattende, så læseren kan få et overblik og orientere sig 
om undersøgelsens mange og forskelligartede resultater. 
 
Spørgeskemaets mange spørgsmål er analyseret i forhold til en række for-
skellige variable, hvor gennemgående er: Stilling, fødestedets størrelse, an-
tal år i faget (anciennitet) og jordemødrenes alder. Her ud over analyseres 
og belyses forskellige sammenhænge fx arbejde og helbredsforhold 
 
I rapportens forskellige kapitler og temaer præsenteres de konkrete resulta-
ter. Der indkredses styrker og svagheder i jordemoderarbejdet. Kritiske om-
råder udpeges, og handlemuligheder skitseres i forhold til en række pro-
blemstillinger.  
 
 

 5



En karakteristik af jordemødrene 
Undersøgelsens resultater er alle blevet analyseret i forhold til jordemødre-
nes stillingsbetegnelse. Den største gruppe af jordemødre i undersøgelsen er 
basisjordemødrene. De udgør 82 % af alle svarpersoner. 4 % af svarperso-
nerne er enten afdelingsjordemoder eller klinisk jordemodervejleder. Leder-
ne udgør 7 %, og det samme gør gruppen ’øvrige’, der består af kliniske 
instruktionsjordemødre, undervisere, forskere mm.  
 
Næsten alle jordemødre er altså beskæftigede på fødesteder. 6 % af disse 
jordemødre arbejder på små fødesteder med op til 1.000 fødsler årligt. En 
stor del (48 %) er på de mellemstore fødesteder (1.000-3.000 fødsler årligt), 
mens de resterende (46 %) er på store fødesteder med mere end 3.000 føds-
ler årligt. 
 
Mere end halvdelen er ansat på nedsat tid, dvs. mindre end 37 timer om 
ugen. Otte ud af ti jordemødre har haft over- eller merarbejde den seneste 
måned. 18 % har haft mere end 20 timers overarbejde i den pågældende 
månedsperiode. Overarbejde er altså meget udbredt. 
 
Aldersmæssigt varierer undersøgelsesgruppen fra 25 år til 66 år; i gennem-
snit 43 år. Langt hovedparten af jordemødrene bor i parforhold, 17 % bor 
alene (med eller uden børn). Hver anden jordemoder i undersøgelsen har 
hjemmeboende yngre børn under 13 år.  
 
Jordemødrenes gennemsnitlige anciennitet i faget er 15 år. Lederne er den 
gruppe, der har den længste gennemsnitlige anciennitet (22 år), mens basis-
jordemødrene har den korteste (13 år i snit).  
 
Der er altså alt i alt tale om en meget erfaren faggruppe. Et fællestræk er 
desuden, at stort set alle arbejder for – og med mennesker. Arbejde med 
mennesker er i langt højere grad end ved sædvanligt arbejde karakteriseret 
ved, at den ansatte stilles over for krav om personlig involvering i forhold 
til et eller flere andre mennesker. Især “face-to-face” situationen kræver, at 
den ansatte ikke alene kan basere sit arbejde på en række fagspecifikke kva-
lifikationer, men også må inddrage sig selv som “person”, som man ofte ud-
trykker det. At denne i sit udgangspunkt positive situation kan udvikle sig 
som svært belastende belyses gennem rapporten. 
 
Arbejdsglæde og trivsel 
Jordemødrene går meget ofte eller ofte glade hjem fra arbejde, fordi de har 
gjort et godt stykke arbejde, som andre har været tilfredse med. Det gælder 
for tre ud af fire jordemødre. Og lige så mange oplever meget ofte eller of-
te, at de har haft en god dag på arbejdspladsen, hvor stemningen var god, og 
hvor man har haft det godt sammen.  
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Undersøgelsen viser også, at et stort flertal (mere end 80 %) oplever deres 
arbejdsopgaver som meningsfulde, føler sig som en del af fællesskabet på 
arbejdspladsen, ser sig selv som engagerede og begejstrede for arbejdet og 
giver udtryk for, at arbejdet har stor betydning for dem. Og et stort flertal 
(75 %) er meget tilfredse eller tilfredse med deres job som helhed, alt taget i 
betragtning. 
 
Umiddelbart virker de fleste jordemødre altså glade og tilfredse, men resul-
taterne peger nu også på, at tingenes tilstand kunne være bedre. Godt hver 
fjerde jordemødre er ikke med i “det gode selskab”, men giver til gengæld 
udtryk for at have det skidt med deres arbejde. En af skyggesiderne er ar-
bejdsbetingelserne. Undersøgelsen viser nemlig, at mange af jordemødrene 
(40 %) enten er meget utilfredse eller utilfredse med de betingelser, arbejdet 
foregår under. Og 27 % af basisjordemødrene føler sig nogle gange, ofte el-
ler meget ofte fremmede og ligeglade i forhold til deres arbejdsplads.  
 
At blive værdsat og respekteret er vigtige elementer i et godt psykisk ar-
bejdsmiljø. At modtage en rimelig løn er et element heri. Her halter det ge-
valdigt i jordemoderfaget. Knap 9 ud af 10 jordemødre er utilfredse eller 
meget utilfredse med deres normale løn. Dette er en stigning i forhold til 
1998- undersøgelsen, hvor det var 8 ud af 10, der var utilfredse. 
 
Arbejdstid 
Arbejdstid har været et særligt fokuseret tema i undersøgelsen. Resultaterne 
viser, at det er et område med klare problemstillinger inden for jordemoder-
faget.  
 
Som tidligere nævnt har mange jordemødre lange arbejdsuger. Overarbejde 
og merarbejde er meget udbredt, og mange føler sig presset til at tage ek-
stravagter bl.a. fordi ubesatte jordemoderstillinger er udbredt, og sygefra-
været er højt (herom senere).  
 
I den positive ende af resultatskalaen skal nævnes, at mange jordemødre til-
syneladende ikke har de store problemer med, at der er tale om skiftende ar-
bejdstider på forskellige tider af døgnet. Det synes at være et vilkår ved ar-
bejdet, som mange jordemødre accepterer. Undersøgelsen viser, at blandt 
de jordemødre, der sædvanligvis har skiftende arbejdstider eller døgnvagter 
har 13 % - 16 % behov for at anvende sovemedicin efter nattevagt eller 
døgnvagt. Undersøgelsen viser også, at en del af jordemødrene på arbejds-
pladser, hvor døgnvagter er omlagt eller nedlagt, fremhæver,  at det har haft 
stor positiv betydning. 
 
Når det er sagt, indeholder undersøgelsen også en række kritiske resultater:  
 Der sker hele tiden ændringer i vagtplanerne, hvilket har betydning for 

både jordemødrene og arbejdspladserne. Sidstnævnte må uvægerligt bru-
ge ekstra ressourcer på hele tiden at holde vagtplanerne ajour, mens de 
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mange ændringer både er til gene og gavn for jordemødrene. Det, at man 
altid kan bytte vagter, betyder naturligvis for jordemødrene, at der er stor 
fleksibilitet i deres arbejde. Til gengæld kan det også være generende, at 
man aldrig helt ved, hvornår man skal på arbejde, og hvem man i så fald 
kommer til at arbejde sammen med.  

 Mange føler sig presset til at tage ekstravagter, og undersøgelsen viser 
nogle klare tendenser vedrørende de psykiske og helbredsmæssige kon-
sekvenser for de, der føler sig presset til at tage ekstravagter. Undersø-
gelsen viser en markant højere forekomst af stress, sygefravær og over-
vejelser om jobskifte hos de, der føler sig presset til at tage ekstravagter 
sammenlignet med de, der ikke føler det pres. 

 Mange vælger af en eller anden årsag at arbejde på nedsat tid. Alligevel 
forekommer over- og merarbejde meget hyppigt. Et forhold, der er af be-
tydning både for den enkelte, men også for arbejdspladserne, fx at der 
skal betales dyrt for timerne enten i form af overarbejdsbetaling eller i 
forbindelse med brug af vikarbureauer. 

 
Resultaterne peger på, at arbejdstidsspørgsmålet er et vigtigt anliggende for 
langt de fleste jordemødre. Der er behov for nytænkning i forbindelse med 
besættelse af ekstravagter og vagternes placering, og der synes at være be-
hov for, at man på arbejdspladserne påbegynder en diskussion og udvikling 
af procedurer til håndtering af ekstravagterne. 
 
Forandringer 
Forandringer på jordemødrenes arbejdspladser og organiseringen af arbej-
det har i meget høj grad været på dagsordenen de seneste år. Det er da også 
et af de store fokusområder for nærværende undersøgelse. 
 
Et stort flertal af jordemødrene har oplevet væsentlige forandringer eller be-
tydelige ændringer i deres arbejde inden for de seneste par år. De hyppigst 
angivne forandringer vedrører struktur- og organisatoriske ændringer samt 
indførelse af elektroniske registreringssystemer. Forandringerne har ifølge 
jordemødrene ofte været støttet af ledelsen (både den overordnede og den 
lokale ledelse) og knap så hyppigt af personalet. Personalets støtte er mest 
udbredt ved forandringer i vagtplaner-/skemaer, og mindst støtte er der gi-
vet til besparelser/nedskæringer. 
 
Med hensyn til implementeringen af forandringerne viser undersøgelsen, at 
et flertal af jordemødrene føler sig godt informeret om, hvad der skulle ske. 
Alligevel føler et stort flertal (tre ud af fire), at forandringen blev trukket 
ned over hovedet på dem. Også et flertal blandt lederne sidder tilbage med 
denne oplevelse. Det er således kun et mindretal, der oplyser, at de fik mu-
lighed for at lufte deres synspunkter vedrørende forandringen endsige på-
virke forandringen. Undersøgelsen peger på, at der har været betydelige 
mangler i selve processen omkring forandringen. Det kunne have været 
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gjort bedre – især i forhold til medinddragelse og medindflydelse – og der-
med have resulteret i nogle mere positive vurderinger af udfaldet. 
 
De hyppigste reaktioner på forandringerne har været “utryghed og dårlig 
stemning” og “protester”, men også konflikter mellem personalet og ledel-
sen og svækket engagement er nogle af konsekvenserne. Generelt har der 
været langt flere negative reaktioner på forandringerne end positive. Særligt 
basisjordemødrene har reageret negativt sammenlignet med de øvrige grup-
per i undersøgelsen. 
 
Der er dog forskel på, hvilke typer af forandringer der har givet hvilke typer 
reaktioner. Sammenlægninger og omstruktureringer angives såvel på plussi-
den som på minussiden i bedømmelsen af forandringens betydning for ar-
bejdspladsen. Jordemødrenes svar tyder på, at de jordemødre, som har mod-
taget nyt fx modtaget anden afdeling/afsnit, oprettet nye funktioner, etable-
ret selvstændig gruppe/afsnit o.l. – at denne type forandring mange steder er 
højt placeret på plussiden. Modsat de jordemødre, hvis afdeling lukkes, 
overflyttes eller som oplever “tab”, dem finder vi ovre på minussiden. 
 
I bedømmelsen af forandringernes betydning finder vi på den stærkt negati-
ve side også, at indførelse af elektronisk patientregistrering og ledelsesæn-
dringer optræder langt hyppigere end på den positive side. 
 
Højt placeret på plussiden finder vi fx nye opgaver eller ændret arbejdsfor-
deling. Jordemødre ser gerne nyt, så længe der er balance mellem opgaver 
og ressourcer. Det tyder svarene også på. Det er også tankevækkende, at 
ændring af vagtplan (omlægning/nedlæggelse af døgnvagt) anføres som 
meget positivt, men ikke ses på listen over forhold, der vurderes meget ne-
gativt. Et resultat til inspiration på jordemoderarbejdspladser, hvor ændrin-
ger i vagtplan overvejes. 
 
Samlet set findes der ikke at være en generel modstand mod forandringer. 
En påstand, som man ellers ofte kan støde på i managementlitteraturen. De 
personalemæssige konsekvenser af forandringerne afhænger af måden, 
hvorpå de er gennemført. En forandringsproces, hvor medarbejderne ind-
drages og lyttes til, vil utvivlsomt kunne aflæses på den økonomiske bund-
linje i form af mindre sygefravær, færre opsigelser og øget engagement. 
 
Indflydelse 
Resultaterne viser, at lederne og gruppen af øvrige svarpersoner (undervise-
re mm.) generelt har stor indflydelse på deres arbejde. Et stort flertal af dis-
se svarer, at de altid eller ofte har indflydelse på, hvad de laver, hvornår og 
hvordan de udfører arbejdet samt til hvilken kvalitet. Derudover har disse 
jordemødre også hyppigt indflydelse på beslutninger, der vedrører arbejdet, 
samt hvornår de holder ferie. Lidt færre (men stadig et flertal) svarer, at de 
har indflydelse på deres arbejdstempo, og hvem de arbejder sammen med. 
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Sammenlignet med 1998-undersøgelsen er der dog færre i dag, der oplyser, 
at de har indflydelse på deres arbejdstempo.  
 
På mange af områderne følger gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jor-
demodervejledere godt med, hvad indflydelse angår. 
 
Til gengæld halter basisjordemødrene gevaldigt bagefter. Godt nok har et 
stort flertal blandt basisjordemødrene indflydelse på, hvordan de udfører 
deres arbejde, men så er det også sagt. Kun omkring hver anden oplever at 
have indflydelse på, hvilket kvalitetsniveau der skal lægges for deres arbej-
de. Og endnu færre synes, at de har indflydelse på deres arbejdstid, tempo, 
hvem de arbejder sammen med samt beslutninger, der vedrører deres arbej-
de. På mange af jordemødrenes arbejdspladser synes der at være behov for 
fælles afklaring om disse forhold. 
 
Den mangelfulde indflydelse hænger formentlig sammen med arbejdets ka-
rakter. Opgaverne er langt hen ad vejen ydrestyrede i og med, at fødselsfor-
løb er uforudsigelige, hvorfor arbejdsopgaverne kan hobe sig op og kræve 
jordemoderens tilstedeværelse her og nu. På den måde kan det være vanske-
ligt at få indflydelse på sit arbejdstempo. Vagtplaner kan også være vanske-
lige at tilrettelægge og få til at gå op, når stillinger er ubesatte, kolleger har 
sygefravær, eller arbejdet kræver særlig indsats og intensitet. Kapitel 4 viser 
dog, at man flere steder har ændret vagtskemaet, hvor man har nedlagt 
døgnvagterne og i stedet indført rådighedsvagter til mange jordemødres sto-
re tilfredshed. 
 
Taget i betragtning, at indflydelse på eget arbejde er en meget vigtig para-
meter i det psykiske arbejdsmiljø, synes der – til trods for de indlysende 
vanskeligheder – at være behov for udvikling af indflydelsesmulighederne 
blandt især basisjordemødrene. 
 
Analyserne viser da også, at det nogle steder lykkes at give jordemødrene 
større grad af indflydelse på arbejdet. Her handler det især om ledelse. Un-
dersøgelsen viser, at omfanget af indflydelse er større der, hvor lederne be-
tegnes som gode til at planlægge arbejdet og der, hvor ledelsen alt i alt vur-
deres som gode til deres arbejde, sammenlignet med de steder, hvor det 
modsatte er tilfældet.  
 
Endelig viser analyserne, at indflydelse på eget arbejde reducerer forekom-
sten af stress, men ikke sygefraværet i et omfang, der er statistisk signifi-
kant. Argumenterne for at arbejde med ledelsen på fødestederne og der-
igennem med jordemødrenes indflydelsesmuligheder synes alligevel i høj 
grad at være til stede. 
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Arbejdets krav og klienterne 
Denne del af undersøgelsen, der vedrører kravene i jordemoderarbejdet, vi-
ser først og fremmest, at jordemødrene har rigtigt meget at lave. Arbejds-
tempoet er højt gennem hele arbejdsdagen, og knap hver anden oplyser, at 
de derudover får pålagt flere og flere opgaver, der går ud over kerneydel-
sen. 
 
Udover at der er meget at lave, så er opgaverne også af en sådan karakter, at 
de kræver overblik og evnen til at gøre mange forskellige ting på en gang. 
Dertil kommer, at restitutionsmulighederne er få. Mindre end hver fjerde får 
dagligt de pauser, de har brug for og krav på, og kun omkring en ud af fem 
kan som regel puste ud oven på særligt intense arbejdsperioder.  
 
Heldigvis oplever langt hovedparten af jordemødrene, at klienterne påskøn-
ner det arbejde, de udfører. Og et flertal af jordemødrene oplever, at de/ar-
bejdspladsen er i stand til at honorere de krav, som klienterne stiller.  
 
Værre er det med de krav, jordemødrene stiller til sig selv og til den kvali-
tet, de gerne vil yde i arbejdet. Mellem hver fjerde og hver femte jordemo-
der oplever, at de mangler ro og tid til at gøre arbejdet godt, samt at de 
kommer til at gå på kompromis med egne krav til kvaliteten. Derudover op-
lever mellem tre og fire ud af ti jordemødre, at de med den tid, de har til rå-
dighed, har vanskeligt ved at nå at behandle arbejdsopgaverne fagligt for-
svarligt og klienterne menneskeligt forsvarligt. 
 
For en udefrakommende synes jordemoderarbejdet at være meget intensivt. 
Kravene er store – ikke mindst fra jordemødrene selv, og der er langt mel-
lem pauserne. Samtidig er arbejdet af en sådan karakter, at jordemoderen 
både bruger sig selv og ’giver’ af sig selv i arbejdet. Hun er med andre ord 
’på’ både fysisk og emotionelt hele arbejdsdagen. Det slider selvsagt, og set 
i det lys er det forståeligt, at mange jordemødre går med overvejelser om at 
skifte job (se kapitel 15) eller vælger at lade sig ansætte på deltid (se kapitel 
3). 
 
Det synes altså påkrævet, at der bliver gjort noget for at afhjælpe nogle af 
kravene i arbejdet. Afhængig af, om der er tale om ydre eller indre krav, 
skal der forskellige strategier til.  
 
Det store arbejdspres og problemerne med at få de pauser, man har brug for 
i løbet af en hektisk arbejdsdag, er vanskelige at gøre noget ved umiddel-
bart, fordi det handler om ressourcer og normeringer. Så længe der er ube-
satte stillinger, vil de, der er på arbejde, nødvendigvis skulle løbe stærkere. 
Alligevel kunne man måske forbedre vilkårene en smule ved at arbejde med 
udvikling af en form for teamfællesskab jordemødrene imellem, men også i 
forhold til det øvrige personale på fødestederne. Ved at etablere team og gø-
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re teamet ansvarlig for arbejdstilrettelæggelsen øges mulighederne for, at 
teamet kan sikre, at teammedlemmerne får de nødvendige pauser. 
 
Hvad angår de indre krav – altså de høje krav om kvalitet mv., som jorde-
mødrene øjensynligt stiller sig selv – så synes der at være behov for at af-
individualisere en række forhold i arbejdet. Dette kunne gøres ved, at afde-
lingen arbejder med at nå frem til en fælles afklaring af mål, kvalitet mm. 
 
I kapitel 10 belyses endvidere nogle særlige problemstillinger, som især de 
nye i faget oplever. Dette peger på et behov for enten systematisk supervi-
sion af de yngre eller etablering af en form for mentorordning, hvor de mere 
erfarne tager sig af at rådgive og vejlede de nye i faget. 
 
Rolleklarhed og konflikter 
Undersøgelsen viser, at jordemødrene har høj grad af rolleklarhed i deres 
arbejde, men at der også for en del jordemødre forekommer rollekonflikter i 
forbindelse med arbejdet. Rolleklarheden er en smule mindre blandt leder-
ne, mens rollekonflikter er lidt mere udbredt blandt ledende jordemødre 
sammenlignet med de øvrige stillingsgrupper.  
 
Undersøgelsen dokumenterer klare sammenhænge mellem rollekonflikter, 
manglende rolleklarhed og stress og sygefravær. Det beskrives i kapitel 7. 
 
Det er klart en ledelsesopgave at bidrage til at skabe rolleklarhed for jorde-
mødrene. Til gengæld er det sværere rent ledelsesmæssigt at arbejde med 
rollekonflikter i faget. Særligt dem, der beror på jordemødrenes egne krav 
og forventninger til opgaveløsningen. Her kunne en fælles dialog om kvali-
tetskrav for opgaveudførelsen være bidragende til at mindske de eksisteren-
de rollekonflikter. 
 
Ledelse og samarbejde 
De daglige ledere på fødestederne får generelt gode karakterer af deres 
medarbejdere. Ledelsen vurderes af otte ud af ti som værende god til at in-
formere og lytte, og mange jordemødre vil godt kunne anbefale andre at sø-
ge en stilling på deres arbejdsplads.  
 
Dog er det værd at være opmærksom på, at omkring hver fjerde jordemoder 
ikke oplever, at deres nærmeste leder påskønner deres arbejde. Lige så man-
ge synes ikke, at deres leder er god til at planlægge og fordele arbejdet, og 
omkring tre ud af ti synes ikke, at ledelsen prioriterer trivsel højt nok eller 
tager godt nok hånd om medarbejdere med stress eller andre problemer. 
Lidt mere end hver tredje jordemoder synes, at der forekommer favoriserin-
ger af enkelte medarbejdere, at ledelsesstrukturen er uoverskuelig, og at 
man føler sig usikker på ledelsen.  
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Problemerne er mest udbredt på de helt små og de helt store fødesteder. Så 
selvom det generelle billede af ledelsen er pænt, synes der stadig at være 
rum for udvikling, og i den sammenhæng kunne det være en god idé at ske-
le til de mellemstore fødesteder for at tage ved lære af, hvad der gøres godt 
der.  
 
En effekt af at arbejde med at skabe god ledelse vil højst sandsynligt være 
en reduktion i forekomsten af stress og sygefravær blandt medarbejderne, 
idet undersøgelsen viser en markant højere forekomst af stress og sygefra-
vær der, hvor ledelsen ikke vurderes positivt. 
 
Langt hovedparten af jordemødrene giver en positiv vurdering af de kolle-
giale og samarbejdsmæssige relationer på arbejdspladserne. Samarbejdet 
jordemødrene imellem vurderes en smule bedre end samarbejdet med andre 
faggrupper og afdelinger. En ud af fire jordemødre har været involveret i 
konflikter, og 7 % oplyser, at de har været udsat for mobning. Sidstnævnte 
forekommer hyppigere blandt ledere og afdelingsjordemødre/kliniske jorde-
modervejledere end blandt basisjordemødrene og ’øvrige’. Vold og seksuel 
chikane forekommer kun i meget beskedent omfang. 
 
Kritiske, belastende eller traumatiske hændelser 
De jordemødre, der har traditionelt jordemoderarbejde, (dvs. medvirker ved 
fødsler, n=ca. 800) oplyser selv, at de i gennemsnit har 9,8 fødsler om må-
neden. På de store fødesteder har jordemødrene gennemsnitligt flere fødsler 
end på de mellemstore og små. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed 
(se kapitel 9).  
 
Over halvdelen af fødslerne er normale forløb. Omkring hver tredje fødsel, 
som jordemoderen bistår ved, har et problematisk forløb med lettere kom-
plikationer, og ved hver tiende fødsel har der været et meget alvorligt, pro-
blematisk forløb. Hver anden jordemoder svarer, at hun inden for det sidste 
år har bistået ved enkelte fødsler, der var forbundet med meget belastende 
eller traumatiske oplevelser. 4 % svarer, at det har været tilfældet ved en del 
fødsler.  
 
Tre ud af fire jordemødre har nogle gange, ofte eller meget ofte ansvaret for 
flere fødende på en gang. På de små fødesteder har man markant hyppigere 
end på de mellemstore og store fødesteder mulighed for at være kontinuer-
ligt til stede hos den fødende.  
 
Heldigvis står jordemødrene ikke alene tilbage med eventuelle stærkt bela-
stende oplevelser i arbejdet. 72 % af de jordemødre, der det seneste år har 
været udsat for belastende eller traumatiske oplevelser i arbejdet, fik hjælp 
og støtte fra deres kolleger, hver anden fik det fra venner og familie, og 
hver fjerde fik det fra lederen.  
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Undersøgelsen viser, at forekomsten af arbejdsmæssig udbrændthed stiger 
betragteligt jo flere meget alvorlige, problematiske fødsler, jordemoderen 
har om måneden. 
 
Kvalifikationer og efteruddannelse 
Jordemødrene føler sig generelt godt kvalificeret til deres arbejde. Som for-
ventet stiger følelsen af kompetence med ancienniteten. Men i og med, at 
’kun’ hver tredje jordemoder med mindre end fem års anciennitet mod seks 
ud af ti blandt dem med længst anciennitet vurderer, at de i høj grad har de 
nødvendige kompetencer til at udføre deres arbejde, peger undersøgelsen på 
et behov for at vise særlig opmærksomhed på kompetenceudvikling blandt 
de nye i faget. 
 
Undersøgelsen viser også, at seks ud af ti jordemødre går rundt med uud-
nyttede ressourcer, idet de kun delvist eller slet ikke synes, at deres kompe-
tencer bruges godt nok i arbejdet. Her er tale om ressourcer, der måske kun-
ne komme frem i lyset via personaleudviklingssamtaler. 
 
Et stort flertal af jordemødrene oplever, at de har mulighed for at lære nyt 
gennem deres arbejde, samt at der er mulighed for læring i arbejdet. Til 
gengæld viser undersøgelsen, at det står knap så godt til, hvad angår mulig-
hederne for faglig udvikling i takt med kravene på deres område. Lederne er 
dem, der har de bedste udviklingsmuligheder, mens basisjordemødrene er 
dem, der har de dårligste vilkår, hvad angår faglig udvikling. Analyserne vi-
ser, at udviklingsmulighederne er større på de små end på de mellemstore 
og store fødesteder. 
 
Mindre end halvdelen af jordemødrene i undersøgelsen har mulighed for 
supervision eller deltagelse i interne møder, hvor de får mulighed for at hol-
de sig fagligt ajour. Igen er forholdene en smule bedre på de helt små føde-
steder. Undersøgelsen påviser nogle bemærkelsesværdige sammenhænge 
mellem forekomsten af kollegial supervision og stress, sygefravær, tilfreds-
hed mm. Det anbefales, at fødestederne overvejer, hvordan man kan indar-
bejde en eller anden form for kollegial supervision af og med jordemødre-
ne. 
 
Endelig viser undersøgelsen, at et flertal af jordemødrene har mødt hindrin-
ger i at deltage i efter-/videreuddannelse. Kursusbudgettet er smalt og alt 
for lille – er den hindring der optræder hyppigst. Travlhed og manglende 
mulighed for vikardækning er andre hyppigt angivne hindringer. Kun gan-
ske få angiver “uvilje hos arbejdsgiver/ledelse” som en hindring. 
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Professionalisme 
Jordemoderens arbejde kan ofte være forbundet med kritiske situationer. 
Evnen til ikke at lade sig overvælde af dagligdagens problemer og kunne 
opretholde en professionel distance er vigtig i arbejdet med mennesker. 
 
I undersøgelsen opstilles en professionalisme-skala, og resultaterne peger 
på, at en vej til højnet professionalisme er en styrkelse af kvalifikationsni-
veauet og læringsmulighederne i arbejdet. Resultaterne viser endvidere, at 
høj professionalisme kan være en buffer for forekomsten af såvel stress som 
udbrændthed.  
 
Fysisk arbejdsmiljø 
Rapporten indeholder et kort kapitel om jordemødrenes fysiske arbejdsmil-
jø. Undersøgelsen viser, at et flertal af jordemødrene er tilfredse med deres 
fysiske arbejdsmiljø. Knap hver fjerde er utilfreds. Utilfredsheden er mest 
udbredt på de store fødesteder. Sammenlignet med arbejdsmiljøundersøgel-
sen i 1998 er tilfredsheden med det fysiske arbejdsmiljø øget. 
 
Flere end hver tredje, men mindre end hver anden jordemoder i undersøgel-
sen, er generet af forskellige forhold i det fysiske arbejdsmiljø. Værst står 
det til med indeklimaet, men også trange lokaleforhold og støj/forstyrrende 
lyde er et problem i hverdagen. Det bemærkes, at stort set ingen er generet 
af andres tobaksrygning. Det generelle billede er, at forekomsten af proble-
mer i det fysiske arbejdsmiljø øges, des større fødesteder, vi har med at gø-
re. 
 
Arbejde og fritid 
Hovedparten af samtlige jordemødre har oplevelsen af, at arbejde og privat-
liv hænger rimeligt godt sammen, men der er et stort mindretal, hvor har-
monien knirker mere eller er direkte ude af balance. Undersøgelsen afdæk-
ker, at når ubalancen mellem arbejde og fritid er størst, er nogle af konse-
kvenserne en betydelig øget risiko for udvikling af stress og udbrændthed. 
 
På mange arbejdspladser er der en stigende opmærksomhed omkring, at der 
skal være en god balance mellem arbejde og fritid. Flere og flere arbejds-
pladser tilstræber at være familievenlige.  
 
I hvor høj grad denne tendens er udbredt på jordemødrenes arbejdspladser 
vides ikke ud fra undersøgelsen. Men resultaterne viser alt i alt, at interakti-
onen arbejde og fritid i høj grad er en problematik, som bør vies opmærk-
somhed såvel i det lokale arbejdsmiljøarbejde som ledelsesmæssigt. 
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Helbred 
Mange af rapportens forskellige kapitler belyser sammenhængen mellem 
konkrete arbejdsforhold og helbredsaspekter. På mange områder findes der 
at være en tæt sammenhæng fx: 
 Graden af indflydelse og forekomst af stress. 
 Rolle(u)klarhed/rollekonflikter og stress. 
 Kvalifikations- og kompetenceudvikling i relation til forekomst af triv-

sel, stress, udbrændthed og sygefravær. 
 Graden af professionalisme og udbrændthed. 
 Jordemoderens stilling og variationen i risiko for udbrændthed. 
 Forandringer på arbejdspladsen og trivsel. 

 
I kapitel 14 belyses de i undersøgelsen stillede helbredsspørgsmål mere de-
taljeret. Jordemoderen, der føler sig veloplagt og fuld af liv, findes rigtigt 
mange steder. Men vi finder også en del (26 %) jordemødre, der sommeti-
der eller ofte tænker: “Nu kan jeg ikke klare mere”. Jordemødre, der plages 
af disse tanker, finder vi især på de små fødesteder, og den negative tanke 
har stærk sammenhæng med forandringer på arbejdspladsen.  
 
En del (28 %) jordemødre findes at have udtalte stress-symptomer. Hver 
tiende jordemoder er placeret i den mere røde zone af stress-spektret. Fore-
komsten af stress blandt jordemødre er lidt under det gennemsnitlige niveau 
blandt et tværsnit af FTFs medlemmer (undersøgelse fra 2001).  
 
Risikoen for stress findes at være markant lavere blandt den høj profes-
sionelle jordemoder sammenlignet med kollegaen med lav professionalis-
me. 
 
Undersøgelsen viser, at udbrændthedsproblematikken også er et væsentligt 
anliggende i jordemoderfaget. Hver fjerde findes med mere udtalte sympto-
mer på arbejdsmæssig udbrændthed. En procent så alvorligt, at der her og 
nu er stort behov for hjælp. 
 
Mange jordemødre (24 %) angiver, at de har en arbejdsbetinget lidelse. An-
delen er klart stigende i takt med antal år i faget. 80 % af jordmødrene med 
en arbejdsbetinget lidelse er eller har været i behandling for lidelsen.  
 
Sygefraværet er relativt højt blandt jordemødrene og væsentligt højere sam-
menlignet med niveauet i 1998. I dag er det gennemsnitlige sygefravær på 
12,0 dage; i 1998 var det nede på 8,6 dage. Især langtidsfraværet er øget.  
 
Sygefraværet findes at være mest udbredt blandt basisjordemødrene og ’øv-
rige’ (undervisere mm.).  
 

 16 



Fremtiden 
Et flertal blandt jordemødrene har et overvejende positivt syn på deres nær-
meste fremtid. Kun ganske få er bekymret for at blive afskediget, mens om-
kring hver tredje bekymrer sig for, at de mod deres vilje forflyttes til andet 
arbejde eller bliver pålagt andre arbejdsopgaver. Det, de fleste (45 %) jor-
demødre er bekymrede for, er, at de mod deres vilje pålægges andre ar-
bejdstider end dem, de har nu. Bekymringerne er mest udbredt på de små 
fødesteder. 
 
Tre ud af ti jordemødre overvejer alvorligt at sige deres job op. Det gælder 
især basisjordemødrene i aldersgruppen 30-39 år med hjemmeboende yngre 
børn. Og lidt hyppigere på små fødesteder end på de mellemstore og store. 
 
Den hyppigste årsag til, at jordemødrene overvejer at skifte job, er ønsket 
om at få bedre arbejdstider, bedre løn, og fordi selve arbejdet vurderes at 
være for udmattende/anstrengende. 
 
Undersøgelsen viser, at stress og sygefravær samt overvejelser om at sige 
sit job op er markant højere blandt de, der bekymrer sig om to eller flere af 
de nævnte forhold på en gang sammenlignet med de, der ikke bekymrer sig. 
God kommunikation og omhyggelig information om fremtidige planer for 
afdelingerne vil derfor formentlig kunne reducere forekomsten af stress og 
sygefravær samt medvirke til en bedre fastholdelse af den attraktive ar-
bejdskraft, som jordemødrene udgør. 
 
Ledernes psykiske arbejdsmiljø 
Et tredje højt prioriteret tema i undersøgelsen har været ledelse og ledernes 
egne arbejdsforhold. God ledelse forudsætter, at lederen selv har gode vil-
kår for at udøve sin ledergerning for dermed at medvirke til at skabe et godt 
psykisk arbejdsmiljø for de ansatte. Derfor er temaet så vigtigt. 
 
Lederne har besvaret spørgsmålene i (hoved-)skemaet, og resultaterne her-
fra belyses gennem rapportens kapitler. Lederne fik desuden stillet en række 
tillægsspørgsmål, som der her refereres til. Deres svar viser, at langt hoved-
parten af lederne (85 % eller flere) har: En veldefineret jobbeskrivelse, til-
strækkeligt med ansvar og kompetence, indflydelse på væsentlige forhold 
vedr. arbejdspladsens udvikling, får den information, der er af betydning for 
arbejdspladsen, har en god dialog med sin(e) nærmeste overordnede samt 
synes, at der er klare mål for afdelingen. Alt i alt positive resultater. 
 
Dertil kommer, at hovedparten føler sig godt kvalificeret i forhold til en 
række aspekter af lederjobbet. Dog synes tre ud af ti ledere ikke, at de har 
tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til økonomi og administration samt 
arbejdsmiljø og sikkerhed. Det er især gruppe- og/eller mellemlederne, der 
føler, at de mangler kvalifikationer i den henseende. Undersøgelsen viser, at 
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det er lederne på højere niveau, der hyppigst vurderer, at de har gode mulig-
heder for at deltage i relevante kurser og efteruddannelse. Således antyder 
resultaterne, at der kunne være behov for at forbedre mulighederne for del-
tagelse i kurser og efteruddannelse for gruppen af gruppe- og/eller mellem-
ledere. 
 
Et flertal af lederne vurderer, at deres medarbejdere er dygtige til deres fag. 
Når det så er sagt, synes der at være en skepsis at spore hos flere af lederne, 
hvad angår deres vurdering af medarbejdernes engagement, ansvarlighed, 
hjælpsomhed og åbenhed i forhold til at lære nyt og dygtiggøre sig. To ud 
af tre ledere mener i øvrigt også, at medarbejderne er overbebyrdede med 
arbejdsopgaver, mens næsten lige så mange mener, at medarbejderne kun i 
mindre grad er åbne over for nye krav og udfordringer i arbejdet. 
 
Et flertal af lederne vurderer, at personalenormeringen er i overensstemmel-
se med de stillede opgaver. Dog vurderer et flertal også, at bemandingssitu-
ationen ikke er tilstrækkelig. En sandsynlig forklaring herpå er, at der flere 
steder er ubesatte stillinger. 
 
Undersøgelsen viser, at et flertal af lederne vurderer, at der er gode mulig-
heder for at udvikle eller omstille afdelingen til fremtidens klienters/bruge-
res krav. Resultatet er dog også foruroligende, da hver fjerde leder udtryk-
ker skepsis. De oplever, at mulighederne for at omstille afdelingen kun i 
mindre grad eller slet ikke er gode. 
 
Såvel ledere som medarbejdere har lange arbejdsuger. Ledernes svar viser, 
at de i gennemsnit arbejder 44 timer om ugen, og et flertal peger på, at ar-
bejdsbyrden i dag er større, end den var for et par år siden. Seks ud af ti le-
dere peger på, at de administrative byrder er større nu end for et par år si-
den, og et klart flertal af lederne oplever, at omfanget af administrative plig-
ter og opgaver gør det vanskeligt at løse de øvrige ledelsesmæssige opgaver 
på en tilfredsstillende måde. Omstruktureringer af visse opgaver eller admi-
nistrativ aflastning synes påkrævet. 
 
Alligevel vurderer flertallet af lederne, at deres vilkår og muligheder for at 
varetage lederjobbet alt i alt er gode. 
 
Et stort flertal af lederne har et ledernetværk. Dette er mere udbredt blandt 
ledere på højere niveau end blandt gruppe- og/eller mellemlederne. 
 
Ledernes relation til deres nærmeste overordnede synes at være god. I hvert 
fald får et stort flertal som regel den opbakning, de har behov for. Til gen-
gæld synes der at være problemer med at få arbejdsgiverne/politikerne til at 
udmelde klare holdninger for fremtiden. Omkring seks ud af ti oplyser, at 
det kun sker i mindre grad eller slet ikke. 
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Ledernes hovedbekymring for fremtiden går i retning af, at de får vanske-
ligt ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere til deres arbejdsplads. Et 
forhold, der viser sig som et tema, der præger hele arbejdsmiljøundersøgel-
sen. Dertil kommer, at mange er bekymrede for, at de skal forvalte beslut-
ninger, som de synes er fagligt uansvarlige, samt at der vedtages forandrin-
ger, som underkender deres specialistviden. 
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1 Indledning 

CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) har efter anmodning fra 
Jordemoderforeningen gennemført en spørgeskemaundersøgelse af jorde-
mødrenes arbejdsmiljø og helbred. 
 
Undersøgelsen er blevet gennemført i et samarbejde mellem CASA og en 
projektgruppe nedsat af Jordemoderforeningen. Som led i udarbejdelsen af 
spørgeskemaet blev der etableret en fokusgruppe bestående af jordemødre 
og ledere fra de 5 geografiske kredse. 
 
CASA vil gerne takke alle de personer, der har gjort det muligt at gennem-
føre undersøgelsen. Der skal rettes en stor tak til deltagerne i fokusgruppen, 
som i høj grad har inspireret til spørgeskemaets indhold samt har medvirket 
til en drøftelse og tolkning af undersøgelsens resultater. Derudover rettes en 
særlig tak til de mange jordemødre, der tog sig tid til at udfylde det om-
fangsrige spørgeskema.  
 
Den foreliggende rapport er delt op i en tekstdel, hvor hovedresultaterne 
præsenteres, og en bilagsdel indeholdende spørgeskemaer og baggrundsta-
beller. 
 
 
1.1 Formål med undersøgelsen 
Formålet med undersøgelsen er at kortlægge jordemødrenes fysiske og psy-
kiske arbejdsmiljø og helbred. Undersøgelsen omfatter samtlige Jordemo-
derforeningens medlemmer inklusive jordemødre i lederstillinger. Dog ikke 
passive medlemmer og studerende.  
 
Hovedvægten ligger på jordemødrenes psykiske arbejdsmiljø og helbred. 
Jordemoderforeningens ønske med undersøgelsen er, at den fokuserer på 
følgende tre områder: 
1. For det første vil undersøgelsen skulle belyse de forandringer i faget, der 

følger af ændringerne i de strukturelle rammer og betingelser. Hvordan 
oplever den enkelte jordemoder de mange forandringer, der har fundet 
sted eller er på vej, og hvad er det vigtigt at være opmærksomme på, når 
svangreomsorgens nye forankring i regionerne skal fastlægges?  

2. Dernæst vil undersøgelsen se på organiseringen af arbejdet. Arbejdstid 
og arbejdstilrettelæggelse vil sammen med betydningen af fødestedets 
størrelse få vægt i denne del af undersøgelsen.  

3. For det tredje vil undersøgelsen søge at belyse ledelsesforholdenes be-
tydning for jordemødres arbejdsmiljø. 
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Ambitionerne med undersøgelsen er ikke kun at bringe ny og aktuel doku-
mentation for arbejdsmiljøproblemerne blandt jordemødre. Intentionen er at 
gøre undersøgelsens resultater så konkrete og handlingsanvisende, at op-
følgning muliggøres1. 
 
 
1.2 De anvendte spørgeskemaer 
Udgangspunktet for undersøgelsen er et stort spørgeskema, der besvares af 
alle jordemødrene samt et tillægsskema med supplerende spørgsmål til le-
derne til belysning af deres særlige arbejdsmiljøforhold. 
 
Spørgeskemaerne er udarbejdet særligt til undersøgelsen. Dog indgår der 
enkelte spørgsmål, der er blevet brugt i andre undersøgelser af jordemødre-
nes forhold: Spørgeskema om danske jordemødres psykiske arbejdsmiljø, 
Merete Dyhr, 1998, Medlemsundersøgelsen (Jordemoderforeningen, 2003) 
samt dele af Copenhagen Burnout Inventory (Borritz og Kristensen, Ar-
bejdsmiljøinstituttet), der blev brugt i forbindelse med PUMA-undersøgel-
sen (Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde 1999-2006). Der-
udover forekommer enkelte spørgsmål (især helbredsskalaer), der muliggør 
sammenligninger med andre undersøgelser og faggrupper2. 
 
Fokusgruppen er blevet samlet to gange i løbet af undersøgelsesperioden. 
 
Det første fokusgruppemøde blev afholdt i december 2005. Formålet med 
dette indledende møde var at komme med input til temaer og problemstil-
linger, som undersøgelsen skulle omfatte. På baggrund af et meget inspire-
rende møde kunne CASA udarbejde et udkast til spørgeskemaet. Fokus-
gruppedeltagerne bidrog som forsøgspersoner ved afprøvning af det udar-
bejdede spørgeskema. Deres kommentarer gav anledning til enkelte juste-
ringer og tilføjelser. De endelige skemaer kan ses i bilag 1. 
 
I juni 2006 var fokusgruppen samlet igen – denne gang for at diskutere un-
dersøgelsens resultater og medvirke til at udpege temaer for undersøgelsens 
analyser og formidling. 

1.2.1 Analyser 
Spørgeskemaets spørgsmål er grupperet i forskellige temaer ud over en 
række baggrundsspørgsmål. Der belyses følgende forhold: 

                                              
1 Hovedbestyrelsens beretning 2004-2006. 
2 Jørgen Møller Christiansen & Nadia El-Salanti: “På toppen af kroppen”. Fysio-
terapeuters arbejdsmiljø – en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø. CASA og Danske Fysioterapeuter, januar 2005. Og Jørgen Møller 
Christiansen: FTFerens arbejde er udfordrende – men det slider på sjælen. En 
undersøgelse af FTFernes psykiske arbejdsmiljø i 2001. CASA & AMI, 2. udgave 
2002. 
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 Arbejdstid 
 Forandringer og deres betydning 
 Indflydelse og medbestemmelse 
 Krav i arbejdet 
 Rolleklarhed og rollekonflikt 
 Karakteristika ved klienterne 
 Samarbejde og organisering af arbejdet 
 Ledelseskvalitet 
 Fysisk arbejdsmiljø 
 Kvalifikationer og faglig udvikling 
 Professionalisme 
 Arbejdsglæde og trivsel 
 Fremtiden – tanker om jordemødrenes arbejdsmæssige fremtid 
 Relationen mellem arbejde og fritid 
 Helbred, stress og sygefravær 
 Kritiske, belastende eller traumatiske hændelser 
 Ledernes vurdering af lederfunktionen og selve lederarbejdet 
 Ledernes syn på medarbejderne. 

 
Svarene på de stillede spørgsmål er hovedsageligt analyseret ud fra følgen-
de baggrundsvariable: 
 Stilling: leder, afdelingsjordemoder/klinisk jordemodervejleder, basisjor-

demoder, “øvrige” 
 Fødestedets størrelse 
 Anciennitet som jordemoder 
 Alder 
 Civil status 
 Ledelsesfunktion: gruppe- og/eller mellemleder eller leder på højere ni-

veau. 
 
Se tabel 1.1 sidst i dette kapitel for en uddybende beskrivelse af de anvend-
te variable. 
 
Der er foretaget en række krydstabel-analyser i relation til de respektive te-
maer. Variationerne i svarene er primært vurderet statistisk ved hjælp af 
chi-2-test. Forskelle i svarmønstre omtales kun i teksten, såfremt der er en 
statistisk signifikans. Ved hjælp af statiske signifikanstest findes en p-vær-
di. P-værdien er et udtryk for størrelsen af forskellen mellem de undersøgte 
grupper. Hvis p-værdien er høj, er forskellen mellem de undersøgte grupper 
beskeden. Og omvendt, hvis p-værdien er lille, er forskellen mellem de un-
dersøgte grupper markant. Små p-værdier afspejler sandsynligheden for, at 
forskellene mellem grupperne er reel og dermed ikke et resultat af tilfældig 
variation. Statistisk signifikans er altså et udtryk, som siger noget om sik-
kerheden i det, man udtaler sig om. Eksempelvis er p-værdi<0,05 betyder 
det, at der er mindre end 5 % sandsynlighed for at opnå en så stor forskel 
mellem resultaterne i de undersøgte grupper alene ved en tilfældighed, hvis 
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nul-hypotesen er sand. Hvis p<0,01 er der mindre en 1 % sandsynlighed, og 
hvis p<0,001 er der mindre end 0,1 % sandsynlighed, osv. 
 
Når der i rapportens tekst er anført, at forskellen mellem grupperne er “kla-
re”, “sikre”, “markante” eller “væsentlige” henviser det til, at den statistiske 
signifikanstest har vist små p-værdier. Den anvendte signifikansgrænse i 
rapporten er en p-værdi <0,05. 
 
 
1.3 Svarprocent 
Som nævnt ovenfor omfatter undersøgelsen alle medlemmer af Jordemo-
derforeningen med undtagelse af passive medlemmer og studerende. I alt 
blev der udsendt et spørgeskema til 1.395 jordemødre, heriblandt 96 ledere. 
8 skemaer er fraregnet, fordi de kom retur fra postvæsnet med stemplet 
“Ukendt på adressen”. Vi modtog svar fra i alt 1.190 jordemødre. Det giver 
en svarprocent på 83,4 %, hvilket er bemærkelsesværdigt højt og yderst til-
fredsstillende. For ledergruppen er svarprocenten 85,4 % baseret på de 82 
skemaer, vi fik retur. Der er således tale om en repræsentativ undersøgelse 
af jordemødre i Danmark. 
 
En mindre gruppe på i alt 27 personer indgår ikke i undersøgelsen. Nogle 
har returneret et tomt skema, og flere har ringet og angivet årsag til, hvorfor 
de ikke var i stand til/ønskede at deltage i undersøgelsen: fx dødsfald i fa-
milien, på orlov, arbejder ikke længere som jordemoder. Alt i alt bygger 
undersøgelsens resultater på 1.163 anvendelige spørgeskemaer.  
 
Skemaerne er langt overvejende vel udfyldt. Uoplyste svar er ved hovedpar-
ten af spørgsmålene omkring eller under 2 %. Der ses derfor bort fra disse, 
såfremt andet ikke fremgår af teksten i rapporten. 
 
 
1.4 En karakteristik af undersøgelsesgruppen 
I rapporten er jordemødrene sammenlignet i relation til stillingsbetegnelse, 
fødestedets størrelse, anciennitet, alder, civil status mm. For at give læseren 
et bedre indblik i den mangfoldighed, som jordemødrene repræsenterer, har 
vi tegnet nogle portrætter af de typiske jordemødre baseret på deres stil-
lingsbetegnelse. I undersøgelsens spørgsmål 3 blev deltagerne bedt om at 
oplyse, hvilken stillingsbetegnelse der passer bedst til deres stilling. I efter-
behandlingen af resultaterne er nogle af stillingsbetegnelserne slået sammen 
i følgende fire grupper: 
1. Leder (ansat på lederoverenskomst) 
2. Afdelingsjordemoder/klinisk jordemodervejleder 
3. Basisjordemoder (fødegangs- og konsultationsarbejde) 
4. Øvrige (herunder undervisere, kliniske instruktionsjordemødre mv.) 
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I det følgende tegnes et portræt af hver gruppe medlemmer ud fra en række 
af de baggrundsspørgsmål, der indgik i undersøgelsen (oversigt er vist i ta-
bel 1.1. nedenfor). 

1.4.1 Portræt af gruppen af basisjordemødre 
Denne gruppe er klart den største af grupperne i og med, at den består af 82 
% af samtlige jordemødre i undersøgelsen. 87 % af basisjordemødrene var i 
arbejde på undersøgelsestidspunktet. Hovedparten af dem, der ikke var i ar-
bejde, var på orlov (formentlig barselsorlov). Sammenlignet med de øvrige 
grupper i undersøgelsen er den relative andel blandt basisjordemødre, der 
ikke var i beskæftigelse på undersøgelsestidspunktet, størst.  
 
Basisjordemødrenes gennemsnitsalder er 42 år, og dermed er de den yngste 
gruppe i undersøgelsen. Basisjordemødrene er den gruppe i undersøgelsen 
med kortest anciennitet. Tre ud af ti jordemødre har været uddannet som 
jordemoder i mindre end seks år. Knap hver anden basisjordemoder har me-
re end 10 års anciennitet. Deres gennemsnitlige anciennitet inden for faget 
er 13 år, hvilket er den korteste gennemsnitlige anciennitet sammenlignet 
med de andre grupper i undersøgelsen. Til gengæld er basisjordemødrene 
den gruppe, der har længst anciennitet i nuværende stillingsbetegnelse (10 
år i gennemsnit).  
 
Godt og vel halvdelen af basisjordemødrene har hjemmeboende børn på 
under 13 år. Hovedparten af disse bor i parforhold, men 5 % (af alle basis-
jordemødre) bor alene med yngre børn. 58 % af basisjordemødrene er ansat 
til at arbejde på nedsat tid. Hver femte arbejder mindre end 30 timer om 
ugen (ifølge deres ansættelseskontrakt). 
 
Knap halvdelen af basisjordemødrene (48 %) arbejder på mellemstore føde-
steder med 1.000-3.000 fødsler årligt. 45 % er på store fødesteder med mere 
end 3.000 fødsler årligt, og 7 % er på små fødesteder med op til 1.000 føds-
ler årligt. Et flertal af basisjordemødrene (73 %) vurderer den nuværende 
bemandingssituation på afdelingen til at være “ikke tilstrækkelig”. 26 % 
synes, den er tilpas, og 1 % betegner bemandingssituationen som værende 
“god, med et lille overskud”. Knap halvdelen af basisjordemødrene oplyser, 
at der er ubesatte eller ledige stillinger på deres arbejdsplads. 17 % ved ik-
ke, om det er tilfældet eller ej. 
 
Et flertal (73 %) er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres job som 
helhed, alt taget i betragtning. De resterende 27 % er enten meget utilfredse, 
utilfredse eller hverken tilfredse eller utilfredse. Det er en noget større andel 
end blandt de øvrige grupper af jordemødre i undersøgelsen. 
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1.4.2 Portræt af gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske 
jordemodervejledere 

Dette er den mindste gruppe af jordemødre i undersøgelsen, idet den udgør 
4 % af undersøgelsespopulationen. Langt hovedparten er i beskæftigelse på 
undersøgelsestidspunktet. Kun 2 % var på orlov. Gennemsnitsalderen for 
gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jordemodervejledere er 48 år, altså 
en del højere end gennemsnitsalderen for basisjordemødrene. Mere end 
hver anden i gruppen er 50 år eller mere. Den gennemsnitlige anciennitet er 
19 år. I gennemsnit har de været 5 år i deres nuværende stilling. Altså det 
halve af, hvad basisjordemødrene har været.  
 
Mindre end halvdelen af afdelingsjordemødrene/de kliniske jordemodervej-
ledere har yngre børn under 13 år. 
 
Et flertal (68 %) blandt afdelingsjordemødrene/de kliniske jordemodervej-
ledere arbejder på de store fødesteder med mere end 3.000 ansatte. Kun 2 % 
(svarende til en enkelt jordemoder) arbejder på et lille fødested. To ud af tre 
arbejder på fuld tid, dvs. 37 timer eller mere om ugen. 
 
Mere end halvdelen af afdelingsjordemødrene/de kliniske jordemodervejle-
dere oplever, at den nuværende bemandingssituation på afdelingen er enten 
tilpas eller god med et lille overskud. Tilsvarende andel blandt gruppen af 
basisjordemødre er 27 %. Kun hver femte afdelingsjordemoder/kliniske jor-
demodervejleder oplyser, at der er ubesatte eller ledige jordemoderstillinger 
på deres arbejdsplads. 
 
Langt hovedparten (86 %) er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres 
job alt taget i betragtning. 

1.4.3 Ledere 
I alt 81 jordemødre svarende til 7 % af den samlede undersøgelsesgruppe 
oplyser, at de er ledere, dvs. ansat på lederoverenskomst. 
 
Hovedparten (59 %) af lederne er mellem- og/eller gruppeleder for en større 
gruppe og/eller flere små grupper. 38 % er ledere på højere niveau, mens 
kun 4 % er mellem- og/eller gruppeledere for en mindre gruppe personer 
(1-5). Lederne i undersøgelsen har i gennemsnit 56 ansatte, som de er lede-
re for. 
 
Ledernes gennemsnitlige anciennitet som jordemoder er 22 år, og dermed er 
de den mest erfarne gruppe af jordemødre i undersøgelsen. De har i gen-
nemsnit været ledere i 6 år. Gennemsnitsalderen er 50 år, og et mindretal 
bestående af 27 % har hjemmeboende, yngre børn (under 13 år). 
 
I gennemsnit arbejder lederne 44 timer om ugen. 
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Et flertal på 59 % af lederne vurderer, at den nuværende bemandingssituati-
on i afdelingen ikke er tilstrækkelig, og knap halvdelen (49 %) oplyser, at 
der er ubesatte eller ledige stillinger i afdelingen. 
 
Langt hovedparten af lederne (88 %) er enten meget tilfredse eller tilfredse 
med deres job alt taget i betragtning. 

1.4.4 Øvrige jordemødre i undersøgelsen 
7 % af jordemødrene i undersøgelsen faldt ikke umiddelbart ind under nog-
le af ovenstående stillingskategorier, hvorfor de er samlet i gruppen kaldet 
“øvrige”. Gruppen omfatter blandt andet undervisere, kliniske instruktions-
jordemødre, forskere mm.  
 
Gennemsnitsalderen er 48 år – altså en del ældre end blandt basisjordemød-
rene. Også den gennemsnitlige anciennitet som jordemoder på 20 år er en 
del mere end gennemsnittet for basisjordemødrene. Til gengæld har grup-
pen af øvrige jordemødre i undersøgelsen ’kun’ været i gennemsnit 5 år i 
deres nuværende stilling.  
 
Godt hver tredje har hjemmeboende, yngre børn (under 13 år), og lige så 
mange (35 %) arbejder på nedsat tid. 
 
Et flertal på 57 % blandt gruppen af øvrige jordemødre i undersøgelsen op-
lever, at den nuværende bemandingssituation på deres arbejdsplads ikke er 
tilstrækkelig. 42 % oplyser, at der er ubesatte eller ledige jordemoderstillin-
ger på deres arbejdsplads. 
 
Også er her langt hovedparten (87 %) meget tilfredse eller tilfredse med 
deres job alt taget i betragtning. 
 
For at give overblik og lette sammenligningen af grupperne har vi i neden-
stående skema sammenfattet nogle af de karakteristika, som er beskrevet 
ovenfor: 
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Tabel 1.1: Baggrundsoplysninger fordelt efter stilling (andele i procent) 
 

Leder 

Afd.jdm./ 
klinisk 
jdm.-

vejleder 

Basis-
jorde-
moder Øvrige Alle 

Beskæftigelsessituation      
I arbejde........................................... 95 98 87 90 88 
Arbejdsløs........................................ 1 0 1 0 1 
På orlov fra beskæftigelse............... 3 2 9 4 8 
Langtidssygemeldt........................... 0 0 2 4 2 
Andet ............................................... 1 0 2 3 2 

Alder      
Til og med 29 år............................... 0 2 10 0 8 
30-39 år ........................................... 7 25 36 15 32 
40-49 år ........................................... 42 21 25 44 27 
50 år eller mere ............................... 51 52 29 41 32 
Gennemsnitsalder ........................... 50 år 48 år 42 år 48 år 43 år 

Fødestedets størrelse      
Små (1-1.000 fødsler årligt)............. 9 2 7 2 6 
Mellemstore (1.001-3.000 fødsler 
årligt)................................................ 47 30 48 55 48 
Store (mere end 3.000 fødsler 
årligt)................................................ 43 68 46 43 46 
Anciennitet som jordemoder      
Til og med 5 år................................. 3 9 31 3 26 
6-10 år ............................................. 10 18 22 16 20 
11-20 år ........................................... 24 21 18 36 20 
Mere end 20 år ................................ 64 52 29 45 34 
Gennemsnit ..................................... 22 år 19 år 13 år 20 år 15 år 

Anciennitet på nuværende 
arbejdsplads      
Mindre end 2 år ............................... 11 9 20 19 19 
2-5 år ............................................... 24 30 33 36 32 
6-10 år ............................................. 25 16 19 13 19 
Mere end 10 år ................................ 41 46 28 33 30 
Gennemsnit ..................................... 11 år 11 år 8 år 9 år 8 år 

Anciennitet i nuværende stilling      
Mindre end 2 år ............................... 24 43 18 26 20 
2-5 år ............................................... 43 25 27 43 29 
6-10 år ............................................. 19 21 20 11 19 
Mere end 10 år ................................ 15 11 36 20 32 
Gennemsnit ..................................... 6 år 5 år 10 år 5 år 9 år 
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Leder 

Afd.jdm./ 
klinisk 
jdm.-

vejleder 

Basis-
jorde-
moder Øvrige Alle 

Civil status      
Alene uden børn (under 13 år)........ 11 7 13 11 13 
Alene med børn (under 13 år)......... 1 0 5 1 4 
I parforhold med børn 
(under 13 år).................................... 26 44 47 34 45 
I parforhold uden børn 
(under 13 år).................................... 43 29 26 39 28 
På anden måde............................... 19 20 9 15 11 
Arbejdstid      
Til og med 29 timer ......................... 0 2 20 11 18 
30-36 timer ...................................... 1 32 38 24 34 
37 timer eller mere .......................... 99 66 42 65 49 
Total................................................ 7 4 82 7 100 
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2 Arbejdsglæde og trivsel alt i alt 

Inden vi for alvor går i gang med at dykke ned i undersøgelsens resultater, 
vil vi starte med et par gode nyheder. Undersøgelsen viser, at et pænt flertal 
(tre ud af fire jordemødre) meget ofte eller ofte går glade hjem fra arbejde, 
fordi de har gjort et godt stykke arbejde, som andre har været tilfredse med, 
samt at de meget ofte eller ofte oplever, at de har haft en god dag på ar-
bejdspladsen, hvor stemningen var god, og hvor man har haft det godt sam-
men. (se tabel 2.1). 
 
Tabel 2.1: I hverdagen oplever man mange små og store glæder. Hvor ofte er ne-
denstående sket for dig? (andele i procent) 

 
Meget ofte / 

ofte 
Indimel-

lem Sjældent 
Jeg går glad hjem, fordi jeg har gjort et godt styk-
ke arbejde, som andre har været tilfredse med ....... 75 23 2 
Jeg har haft en god dag på arbejdspladsen. 
Stemningen var god, og vi har haft det godt sam-
men .......................................................................... 76 23 1 

 
Undersøgelsen viser også, at et pænt flertal af jordemødrene er godt tilfreds 
med deres job som helhed, alt taget i betragtning (se figur 2.1).  
 
Figur 2.1: Jordemødrenes jobtilfredshed 
 

Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

75%

14%

11%

Meget tilfreds/tilfreds Hverken eller Utilfreds/meget utilfreds

 
Basisjordemødrene er den gruppe af jordemødre i undersøgelsen, hvor til-
fredsheden er mindst udbredt. I denne gruppe svarer 73 % mod mellem 86 
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% og 89 % blandt de øvrige grupper af svarpersoner, at de enten er meget 
tilfredse eller tilfredse med jobbet som helhed alt taget i betragtning.  
 
I det følgende bliver udfordringen, at kortlægge, hvorfor den sidste fjerde-
del af jordemødrene kun indimellem (eller sjældent) går glade hjem fra ar-
bejdet samt synes, de har haft en god dag på arbejdspladsen. Og vi skal sø-
ge at indkredse mulige årsager til, at hver fjerde jordemoder er enten util-
freds eller svarer ’hverken eller’ på spørgsmålet om, hvor tilfredse de er 
med deres job som helhed alt taget i betragtning. Dermed kan vi få et fin-
gerpeg om, hvordan man kan øge arbejdsglæden for denne gruppe jorde-
mødre. 
 
Først vil vi dog se lidt nærmere på jordemødrenes vurdering af forskellige 
aspekter ved arbejdet. Undersøgelsen viser, at langt hovedparten finder ar-
bejdsopgaverne meningsfulde. Mere end otte ud af ti er engagerede og be-
gejstrede for deres arbejde, synes at arbejdet har stor personlig betydning 
for dem og føler sig som en del af et fællesskab på arbejdspladsen (se figur 
2.2). 
 
Figur 2.2: Jordemødrenes arbejdsglæde og trivsel (andele i procent, der svarer 
“meget ofte” eller ”ofte”) 
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Arbejdsopgaverne er meningsfulde

Basisjordemødrene finder lige så hyppigt som de øvrige jordemødre i un-
dersøgelsen, at arbejdsopgaverne er meningsfulde. Der er også et flertal (80 
%), der meget ofte eller ofte føler sig engageret og begejstret for deres ar-
bejde, om end det ikke forekommer lige så hyppigt som blandt de øvrige 
deltagere i undersøgelsen, hvor mellem 90 % og 95 % svarer, at det er til-
fældet. 
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Stort set alle ledere (96 %) svarer, at de sjældent eller aldrig føler sig frem-
mede og ligeglade i forhold til deres arbejdsplads. Tilsvarende andel blandt 
basisjordemødrene er 73 %, mens det for gruppen af afdelingsjordemødre/ 
kliniske jordemodervejledere er 82 %, der svarer “sjældent” eller “aldrig” 
til spørgsmålet.  
 
Umiddelbart ser det godt ud med jobglæden og engagementet blandt jorde-
mødrene. Imidlertid er der nogle advarselslamper, der begynder at blinke, 
når resultaterne viser, at 27 % af basisjordemødrene nogle gange, ofte eller 
meget ofte føler sig mere og mere fremmede og ligeglade i forhold til deres 
arbejdsplads (8 % af alle har det sådan meget ofte eller ofte). Utilfredsheden 
skyldes formentlig ikke selve arbejdet, som mange finder meningsfuldt. 
Altså må det findes i arbejdsbetingelserne. Som figur 2.3 illustrerer, er der 
da også en stor andel (40 %) af jordemødrene, der er utilfredse eller meget 
utilfredse med de betingelser, arbejdet foregår under. ’Kun’ godt hver tredje 
giver udtryk for tilfredshed med arbejdsbetingelserne. 
 
Figur 2.3 

Hvor tilfreds er du med de betingelser, dit arbejde foregår under?

34%

26%

40%

Meget tilfreds/tilfreds Hverken eller Utilfreds/meget utilfreds
 

 
Der er store forskelle de forskellige stillingskategorier imellem, hvad angår 
tilfredshed med arbejdsbetingelserne. Tilfredsheden er mest udbredt blandt 
lederne og gruppen af øvrige jordemødre (bestående af undervisere, klinisk 
instruktionsjordemødre mm.), hvor hhv. 59 % og 60 % svarer, at de er me-
get tilfredse eller tilfredse med de betingelser, arbejdet foregår under. Der-
næst kommer gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jordemodervejlede-
re, hvor 43 % er tilfredse eller meget tilfredse, og værst står det til blandt 
basisjordemødrene, hvor kun 29 % svarer, at de er meget tilfredse eller til-
fredse med de betingelser, arbejdet foregår under. 43 % af basisjordemød-
rene er decideret utilfredse eller meget utilfredse med arbejdsbetingelserne, 
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mens den tilsvarende andel i de øvrige grupper af jordemødre i undersøgel-
sen er på mellem 21 % og 25 %.  
 
I det følgende går vi yderligere et niveau ned i substansen af jordemødrenes 
arbejdsbetingelser og tilfredshed hermed. Se figur 2.4. 
 
Figur 2.4: Jordemødrenes jobtilfredshed. Andele i procent, der svarer “meget til-
freds” eller “tilfreds” 
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Figuren viser, at det er løn, arbejdstid og ledelse, som færrest jordemødre er 
tilfredse med. Et stort flertal er tilfredse med de mennesker, de arbejder 
sammen med og de udfordringer, som arbejdet indebærer. Til gengæld an-
tyder resultaterne, at der ligger uudnyttede ressourcer hen, i og med at ’kun’ 
68 % er tilfredse med den måde, deres evner bruges på. Samtidig synes der 
at være rum for udvikling, hvad angår arbejdsmiljøet (både det fysiske og 
det psykiske) og ledelse. 
 
Vi har her givet et overblik over, hvordan jordemødrene vurderer en række 
forhold i deres arbejdsmiljø. Nærværende resultater bliver gennem rappor-
ten uddybet og behandlet indgående. Både i relation til de forskellige job-
grupper, fødestedernes størrelse, jordemødrenes anciennitet og lignende 
baggrundsvariable. Men også i relation til stress, sygefravær og andre typer 
arbejds- og helbredsmæssige udkomme af jordemødrenes arbejdsmiljøfor-
hold. 
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3 Jordemødrenes arbejdstid 

Forhold vedrørende arbejdstiden er altid interessante, når man skal se på 
den enkeltes arbejdsmiljø og trivsel. Dette gælder særligt i brancher, hvor 
der forekommer skiftende arbejdstider hen over døgnet. Megen forskning 
viser, at skiftende arbejdstider med natarbejde slider på helbredet. I jorde-
mødrenes overenskomst er der da også indført en ret til at få et gratis hel-
bredstjek afhængig af, hvor meget natarbejde der forekommer. Da der fødes 
børn døgnet rundt, er skiftende arbejdstider således et vilkår inden for jor-
demoderfaget, som det er vanskeligt at gøre noget ved. Når der så oven i 
købet er mange vakante jordemoderstillinger rundt om på landets fødeste-
der, vanskeliggøres vagtplanlægningen yderligere, og mange steder må jor-
demødrene påtage sig frivilligt ekstraarbejde (de såkaldte FEA-vagter).  
 
I Tidsskrift for Jordemødre nr. 8 (august 2006) beskrives problematikken 
indgående i temaet “Brug af vikarbureauer”. Der synes at være tale om en 
cirkulær problemstilling, hvor mangelen på arbejdskraft medfører et pres på 
de fastansatte i relation til at tage ekstravagter (eller at fødestederne bliver 
nødt til at gøre brug af de noget dyrere vikarbureauer, men dette diskuteres 
nedenfor). De mange ekstravagter medfører en form for arbejdsmæssig 
overbelastning, der i mange tilfælde løses individuelt ved at gå ned i tid. At 
mange vælger at gå ned i tid medvirker yderligere til arbejdsmanglen på fø-
destedet, og cirklen er sluttet. Problemet er imidlertid ikke så enkelt som 
skitseret her. Hvis det var det, ville løsningen ligge lige for: nemlig at moti-
vere til, at flere vælger en fuldtidsansættelse frem for en deltidsansættelse. 
Som en jordemoderleder fra et af landet store hospitaler citeres for at sige i 
temanummeret: “Der er måske snart jordemødre nok, hvis bare de arbejder 
der, hvor de er ansat”.  
 
Der knytter sig imidlertid et par andre faktorer til forholdet, der er med til at 
forstærke problemstillingen, og det er behovet for indflydelse på egen ar-
bejdstid (mange har hjemmeboende børn) samt lønspørgsmålet.  
 
For at tage det sidste først, så er der blandt jordemødre en udbredt utilfreds-
hed med honoreringen af deres arbejde, hvilket bekræftes af denne under-
søgelse (se kapitel 2, Arbejdsglæde og trivsel alt i alt). Vi formoder, at util-
fredsheden med lønnen for mange forstærkes af, at de ofte må arbejde 
sammen med vikarer, der får en højere timeløn end den, man kan præstere 
som fastansat. For at undgå at skulle bruge skiftende vikarer, der ikke ken-
der fødestedets procedurer og administrative rutiner, vælger mange fødeste-
der i stedet at udbyde FEA-vagter til samme løn som den, vikarerne oppe-
bærer. Det ligger derfor snublende nært at vælge at gå ned i tid for så at 
supplere sin løn med de lidt bedre lønnede ekstravagter. Når man samtidig 
har yngre, hjemmeboende børn og dermed behov for en vis indflydelse på 
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og fleksibilitet i forhold til sin arbejdstid, bliver det ekstra tiltrækkende at 
indrette sit arbejdsliv på denne måde. 
 
I nærværende undersøgelse har vi ikke spurgt til jordemødrenes bijobberi 
og kan derfor ikke belyse omfanget af det. Til gengæld er der i undersøgel-
sen stillet en række spørgsmål til belysning af jordemødrenes arbejdstid og 
sammenhængen mellem arbejdstid og fritid/familieliv, hvilket behandles i 
dette kapitel. 
 
 
3.1 Ugentlig arbejdstid 
Undersøgelsen bekræfter, hvad man godt ved, at mange jordemødre ifølge 
deres overenskomstmæssige ansættelsesforhold arbejder på deltid. Faktisk 
er danske jordemødre i gennemsnit ansat til at arbejde 32,4 timer om ugen. 
Bag dette tal gemmer sig imidlertid en række variationer afhængig af stil-
ling, alder og i forhold til, om man har yngre børn (under 13 år) eller ej. 
Dertil kommer, at over- og merarbejde forekommer i stor stil, hvorfor den 
faktiske ugentlige arbejdstid for mange er højere end de 32 timer (se afsnit 
3.1.1). 
 
Ser vi isoleret på, hvad jordemødrene er ansat til, viser undersøgelsen, at 
knap hver femte har en ugentlig arbejdstid på under 30 timer, mens hver 
tredje arbejder mellem 30-36 timer. Lidt under halvdelen arbejder 37 timer 
eller mere om ugen (se figur 3.1). 
 
Figur 3.1: Ugentlig arbejdstid 
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Til og med 29 timer 30-36 timer 37 timer eller mere
 

 
Analyser i forhold til stilling viser, at kun en leder har nedsat tid, mens det 
for basisjordemødrene gælder, at hele 58 % har en arbejdstid på mindre end 
37 timer (fordelt således at 20 % er ansat til at arbejde mindre end 30 timer 
om ugen, og 38 % arbejder mellem 30 og 36 timer ugentligt). Blandt grup-
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pen af afdelingsjordemødre/kliniske jordemodervejledere og kliniske in-
struktionsjordemødre gælder det, at omkring hver tredje arbejder på nedsat 
tid. 
 
Som man kunne forvente, er det især jordemødre med yngre børn, der ar-
bejder på nedsat tid (59 %), uanset om jordemoderen er i parforhold eller 
alene med barnet/børnene. Deltidsarbejde er langt mindre udbredt blandt 
jordemødre, der bor alene uden yngre børn, hvor ’kun’ 32 % angiver, at de 
arbejder mindre end 37 timer om ugen. Analyser i forhold til alder viser, at 
nedsat tid findes hyppigst blandt de 30-39-årige, hvor 57 % er på nedsat tid 
mod eksempelvis 36 % blandt de, der er yngre end de 30 år. 
 
Den hyppige forekomst af deltidsansatte jordemødre i småbørnsfamilierne 
tyder på, at det netop er de familiære forpligtelser, der influerer på valg af 
arbejdstid. Det er kendt i mange andre fag, at kvinderne i småbørnsfamilier-
ne vælger at gå ned i tid. Sammenlignet med fx fysioterapeuterne, der også 
er stærkt kvindedomineret, forekommer nedsat tid dog væsentligt hyppigere 
blandt jordemødrene. Fysioterapeuterne har en gennemsnitlig ugentlig ar-
bejdstid på 34,9 (35,2 timer blandt de sygehusansatte fysioterapeuter) mod 
32,4 timer blandt jordemødrene. Blandt de sygehusansatte fysioterapeuter 
er 43 % på deltid (under 37 timer om ugen) mod 58 % blandt basisjorde-
mødrene3. Der er altså tale om væsentlige forskelle. Det faktum, at de syge-
husansatte fysioterapeuter primært har dagarbejde, kan forklare noget af 
forskellen, men formentlig ikke det hele. 

3.1.1 Over- /merarbejde 
I undersøgelsen blev svarpersonerne bedt om at angive, hvor mange overar-
bejdstimer/merarbejdstimer de havde haft den seneste måned. Analyserne 
viser, at kun 18 % ikke har haft overarbejde eller merarbejde den seneste 
måned. Mere end fire ud af ti har haft mellem 1-10 timer, godt hver femte 
har haft mellem 11 og 20 timer, og 18 % har haft mere end 20 timers over-
arbejde eller merarbejde den seneste måned. Se figur 3.2. 
 

                                              
3 “På toppen af kroppen. Fysioterapeuternes arbejdsmiljø – en spørgeskemaun-
dersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø”. Af Jørgen Møller Christian-
sen og Nadia El-Salanti, CASA 2005. 
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Figur 3.2. Overarbejdstimer/merarbejdstimer seneste måned 
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Analyser i forhold til stilling viser, at det især er lederne, der har mange 
overarbejdstimer. 70 % af lederne har haft mere end 10 timers overarbejde 
den seneste måned. Blandt gruppen af afdelingsjordemødre har lidt over 
halvdelen (54 %) haft mere end 10 timers overarbejde den seneste måned, 
mens det blandt basisjordemødrene gælder, at 38 % har haft mere end 10 
timers over-/merarbejde den seneste måned, mens 46 % har haft mellem 1 
og 10 timers over-/merarbejde. De kliniske instruktionsjordemødre og un-
derviserne er dem, der hyppigst svarer, at de ikke har haft overarbejde den 
seneste måned (hhv. 32 % og 60 % svarer 0 timer). 
 
Der er ingen systematiske forskelle i relation til alder og anciennitet. Hvad 
angår civil status antyder resultaterne, at jordemødre med yngre børn har en 
smule mindre overarbejde end de øvrige, men det er ikke nogen stærk ten-
dens. 
 
I figur 3.3. illustreres omfanget af overarbejde fordelt efter, hvor meget jor-
demødrene er ansat til at arbejde ifølge deres kontrakt. Figuren viser, at det 
især er de fuldtidsansatte jordemødre, der har meget overarbejde. Næsten 
hver fjerde fuldtidsansat jordemoder har haft mere end 20 timers overarbej-
de den seneste måned. Og over-/merarbejde er også meget udbredt blandt 
deltidsansatte, hvor 12 % - 13 % har haft flere end 20 timer seneste måned.  
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Figur 3.3: Arbejdstid ifølge ansættelseskontrakt sammenholdt med antal over-/mer-
arbejdstimer sidste måned 
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Analyser i forhold til fødestedets størrelse viser, at overarbejde forekommer 
hyppigst på små fødesteder (op til 1.000 fødsler om året), hvor 27 % har 
mere end 20 timers overarbejde seneste måned mod eksempelvis 13 % på 
de helt store fødesteder med mere end 3.000 fødsler årligt. Derudover viser 
analyser i forhold til alder, at over- og merarbejde forekommer hyppigere 
blandt de 40-49-årige, hvor 25 % har mere end 20 timers overarbejde sene-
ste måned mod 14-17 % blandt de øvrige aldersgrupper. 
  
Endelig har vi også analyseret resultaterne i forhold til svarpersonernes 
vurdering af bemandingssituationen på afdelingen. 70 % af jordemødrene 
vurderer, at bemandingssituationen ikke er tilstrækkelig, mens 29 % vurde-
rer den til at være tilpas (de resterende 1-2 % vurderer den til at være god 
med et lille overskud). Mod forventning er der ingen klare sammenhænge 
mellem over- og merarbejde og bemandingssituationen. Dvs. at forekom-
sten af overarbejde er lige udbredt blandt de, der vurderer bemandingssitua-
tionen som værende ’ikke tilstrækkelig’ sammenlignet med de, der siger, at 
den er ’tilpas’. Til gengæld viser analyserne, at overarbejde forekommer 
hyppigere, hvor der er ubesatte stillinger (48 % har mere end 10 timers 
overarbejde seneste måned) sammenlignet med der, hvor der ikke er ubesat-
te stillinger (36 % har haft mere end 10 timers overarbejde seneste måned). 

3.1.2 Afvikling af overarbejde 
Svarpersonerne blev i undersøgelsen bedt om at angive, hvordan de afvikler 
overarbejde. Som det fremgår af tabel 3.1, er det kun ganske få, der afspad-
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serer deres overarbejde, mens det mest udbredte er, at man enten får noget 
eller det hele udbetalt. 
 
Tabel 3.1: Afvikling af overarbejde 
 Procent 
Jeg afspadserer det fuldt ud................................................................. 9 
Jeg kan afspadsere, men udnytter det langt fra................................... 2 
Jeg afspadserer noget og får andet udbetalt ....................................... 47 
Jeg får det hele udbetalt ....................................................................... 31 
Ikke relevant for mig (fx leder uden højeste arbejdstid) ....................... 11 

 
Analyser i forhold til alder, anciennitet og civilstatus viser ingen væsentlige 
forskelle. 
 
Til gengæld viser analyser i forhold til bemandingssituationen (ikke overra-
skende), at afspadsering forekommer hyppigere der, hvor bemandingssitua-
tionen vurderes til at være tilpas sammenlignet med der, hvor den vurderes 
som værende ikke tilstrækkelig (54 % blandt førstnævnte oplyser, at de af-
spadserer noget og får andet udbetalt mod 45 % blandt sidstnævnte). Og på 
tilsvarende vis er der markant flere, der får hele deres overarbejde udbetalt 
der, hvor bemandingssituationen ikke er tilstrækkelig (36 % svarer, at de får 
det hele udbetalt) sammenlignet med der, hvor den er tilpas (20 % svarer, at 
de får det hele udbetalt). 

3.1.3 Balancen mellem arbejde og privatliv/familieliv 
Ovenfor har vi fået bekræftet, at mange jordemødre er ansat på deltid. Un-
dersøgelsen viser dog også, at over- og merarbejde forekommer hyppigt 
blandt både fuldtids- og deltidsansatte. Det er dog især de fuldtidsansatte, 
der har mange overarbejdstimer.  
 
Vi har ikke i undersøgelsen spurgt, hvorfor mange vælger at gå på deltid, 
men i og med at det forekommer hyppigere blandt jordemødre med yngre, 
hjemmeboende børn (se ovenfor) end blandt de øvrige, kan man have en te-
se om, at det handler om familiære forpligtelser på hjemmefronten. I under-
søgelsens spørgsmål 137-140 bad vi svarpersonerne vurdere forholdet mel-
lem arbejde og fritid. I det følgende ser vi nærmere på, hvordan der svares 
på disse fire spørgsmål i relation til den enkeltes faktiske ugentlige arbejds-
tid inkl. over-/merarbejde. 
 
Tabel 3.2 viser nogle klare forskelle i besvarelserne af spørgsmålene om 
forholdet mellem arbejde og fritid i relation til den faktiske ugentlige ar-
bejdstid. Jo kortere den ugentlige arbejdstid er, des hyppigere svares der 
positivt på spørgsmålene om forholdet mellem arbejde og fritid (se i øvrigt 
kapitel 13). 
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Tabellen viser, at jo kortere den ugentlige arbejdstid er, des større bliver 
andelene, der vurderer, at der er en god balance mellem arbejde og privat-
liv/familieliv. 
 
Tabel 3.2: Ugentlig arbejdstid set i relation til forholdet mellem arbejde og fritid. 
Andele i procent 
 < 30 

timer 
30-36 
timer 

37 + 
timer Total 

Andele i pct. der svarer, at der ofte, meget ofte 
eller altid er en god balance mellem arbejde og 
privatliv/familieliv ................................................. 69 51 43 50 
Andele i pct. der svarer, at de ofte, meget ofte 
eller altid er for trætte til at lave nogle af de 
ting, de gerne vil, når de kommer hjem fra 
arbejdet ............................................................... 35 40 44 41 
Andele i pct. der svarer, at de sjældent, meget 
sjældent eller aldrig oplever, at familie/venner 
er misfornøjede med, at de virker fraværende 
og har ringe energi, når de er hjemme................ 59 45 47 48 
Andele i pct. der svarer, at de sjældent, meget 
sjældent eller aldrig synes, at arbejdet tager for 
meget tid, som de hellere ville have brugt 
sammen med familie og venner.......................... 54 29 25 32 

 
Derudover viser tabel 3.2, at de, der arbejder mindre end 30 timer om ugen, 
markant hyppigere end de øvrige svarer, at de sjældent, meget sjældent eller 
aldrig oplever, at de er fraværende eller har ringe energi, når de er hjemme, 
samt at arbejdet tager for meget tid, som de hellere ville have brugt sammen 
med familie og venner. 
 
Analyser i forhold til jobtilfredshed viser, at de jordemødre, hvis ugentlige 
arbejdstid er under 30 timer, hyppigere end de øvrige angiver tilfredshed 
med arbejdstiden (68 % blandt de, der arbejder under 30 timer om ugen er 
meget tilfredse eller tilfredse med deres arbejdstid mod hhv. 55 % blandt 
de, der arbejder 30-36 timer, og 49 % blandt de, der arbejder på fuld tid). 
Der synes ikke at være nogen klare sammenhænge mellem arbejdstidens 
længde og den enkeltes tilfredshed med arbejdsbetingelserne og jobbet som 
helhed. 
 
 
3.2 Arbejdstidens placering på døgnet 
Som forventet viser undersøgelsen, at et flertal (68 %) af alle jordemødre 
har skiftende arbejdstider fra uge til uge med alle vagttyper inkl. døgnvag-
ter. En ud af fem har dagarbejde, og 3,5 % har døgnvagter. 9 % svarer, at de 
har en anden arbejdstid end de nævnte. 
 
Der er store forskelle i arbejdstidens placering afhængig af stilling. Basis-
jordemødrene adskiller sig fra de øvrige ved, at de langt hyppigere angiver 
at have skiftende arbejdstider (82 % blandt basisjordemødrene mod 25 % 
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blandt afdelingsjordemødre/kliniske jordemodervejledere og 13 % blandt de 
kliniske instruktionsjordemødre). Ingen ledere og ingen undervisere angiver 
at have skiftende arbejdstider. Blandt afdelingsjordemødre/kliniske jorde-
modervejledere har 23 % døgnvagter, mens den tilsvarende andel af døgn-
vagter blandt basisjordemødrene er 3,1 %. Ingen af de øvrige grupper af 
jordemødre har døgnvagter. Undersøgelsen viser, at de, der har døgnvagter 
har markant mindre sygefravær (5,1 dag mod gennemsnitligt 12 dage) og 
mindre stress (18 % har noget, meget eller virkelig meget stress mod gen-
nemsnitligt 28 %) end de øvrige jordemødre i undersøgelsen. De, der har 
døgnvagter, vurderer også markant sjældnere end de øvrige, at deres hel-
bred i dag er dårligere end for et år siden (8 % mod gennemsnitligt 19 %). 
Se kapitel 14 for mere herom. 
 
Derudover viser undersøgelsen, at blandt de jordemødre, der sædvanligvis 
har skiftende arbejdstider eller døgnvagter har 13 % - 16 % behov for at 
anvende sovemedicin efter nattevagt eller døgnvagt.  
 
I undersøgelsen blev jordemødrene også bedt om at angive, hvor mange ef-
fektive natarbejdstimer, de har haft den seneste måned. Som det fremgår af 
tabel 3.3 er det især basisjordemødrene og de kliniske jordemodervejledere, 
der har mange natarbejdstimer. Hhv. hver tredje og hver fjerde blandt disse 
har haft mere end 32 natarbejdstimer den seneste måned. Ifølge jordemød-
renes overenskomst har man ret til et gratis helbredstjek minimum hvert 3. 
år, hvis man arbejder mere end 300 timer pr. år i tidsrummet 22.00-05.00, 
eller hvis man udfører minimum 3 timer om dagen af arbejdet i tidsrummet 
22.00-05.00. 
 
Tabel 3.3: Natarbejde seneste måned fordelt efter stilling 
 

Leder 
Afd.jdm./klinisk 
jdm.-vejleder 

Basis-
jordemoder Øvrige Total 

0 timer................................. 88 41 19 74 30 
1-16 timer ........................... 5 18 20 4 17 
17-32 timer ......................... - 16 28 5 24 
Mere end 32 timer .............. 7 25 33 17 29 
Gennemsnitligt antal nat-
timer seneste måned.......... 0,2 15,2 22,8 3,8 19,7 

 
Mod forventning viser denne undersøgelse ingen væsentlige forskelle i fo-
rekomsten af søvnproblemer, stress, arbejdsrelaterede lidelser/sygdomme 
og sygefravær set i forhold til omfanget af natarbejde.  
 
Til gengæld viser analyserne nogle klare forskelle i relation til den enkeltes 
tilfredshed med sine arbejdstider. Som figur 3.4 viser, lader det til, at til-
fredsheden med arbejdstiderne falder markant, hvis man har mere end 2 
nattevagter om måneden. Hvor to ud af tre blandt de, der ikke har natarbej-
de, er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres arbejdstider, er det 
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mindre end hver anden blandt de, der har haft mere end to nattevagter den 
seneste måned, der er tilfredse med deres arbejdstid. 
 
Figur 3.4: Tilfredshed med arbejdstid i forhold til forekomst af natarbejde 
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På tilsvarende vis genfindes en sammenhæng mellem tilfredshed med ar-
bejdsbetingelserne og forekomsten af natarbejde, hvor de, der ikke har nat-
arbejde, markant hyppigere angiver tilfredshed med arbejdsbetingelserne 
end de, der har natarbejde (43 % af dem, der ikke har natarbejde mod gen-
nemsnitligt 34 % blandt alle svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse 
med de betingelser, arbejdet foregår under). Endelig viser analyserne, at fo-
rekomsten af natarbejde tilsyneladende ikke influerer på den enkelte jorde-
moders tilfredshed med jobbet som helhed. 
 
 
3.3 Ændringer i vagtplanerne 
Mange jordemødre oplever, at der sker ændringer i deres vagtplaner, så de 
bliver nødt til at arbejde på fridage, friaftener eller lignende. Undersøgelsen 
viser, at næsten tre ud af fire (73 %) basisjordemødre oplever, at det sker 
indimellem eller ofte. Tilsvarende andele blandt gruppen af afdelingsjorde-
mødre/kliniske jordemodervejledere er 49 %, mens det gælder for 16 % af 
lederne og 30 % blandt de øvrige jordemødre i undersøgelsesgruppen. 
 
De, der angav, at de indimellem eller ofte oplevede sådanne ændringer 
(n=724) blev bedt om at oplyse, om de følte sig presset til at tage ekstravag-
ter. Hertil svarede knap en ud af fem “Ja, absolut”, mens hver anden svare-
de, at de delvist følte sig pressede til at tage ekstravagter. Knap hver tredje 
besvarede spørgsmålet med et “Nej, ikke væsentligt”. Se figur 3.5. 
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Figur 3.5: Føler du dig presset til at tage ekstravagter? 
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Analyser i forhold til stilling viser, at basisjordemødrene hyppigere end de 
kliniske jordemodervejledere eller afdelingsjordemødrene oplever, at de bli-
ver presset til at tage ekstravagter. 
 
Vi har set nærmere på, om der er en sammenhæng mellem det, at man føler 
sig presset til at tage ekstravagter, og så den enkeltes tilfredshed med for-
skellige aspekter af jobbet. Analyserne viser en klar tendens:  
 De, der ikke føler sig presset til at tage ekstravagter, er hyppigere tilfred-

se med deres arbejdstider end de, der delvist føler sig presset til at tage 
ekstravagter.  

 Sidstnævnte svarer til gengæld hyppigere end de, der absolut føler sig 
presset til at tage ekstravagter, at de er tilfredse med deres arbejdstid.  

 Samme tendens genfindes i forhold til tilfredshed med de betingelser, ar-
bejdet foregår under. 

 Og endelig ses det, at pres til at tage ekstravagter også influerer på den 
enkeltes tilfredshed med jobbet som helhed alt taget i betragtning (se ta-
bel 3.4).  

 
Tabellen viser også, at de, der svarer, at de føler sig presset til at tage ek-
stravagter, markant hyppigere end de øvrige svarer, at de sjældent eller al-
drig har indflydelse på deres arbejdstidstilrettelæggelse. 
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Tabel 3.4: Jobtilfredshed fordelt efter, om man føler sig presset til at tage ekstra-
vagter (andele i pct.) 

 Føler du dig presset til at tage 
ekstravagter? 

 
Ja, absolut 

(n=141) 
Ja, delvist 
(n=356) 

Nej, ikke 
væsentligt 
(n=237) 

Hvor ofte passer følgende på dit arbejde?: 
Jeg har indflydelse på arbejdstidstilrette-
læggelsen    
Altid/ofte ........................................................ 13 19 36 
Sommetider ................................................... 40 40 36 
Sjældent/aldrig .............................................. 47 41 28 
Angående dit job i almindelighed, hvor 
tilfreds er du med din arbejdstid?    
Tilfreds/meget tilfreds.................................... 29 46 60 
Hverken eller ................................................. 18 23 19 
Utilfreds/meget utilfreds ................................ 53 31 21 
Angående dit job i almindelighed, hvor 
tilfreds er du med de betingelser, dit arbej-
de forgår under    
Tilfreds/meget tilfreds.................................... 12 25 41 
Hverken eller ................................................. 27 29 25 
Utilfreds/meget utilfreds ................................ 61 46 33 
Angående dit job i almindelighed, hvor 
tilfreds er du med dit job som helhed alt 
taget i betragtning    
Tilfreds/meget tilfreds.................................... 58 73 81 
Hverken eller ................................................. 19 16 12 
Utilfreds/meget utilfreds ................................ 23 11 7 

 
Den fundne sammenhæng mellem tilfredshed med jobbet helt generelt, og 
hvorvidt man føler sig presset til at tage ekstravagter, er et interessant resul-
tat, idet de hidtidige analyser ikke har kunnet påvise en sammenhæng mel-
lem jobtilfredshed og arbejdstidens længde, placering eller omfanget af nat-
arbejde. Noget tyder altså på, at jordemødrene accepterer de grundvilkår, 
som er for arbejdet, nemlig at der tale om skiftende arbejdstider hen over 
døgnet. Til gengæld er det som om, at det er de mange ekstravagter og den 
manglende indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen, der får læsset til at 
vælte. 
 
Vi har forfulgt konsekvenserne af dette nærmere ved se på, om der er en 
sammenhæng mellem det at føle sig presset til at tage ekstravagter og hhv. 
sygefravær og stress. Som det fremgår af tabel 3.5, er der en meget stærk 
sammenhæng mellem de to forhold. De, der føler sig presset til at tage ek-
stravagter, angiver markant hyppigere end de, der ikke gør, at de oplever at 
være stressede. 
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Tabel 3.5: Forekomsten af stress fordelt efter, om man føler sig presset til at tage 
ekstravagter (andele i procent)  
 Føler du dig presset til at tage 

ekstravagter? 
 

Ja, absolut 
(n=141) 

Ja, delvist 
(n=356) 

Nej, ikke 
væsentligt 
(n=237) 

Med stress menes en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, nervøs eller uro-
lig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på problemer hele tiden. Føler du 
denne form for stress for tiden? 
Slet ikke ......................................................... 21 34 50 
Kun lidt........................................................... 32 34 32 
Noget, ret meget, virkelig meget ................... 47 32 18 

 
Endelig viser figur 3.6, at der også er en stærk sammenhæng mellem syge-
fravær og det et føle sig presset til at tage ekstravagter. 
 
Figur 3.6: Gennemsnitligt sygefravær fordelt efter, hvorvidt man har følt sig presset 
til at tage ekstravagter (andele i procent) 
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Sidst, men ikke mindst, skal det nævnes, at analyserne også viser en stærk 
sammenhæng mellem det at føle sig presset til at tage ekstravagter og fore-
komsten af søvnbesvær/søvnproblemer, symptomer på udbrændthed, tanker 
om, at man ikke kan klare mere og træthed. 

3.3.1 Karakteristika ved gruppen af jordemødre, der føler sig presset 
til at tage ekstravagter 

Analyserne peger på, at vi med gruppen af personer, der føler sig presset til 
at tage ekstravagter, har med en gruppe jordemødre at gøre, der på mange 
områder har det sværere end andre jordemødre i populationen. Spørgsmålet 
er, om man kan nærme sig en beskrivelse af denne risikogruppe. Analyser 
af materialet giver ikke et klart billede af, hvem de er, men nedenfor oprem-
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ses de grupper, hvor der findes en overhyppighed af svarpersoner, der angi-
ver, at de føler sig presset til at tage ekstravagter: 
 Basisjordemødre. 
 På små fødesteder (med op til 1.000 fødsler om året). 
 Hvor bemandingen ikke er tilstrækkelig. 
 Hvor der er ubesatte stillinger. 
 Der er tale om jordemødre, der enten bor alene med yngre børn eller i 

parforhold med yngre børn, og de er i alderen 30-39 år. 
 
 
3.4 Opsummering 
Nærværende undersøgelse illustrerer nogle klare arbejdstidsproblemstillin-
ger inden for jordemoderfaget.  
 
I den positive ende af resultatskalaen skal nævnes, at jordemødrene tilsyne-
ladende ikke har de store problemer med, at der er tale om skiftende ar-
bejdstider på forskellige tider af døgnet. Det synes at være et vilkår ved ar-
bejdet, som jordemødrene accepterer.  
 
Når det er sagt, viser undersøgelsen også en række mere problematiske re-
sultater:  
 Mange vælger af en eller anden årsag at arbejde på nedsat tid. Alligevel 

forekommer over- og merarbejde meget hyppigt. Et forhold, der er af be-
tydning både for den enkelte, men også for arbejdspladserne, der ofte 
kommer til at betale dyrt for timerne enten i form af overarbejdsbetaling 
eller i forbindelse med brug af vikarbureauer. 

 Der sker hele tiden ændringer i vagtplanerne, hvilket også har betydning 
for både jordemødrene og arbejdspladserne. Sidstnævnte må uvægerligt 
bruge ekstra ressourcer på hele tiden at holde vagtplanerne ajour, mens 
de mange ændringer både er til gene og gavn for jordemødrene. Det, at 
man altid kan bytte vagter, betyder naturligvis for jordemødrene, at der 
er stor fleksibilitet i deres arbejde. Til gengæld kan det også være gene-
rende, at man aldrig helt ved, hvornår man skal på arbejde, og hvem man 
i så fald kommer til at arbejde sammen med.  

 Mange føler sig presset til at tage ekstravagter, og undersøgelsen viser 
nogle klare tendenser vedrørende de psykiske og helbredsmæssige kon-
sekvenser for de, der føler sig presset til at tage ekstravagter. 

 
Arbejdstidsspørgsmålet er et vigtigt anliggende for langt de fleste jorde-
mødre. Ovennævnte resultater peger på, at der er behov for nytænkning i 
forbindelse med besættelse af ekstravagter, og der synes at være behov for, 
at man på arbejdspladserne påbegynder en diskussion og udvikling af pro-
cedurer til håndtering af ekstravagterne. 
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4 Forandringer i jordemødrenes 
arbejdsforhold 

Forandringer og omstillinger i arbejdet sætter typisk det psykiske arbejds-
miljø under betydeligt pres, og det stiller store krav til god forandringsle-
delse. Forandringer i form af sammenlægninger, fusion med sammensvejs-
ning af forskellige arbejdspladser og deres kultur kan ligeledes være en 
kompliceret proces. Information, inddragelse, samarbejdsevne og indføling 
er vigtige egenskaber ved udvikling af den nye arbejdsplads og skabelsen af 
en fælles arbejdspladskultur og et godt arbejdsklima.  
 
Der er altså gode grunde til at sætte fokus på forandringer og udviklingen 
på arbejdspladserne. Derfor er der i spørgeskemaet medtaget en række 
spørgsmål til belysning af forandringer og deres betydning for jordemødre-
nes arbejde.  
 
I spørgeskemaet blev jordemødrene bedt om at beskrive, hvilke typer foran-
dringer der har været på deres arbejdsplads de seneste år. Ud fra den sene-
ste, væsentligste forandring skulle de vurdere, dels hvordan forandringen 
blev gennemført, dels hvordan personalet reagerede på forandringen, samt 
bedømme forandringens betydning på arbejdspladsen. 
 
 
4.1 Et område præget af omfattende og store 

forandringer 
Forandringer er meget udbredt på jordemødrenes arbejdspladser. Kun 8 % 
af jordemødrene har ikke oplevet væsentlige forandringer på deres arbejds-
plads de seneste par år. Nogle (7 %) kan ikke besvare spørgsmålet, da de er 
nye på arbejdspladsen. 
 
De mange jordemødre, der har oplevet forandringer, har selv beskrevet, 
hvilke typer forandringer der har været tale om. Der er skrevet flittigt, og 
849 jordemødre har med deres egne ord beskrevet, hvad der er sket. Det do-
minerede billede er, at mange har været udsat for flere forskelligartede for-
andringer – for manges vedkommende gennemført næsten samtidigt. De 
samlede svar udgør således alt i alt flere tusinde beskrivelser, formuleret af 
jordemødrene selv. Mangfoldighed præger svarene.  
 
Jordemødrene skulle selv indkredse den seneste, væsentlige forandring på 
deres arbejdsplads og besvare de efterfølgende spørgsmål i skemaet ud fra 
denne forandring.  
 
Vi har efter bedste evne forsøgt at kategorisere de mange individuelle svar. 
Det har været en omfattende og ikke helt let opgave, og muligheden for at 
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vi har fejltolket nogle af svarene, og dermed ikke fået kategoriseret helt 
præcist, foreligger.  
 
Ud fra vores kategorisering spores følgende hovedtendenser af forandringer 
på jordemødrenes arbejdspladser, se figur 4.1. 
 
Figur 4.1: Forandringer på jordemødrenes arbejdspladser (N=849) 
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Strukturelle og organisatoriske ændringer er den langt dominerende form 
for forandringer. Der er typisk tale om store og omfattende ændringer så-
som nedlæggelse af afdeling, fusion med anden afdeling, omstrukturering, 
o.l. Kategorien “besparelser og nedskæringer” udgør omkring 5 % af de af 
jordemødrene angivne beskrivelser. Mulighed for et vist overlap i forhold 
til førstnævnte kategori foreligger, men kan ikke afgøres sikkert ud fra det 
foreliggende. Ændringer i arbejdsopgaver (11 % af samtlige beskrivelser) 
henviser til såvel nye typer opgaver/job, omlægning af opgaver og rutiner 
som udvidelse af funktioner og/eller opgaver. Vagtplan handler primært om 
døgnvagten, men også ændringer i skema. Kategorien “leder” handler om: 
Ny leder, lederskift, ændret ledelsesstruktur o.l. Elektronisk patient-registre-
ring henviser til indførelse af systemer fx EPJ. Kategorien “andet” er en 
restgruppe (12 personer), hvor vi har været usikre på kategoriplacering. Den 
omfatter beskrivelser, som ikke er særligt udfoldede eller præcise, fx “ud-
viklingstiltag”, “sundhed DK”, “nye kolleger”, “jobskifte”. 
 
 
4.2 Forandringernes implementering 
De forskellige typer/kategorier af forandringer vurderes at være støttet med 
vekslende og forskelligartet styrke af medarbejdere, ledere og beslutnings-
tagere på de respektive arbejdspladser. Det er illustreret i figur 4.2. I figur 
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4.2 er kun medtaget de, som har svaret, at forandringen blev støttet i “høj 
grad”. 
 
Figur 4.2: Jordemødrenes vurdering af forskellige gruppers støtte til gennemførte 
forandringer, fordelt på typer af forandring 
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Signaturforklaring: 
1: Elektronisk patientregistrering 
2: Struktur-/organisatoriske forandringer 
3: Ændringer i ledelse/leder 
4: Forandringer i vagtplan/-skema 
5: Ændringer i arbejdsopgaver 
6: Besparelser/nedskæringer 
 
Af figur 4.2 ses, at personalets støtte var stærkest i forhold til ændringer i 
vagtplan/-skema. Færrest støttede besparelser/nedskæringer og elektronisk 
patientregistrering. Den lokale ledelses støtte findes at være mest udbredt i 
forhold til ændringer i vagtplan, og ’svagest’ i forhold til ændringer i ledel-
se og til elektronisk patientregistrering, EPJ o.l. Støtte til EPJ angives at 
være mest udbredt i den overordnede ledelse på arbejdspladsen/sygehuset. 
Generelt set vurderer jordemødrene ledelsens støtte til de forskellige for-
hold at være mere udbredt end blandt personalet. 
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Jordemødrenes opfattelse af, hvordan forandringen blev gennemført 
(spørgsmål 24a-24d) viser at: 
 et flertal (samlet 6 ud af 10) af jordemødrene synes, at de i høj grad eller 

i nogen grad blev godt informeret om, hvad der skulle ske. Ledere angi-
ver det hyppigere end fx basisjordemødre; henholdsvis 88 % og 59 % 

 knap halvdelen (43 %) af samtlige synes, at det i høj grad eller i nogen 
grad var muligt på arbejdspladsen at komme med synspunkter til det, 
der skulle ændres. Ledere langt hyppigere end basisjordemødre (hen-
holdsvis 80 % og 40 %) 

 et mindretal (23 % af samtlige) synes, at det i høj grad eller i nogen grad 
har været muligt på arbejdspladsen at påvirke det, der skulle ændres – 
lederne dog markant hyppigere end fx basisjordemødrene, nemlig hen-
holdsvis 67 % og 19 % der synes, at de har kunnet påvirke forandringen  

 et stort flertal (76 %) synes, at den gennemførte forandring i høj grad el-
ler i nogen grad blev trukket ned over hovedet på dem – det udtrykkes 
af et flertal blandt såvel ledere som basisjordemødre (henholdsvis 57 % 
og 89 %). 

 
Der tegnes altså et noget dystert billede af selve forandringsprocessen. I for-
enklet form viser skitsen: Mange steder blev der godt informeret, og det var 
delvist muligt at fremkomme med synspunkter, men det kneb meget med at 
kunne påvirke ændringen, og langt de fleste følte, at ændringen blev trukket 
ned over hovedet på dem. Ikke nogen god proces og start, hvis ændringen 
skal være levedygtig. Billedet i sig selv er tankevækkende, især at jordemo-
derlederen – den centrale aktør i den efterfølgende implementeringsproces – 
føler sig sat uden for. Hvordan skal lederen motivere og engagere persona-
let, når ledernes indflydelse og ejerskab til ændringen synes at være beske-
dent eller fraværende? Det synes at kunne være et problem for de cirka 6 ud 
af 10 ledere, der sidder tilbage med oplevelsen af, at forandringen er trukket 
ned over hovedet på dem. 
 
 
4.3 Reaktioner på forandringen 
I spørgeskemaet spørgsmål 25 blev der spurgt om, i hvilken grad forandrin-
gen fremkaldte forskellige typer reaktioner. Der kunne svares: I høj grad, i 
nogen grad, i mindre grad, slet ikke eller ved ikke.  
 
Det samlede billede er mindre opløftende. Utryghed, dårlig stemning, svæk-
ket engagement og konflikter personalet imellem og mellem personale og 
ledelse dominerer.  
 
I tabel 4.1 er medtaget et deludsnit af de samlede svar, hvor kun svaret, at 
forandringen i høj grad fremkaldte de respektive reaktioner, er medtaget. 
Reaktionerne på forandringen er – som det fremgår af tabel 4.1 – relativt 
forskellige, især når lederes og medarbejderes svar sammenlignes. Det gæl-
der stort set ved alle de undersøgte forhold. 
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Tabel 4.1: Spørgsmål 25: I hvilken grad fremkaldte forandringen nedenstående 
forhold blandt personalet? Andel i procent, der har svaret “i høj grad”, fordelt på 
stilling 
  

Leder 
Afd.jdm./klinisk 

jdm.vejleder 
Basis-

jordemoder
 

Øvrige 
 

Total 
Positive forventninger 
og energi ......................

 
24 

 
21 

 
7 

 
10 

 
9 

Utryghed og dårlig 
stemning.......................

 
18 

 
30 

 
29 

 
29 

 
28 

Protester....................... 13 27 25 23 24 
Konflikter mellem 
personalet.....................

 
7 

 
3 

 
7 

 
11 

 
7 

Konflikter mellem 
personalet og ledel-
sen................................

 
 
8 

 
 

22 

 
 

15 

 
 

10 

 
 

15 
Passivitet ...................... 5 8 10 7 9 
Svækket engagement .. 8 19 16 13 15 
Personale blev sagt 
op ................................. 2 3 3 6 3 

Personale har selv 
sagt op..........................

 
0 

 
6 

 
5 

 
12 

 
5 

Sygefravær................... 5 14 13 12 13 
 
Ledere som medarbejdere angiver, at forandringen medførte, at personalet 
blev sagt op. 12 % i alt svarede, at det skete “i høj grad”, “i nogen grad” 
eller “i mindre grad”. 79 % anfører, at det slet ikke skete, og 9 % svarede 
“ved ikke” til spørgsmålet. 
 
Svaret på, om forandringen fremkaldte, at personale selv har sagt op, viser, 
41 % af samtlige mener, at det er tilfældet; 44 % svarer nej (“slet ikke”), og 
15 % ved ikke. 
 
Der er endvidere mange, som mener, at forandringen fremkaldte sygefravær 
blandt personalet, “kun” 18 % af samtlige svarede, at det slet ikke har været 
tilfældet. 35 % “ved ikke”. Blandt de øvrige angiver 13 %, at forandringen 
“i høj grad” fremkaldte sygefravær, 21 % svarer “i nogen grad”, og 13 % “i 
mindre grad”. 
 
På udgiftssiden kan der altså også spores alvorlige negative konsekvenser af 
forandringen i form af opsigelser og tilsyneladende et udbredt sygefravær. 
Det er muligvis forklaringen på, at det selvrapporterede sygefravær er mar-
kant højere i 2006 sammenlignet med tidligere undersøgelse af jordemødre-
nes arbejdsmiljø i 1998. Se herom i kapitel 16. 
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4.4 Oplevelsen af de forskellige typer forandringer 
I figur 4.3 er reaktioner på forandringen sammenholdt med de forskellige 
typer af forandringer. I koordinatsystemet viser x-aksen andelen af jorde-
mødre, der har angivet, at forandringen i høj grad eller i nogen grad frem-
kaldte “positive forventninger og energi”. Op ad Y-aksen kan aflæses, hvor 
mange i procent der svarede “i høj grad” eller “i nogen grad” til, at foran-
dringen fremkaldte “utryghed og dårlig stemning”. De forskellige kategori-
er af forandringer er indplaceret i koordinatsystemet. Eksempelvis den hyp-
pigst angivne ændring – Struktur- og organisatoriske forandringer: 31 % 
synes, at det “i høj grad” eller “i nogen grad” fremkaldte ”positive forvent-
ninger og energi”; men langt flere (67 %) finder, at det fremkaldte “i høj 
grad“ eller “i nogen grad“ “utryghed og dårlig stemning”. Som det ses af 
figur 4.3 varierer reaktionerne i positiv og negativ retning ved de forskellige 
typer af forandringer. De positive forventninger er størst i forhold til æn-
dringer i vagtplan/-skema. Det angives af 52 %, men der er også mange (42 
%), hvor det negative er dominerende. Ændringer i døgnvagten synes for en 
dels vedkommende at være positiv (herom senere), men vi ved ikke med 
sikkerhed, om det er samme type ændring, der refereres til, i og med, at en 
del blot beskriver uden nærmere angivelse, at vagtplan/-skema blev ændret. 
“Utryghed og dårlig stemning” er ikke overraskende, især udbredt ved be-
sparelser og nedskæringer. 
 
Figur 4.3  
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4: Forandringer i vagtplan/-skema
5: Ændringer i arbejdsopgaver
6: Besparelser/nedskæringer
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4.5 Forandringens betydning alt i alt for arbejdspladsen 
I spørgsmål 26 skulle de jordemødre, der havde oplevet forandringer på ar-
bejdspladsen, sammenfatte og give deres vurdering af, hvilken betydning 
forandringen havde haft for arbejdspladsen. Der kunne svares på en skala 
fra plus 5 (meget positiv betydning) til minus 5 (meget negativ betydning). 
Resultatet fremgår af figur 4.4. 
 
Figur 4.4: Forandringens betydning for din arbejdsplads 
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Lidt over hver tredje (37 %) finder, at forandringen har haft positiv betyd-
ning. Flertallet (55 %) synes modsat, at det har haft negativ betydning, og 8 
% synes, at forandringen ikke har haft væsentlig betydning. Gennemsnittet 
ligger på minus 0,5. 
 
Figur 4.5 viser, at der er stor variation i oplevelsen af forandringens betyd-
ning i relation til type af forandring. I figuren er vist det gennemsnitlige 
svar. På den negative side finder vi: Besparelser/nedskæringer, ændringer i 
ledelse, etablering af elektronisk patientregistrering og strukturelle og orga-
nisatoriske ændringer. På den positive side af aksen optræder ændringer i 
arbejdsopgaverne og forandringer af vagtplan/-skema. 
 
Figur 4.5 
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betydning

Ingen væsentlig 
betydning

-5       -4       -3       -2       -1      0 +1       +2       +3       +4       +5

Besparelser,
nedskæringer

Elektronisk
Reg.system

Ledelse,
ændringer

Eksterne
strukturændring

Organisatorisk
ændring

Interne
strukturændringer

Ændring i
Arbejdsopg.

Forandring i
vagtplaner

Andet

 
Forandringens betydning for arbejdspladsen varierer i høj grad i relation til 
jordemødrenes stilling. Lederne vurderer markant hyppigere end fx basis-
jordemødrene, at den i undersøgelsen kortlagte forandring har haft positiv 
betydning. Det fremgår af figur 4.6. Lederens bedømmelse i gennemsnit er 
placeret klart på aksens positive side, og basisjordemødrene på den negati-
ve. Afdelingsjordemoderens/klinisk jordemodervejleders bedømmelse er 
placeret mellem disse to ydrepunkter. 
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Figur 4.6 
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Spørgsmål 26: Synes du, at den gennemførte forandring 
har haft betydning (positiv eller negativ)  for din arbejdsplads?

 
 
Tolkningen af og baggrunden for denne markante forskel i oplevelsen af 
forandringens betydning vil vi overlade til de lokale arbejdspladser, inklu-
sive vurderingen af behovet for at afklare og samstemme de forskellige op-
fattelser, så forskellene ikke bliver en blokering for den videre udvikling af 
arbejdspladsen.  
 
 
4.6 Forandringer og implementering 
Undersøgelsen viser, at udfaldet af forandringen, dvs. om det vurderes at 
have positiv versus negativ betydning for arbejdspladsen, har stærk sam-
menhæng med forandringsprocessen. Blandt de jordemødre, der synes, at 
forandringen har haft positiv betydning (dvs. vurderet til karakteren 3-5), 
angives markant hyppigere, sammenlignet med de jordemødre, som synes, 
at forandringen har haft negativ betydning (dvs. minus 3-minus 5), følgende 
forhold: 
 Man er i høj grad eller i nogen grad blevet godt informeret Det vurderes 

af 87 % af de, der synes forandringen har haft positiv betydning, men 
kun af 43 % blandt de, som finder, at forandringen har haft negativ be-
tydning. 

 Man kunne komme med synspunkter til det, der skulle ændres (hen-
holdsvis 71 % og 28 %). 

 Man kunne påvirke ændringen (henholdsvis 54 % og 7 %). 
 Forandringen er trukket ned over hovedet. Angives af 41 % blandt de, 

hvor forandringen opleves positivt; men markant hyppigere blandt de, 
hvor forandringen opleves negativt, hvor 94 % synes, at forandringen er 
trukket ned over hovedet på dem. 

 
Forskellen i oplevelsen af forandringsprocessen er altså markant forskellig 
set i sammenhæng med udfaldet af forandring. Betragter vi isoleret den 
mest udbredte type forandring, nemlig strukturelle og organisatoriske æn-
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dringer, som 473 jordemødre har været udsat for, så ses samme markante 
forskel. Det fremgår af tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2: Strukturelle og organisatoriske forandringer på arbejdspladsen sam-
menholdt med oplevelsen af forandringsprocessen. (n=473) 
 Betydning for arbejdspladsen … 

 
I høj grad + i nogen grad: 

Positiv 
karakteren 3-5 

Negativ 
karakteren 

minus 3-minus 5 
Godt informeret om, hvad der skulle ske............... 85 % 50 % 
Kunne komme med synspunkter til det, der skul-
le ændres...............................................................

70 % 39 % 

Påvirke det, der skulle ændres.............................. 29 % 6 % 
Forandringen trukket ned over hovedet på jer ...... 61 % 94 % 

 
Ved sammenligning af de strukturelle og organisatoriske ændringer, der har 
haft henholdsvis meget positiv versus negativ betydning for arbejdspladsen, 
findes klare forskelle. Der, hvor vurderingen er, at det har haft meget posi-
tiv betydning, er der markant flere, der angiver: 
 at de er blevet godt informeret 
 at de kunne fremkomme med synspunkter  
 at de kunne påvirke det, der skulle ændres.  

 
Der er desuden færre, som synes: 
 at forandringen blev trukket ned over hovedet på dem. 

 
Det er altså ikke kun selve forandringens konkrete indhold, der har betyd-
ning for, om ændringen opleves positivt eller ej. Måden, det er sket på, er 
også i høj grad afgørende for, hvordan forandringens samlede betydning be-
dømmes af dem, der har været udsat for ændringen. Det gælder, som vist i 
tabel 4.2, i forhold til den komplicerede forandring, som ændring eller om-
strukturering af struktur og organisation kan være, og øvrige analyser viser 
helt samme tendens ved de øvrige typer forandringer, som er beskrevet 
ovenfor. 
 
 
4.7 Forandringer – positive og negative 
Vi vil vende tilbage til figur 4.6, der viser det gennemsnitlige billede af de 
forskellige typer forandringers betydning for arbejdspladsen For at få et me-
re detaljeret billede har vi set på, hvilke forhold der optræder ude på aksens 
ydrepunkter dvs. forandringer, der opleves at have haft meget positiv betyd-
ning (karakteren plus 5) og modsat, de forandringer, hvor karakteren er mi-
nus 5, meget negativ betydning. Den kvalitativt orienterede analyse beskri-
ves nedenfor. 
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4.7.1 Forandringer – på plussiden 
55 personer har beskrevet forandringer af forhold, som de synes har haft 
meget stor positiv betydning og har givet ændringens betydning maksimum-
karakter (dvs. plus 5). De 55 personer omfatter: 12 ledere, 8 afd.jdm./kli-
nisk-jdm.vejledere, 30 basisjordemødre og 5 “øvrige”. 
 
Døgnvagter, omlægning af vagtplan 
I alt 14 ud af de 55 jordemødre angiver, at omlægning og nedlæggelse af 
døgnvagt har haft meget positiv betydning. “Nat”-vagt er omlagt til rådig-
hedsvagt. Nogle steder kører det som forsøg, andre steder er det direkte om-
lagt. 
 
Omrokering, omstrukturering, sammenlægning, fusion – 
optræder i mange svar (26 ud af de 55). Det omhandler: 
Sammenlægning beskrives flere steder, fx:… til en barselsafdeling, … med 
et mindre fødested, sammenlægning af sundhedsuddannelser. 
 
Andre beskrivelser omhandler udvidelse/overtagelse/omrokering, “indflyt-
ning” af anden afdeling eller funktion, etablering af egen afdeling/afsnit/ar-
bejdsgruppe, o.l.: 
Nyt og større fødeafsnit med andet personale 
Omstrukturering, fået egen afdeling 
Fødegang adskilt. En lille fast gruppe 
Deling af afsnit i egen afdeling 
Nyetableret egen afdeling i CVU 
Overflytning af svangreafsnit 
Omrokering af personale 
Omrokering af afdelingens placering 
Omstrukturering, overtagelse af barselsarbejdet 
Overtagelse af barselsplejen 
Overtagelse af barselsafsnit 
Oprettelse af fødemodtagelse til alt ambulant 
Fødegang flyttet 
Etableret fødegangsmodtagelse, akut svangreafsnit 
Flytning af svangreafsnit + fødemodtagelse. 
 
Nogle peger direkte på personaleudvidelse:  
Fået tilført mere personale 
Ansættelse af flere jordemødre, alle vagter dækket 
Tilført personale fra anden fødegang. 
 
Ændret arbejdsfordeling, nye arbejdsfunktioner  
Nedlæggelse af afdelings-jdm-funktion, ny fordeling 
Reduktion i hjælpepersonale, nye funktioner 
Ændret arbejdsfordeling 
Udskiftning i plejepersonalet, sygeplejersker erstattet af sosu-ass. 

 59



Flere tiltag (EPJ, indtag af nyt opland, m.v.) 
Nye funktioner, akut svangre + 24-timers afsnit. 
 
Nye opgaver, jobændring/skift 
Flere angiver “Kendt jordemoder-projekt” 
Blevet distriktjordemoder 
Blevet privatansat jordemoder 
Jobskiftet til sygehus xx 
Indførelse af nakkefoldsscanning, nye arbejdsopgaver 
STAN. 
 
Leder, ledelse – anføres i to tilfælde: 
Ny leder, lederudskiftning. 
 
Fusion og sammenlægninger samt omstruktureringer fylder altså meget på 
mange af jordemødrenes arbejdspladser – og mange har oplevelsen af, at 
det har haft stor positiv betydning. De jordemødre, som synes, de har fået 
noget nyt – tilført ny afdeling, fået større afsnit, egen afdeling, m.v. – er ud-
bredt i svarene. Arbejdstid og omlægning af døgnvagter samt nye arbejds-
funktioner og -opgaver var andre områder, som mange oplevede meget po-
sitivt.  
 
I det følgende vil vi rette fokus på forandringer, som jordemødrene synes 
har haft meget negativ betydning. Vi vil på ny se særskilt på de forhold, 
hvor jordemødrene har givet forandringen den laveste karakter (minus 5). 

4.7.2 Forandringer – på minussiden 
I alt 80 jordemødre har bedømt forandringens betydning med karakteren 
minus 5 – dvs. meget negativ betydning. Basisjordemødre dominerer her 
(70 ud af de 80 personer), herudover er der: 1 leder, 3 afd.jdm./klinisk-
jdm.vejledere og 5 “øvrige”. 
 
Nedlæggelse af afdeling, sammenlægning og fusion, omstrukturering 
og omrokering 
Optræder hyppigst og angives i mere end halvdelen af samtlige meget nega-
tive bedømmelser. Det optræder således i 47 ud af i alt 80 angivelser, at for-
andringen har haft meget negativ betydning (karakteren minus 5), fx:  
Lukning af fødeafdeling/fødeklinik/klinikafsnit 
Lukning af afdeling og overflytning til ny fødeafdeling på andet sygehus 
Sammenlægning af ambulant fødeklinik og fødeklinik 
Sammenlægning og lukning af afsnit 
Sammenlægning af modtageafdeling og svangreafdeling 
Omrokering af personale mellem fødegang og fødeklinik 
Omstrukturering, nedlæggelse af stillinger. 
 
Nedskæring, besparelser – kan være indeholdt implicit i noget af ovenstå-
ende. I fire af forklaringerne angives det konkret:  
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Beskæring af svangreomsorg, fødselsforberedelse, færre konsultationer 
Besparelser, igen og igen 
Nedskæring og besparelser, hvert år i mange år 
Pladsmæssigt kraftigt beskåret. 
 
Ledelse, leder 
Ændringer i forhold til ledelse, leder angives 8 steder: 
Tre nye ikke ønskede overlæger 
Svinsk afskedigelse af en faglig kompetent leder 
Ny afsnitsleder 
Afgang af ledelsen 
Ledere stoppede 
Ny centerleder 
Ny chefjordemoder 
Afskedigelse af afdelingsjordemoder. 
 
Elektroniske patientjournaler, EPJ angives som meget negativt af 8 per-
soner. 
 
Forøgede arbejdsbelastninger – beskrives konkret af flere (7 i alt) fx: 
Haft mange vikarer, belastet faste jordemødre 
Flere arbejdsopgaver – til samme tid + løn 
Flere fødsler 
Færre jordemødre 
Massiv mangel på medarbejdere i team  
Fået betydeligt mere administrativt arbejde 
Nye og flere arbejdsopgaver. 
 
Ændret vagtberedskab, optræder i nogle (4) forklaringer til, at forandrin-
gen har haft negativ betydning: 
Vagtomlægning pga. besparelse 
Jordemødremangel, nedsættelse af vagtberedskab 
Nyt vagtberedskab 
HKer sat til at lave vagtskema i stedet for jordemødre. 
 
Ovenstående kvalitative analyse supplerer de tidligere beskrevne analyser i 
nærværende kapitel. De bidrager med et mere nuanceret og differentieret 
billede af grunde til, at forandringer i arbejdet opleves, som de gør. 
 
Ved sammenligning af det samlede billede på plus- og minussiden ses såle-
des betydelige forskelle. Struktur- og organisatoriske ændringer optræder 
begge steder, men på plussiden er ændringer i form af “tilførelse, overtagel-
se, etablering af selvstændig gruppe/afsnit o.l.” udbredt; på den negative 
side er “afgivelse, nedlæggelse” derimod udbredt. Andre forskelle bemær-
kes. Nedlæggelse af døgnvagt optræder på plussiden, men ikke tilsvarende 
på minussiden. Her finder vi i stedet ændret vagtberedskab. På minussiden 
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angives etablering af EPJ under “meget negativ betydning”; tilsvarende ses 
ikke på plussiden. Endvidere optræder “ændringer i ledelse” oftere på mi-
nus- end på plussiden.  
 
Spørgsmålet om “gevinst” versus “tab og trussel” er således ikke overra-
skende en forklaringsmodel. Måden, forandringen implementeres på, in-
deholder supplerende forklaringer til, om ændringen falder positivt eller 
negativt ud. 
 
4.8 Opsummering 
Forandringer på arbejdspladsen og i jordemødrenes arbejde har i meget høj 
grad været på dagsordenen de seneste år.  
 
Personalegruppernes reaktioner på de forskellige forandringer varierer; hvor 
basisjordemødrenes reaktioner synes at være stærkere sammenlignet med 
de øvrige stillingsgrupper. Negative reaktioner på forandringerne fx utryg-
hed, dårlig stemning, konflikter og svækket engagement optræder hyppige-
re end positive og energigivende forventninger. Sygefravær og jobopsigel-
ser er andre reaktioner på forandringerne.  
 
Mange typer forandringer har været i spil; sammenlægninger og omstruktu-
reringer hyppigere end andre typer forandringer. Sammenlægninger og om-
struktureringer angives såvel på plussiden som på minussiden i bedømmel-
sen af forandringens betydning for arbejdspladsen. Jordemødrenes svar ty-
der på, at de jordemødre, som har modtaget nyt fx modtaget anden afde-
ling/afsnit, oprettet nye funktioner, etableret selvstændig gruppe/afsnit o.l. - 
denne type forandring er mange steder højt placeret på plussiden. Modsat 
de jordemødre, hvis afdeling lukkes, overflyttes eller som oplever “tab”, 
dem finder vi ovre på minussiden. Det er vel ikke overraskende. Men un-
dersøgelsens resultater viser også, at måden, forandringen er gennemført på, 
i høj grad har sammenhæng med, om udfaldet af de strukturelle og organi-
satoriske ændringer opleves negativt eller positivt. Information, medbe-
stemmelse og medindflydelse på forandringen er væsentlige faktorer for et 
positivt resultat. Det viser undersøgelsen klart. Og jordemødrenes svar pe-
ger klart på, at der har været betydelige mangler i forandringsprocessen – 
især i forhold til medbestemmelse og medindflydelse samt i selve indførel-
sen af forandringerne.  
 
I bedømmelsen af forandringernes betydning finder vi på den stærkt negati-
ve side også, at indførelse af elektronisk patientregistrering og ledelsesæn-
dringer optræder langt hyppigere end på den positive side. 
 
Højt placeret på plussiden finder vi fx nye opgaver eller ændret arbejdsfor-
deling. Jordemødre ser gerne nyt, så længe der er balance mellem opgaver 
og ressourcer. Det tyder svarene også på. Det er også tankevækkende, at 
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ændring af vagtplan anføres som meget positivt, men ikke ses på listen over 
forhold, der vurderes meget negativt. Et resultat til inspiration på jordemo-
derarbejdspladser, hvor ændringer i vagtplan overvejes. 
 
Samlet set findes der ikke at være en generel modstand mod forandringer. 
En påstand, som man ellers ofte kan støde på i managementlitteraturen. Un-
dersøgelsen viser, at der er stor variation i, hvordan forandringer modtages, 
og selve forandringsprocessen er et væsentligt bidrag til, om resultatet fal-
der positivt eller negativt ud. Undersøgelsens resultater peger på, at god for-
andringsledelse langt fra har været praktiseret alle steder i de forandringer, 
som jordemødrene beskriver, de har været udsat for. Konsekvenserne heraf 
kan aflæses af jordemødrenes svar, hvor negative reaktioner er udbredte. 
Og det kan utvivlsomt også aflæses på den økonomiske bundlinje. Øget 
sygefravær, opsigelser, svækket engagement og passivitet er således langt 
fra ualmindeligt. Det viser undersøgelsen. 
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5 Indflydelse 

Megen arbejdsmiljøforskning har vist, at muligheden for at udøve personlig 
kontrol eller indflydelse på sin umiddelbare arbejdssituation er en af de vig-
tigste arbejdsmiljømæssige faktorer overhovedet for at fremme arbejdsglæ-
den og den personlige udvikling og for at hindre negative helbredsmæssige 
effekter af arbejdsmiljøet.  
 
Der kan skelnes mellem to typer kontrol – en indre kontrol (også kaldet ind-
flydelse i arbejdet) og en ydre kontrol (også kaldet indflydelse over arbej-
det). Den ydre kontrol omhandler kontrol over eksterne jobrelaterede fakto-
rer som vagtplanlægning, arbejdets organisering mm. Den indre kontrol kan 
bedst forstås som beføjelser, råderum eller handlefrihed. Det vil sige frihed 
til at planlægge og udføre eget arbejde.  
 
I nærværende undersøgelse har vi stillet jordemødrene en række spørgsmål 
vedrørende deres indflydelsesmuligheder i forbindelse med arbejdet. 
 
Jordemødrenes indflydelse over arbejdet har vi søgt at indfange via følgen-
de spørgsmål: 
 Jeg har indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen. 
 Jeg har indflydelse på, hvem jeg arbejder sammen med. 
 Jeg har indflydelse på beslutninger, der vedrører mit arbejde. 
 Jeg har indflydelse på ferietilrettelæggelsen. 

 
Jordemødrenes indflydelse i arbejdet har vi søgt at indfange via spørgsmå-
lene: 
 Jeg har indflydelse på mit arbejdstempo. 
 Har du indflydelse på, HVAD du laver på dit arbejde? 
 Har du indflydelse på, HVORDAN du udfører dit arbejde? 
 Jeg har indflydelse på, hvilket kvalitetsniveau, der skal lægges ved udfø-

relsen af mit arbejde. 
 
Det var muligt at angive svar på en 5-punktskala spændende fra “altid”, “of-
te”, “sommetider”, “sjældent” til “aldrig”. I præsentationerne af resultaterne 
har vi lagt svarmulighederne “altid” og “ofte” sammen, ligesom vi har lagt 
svarmulighederne “sjældent” og “aldrig” sammen. Resultaterne præsenteres 
således på en 3-punktskala med følgende svarmuligheder “altid/ofte”, 
“somme tider” og “sjældent/aldrig”. 
 
 
5.1 Jordemødrenes indflydelse over arbejdet 
Jordemødrenes indflydelse på faktorer af betydning for arbejdet illustreres i 
tabel 5.1. Der er markante forskelle de forskellige stillingsgrupper imellem, 
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hvorfor vi har valgt at medtage alle resultaterne. Som forventet har lederne 
stor indflydelse på deres arbejde, men også gruppen kaldet “øvrige” (der 
består af undervisere mm.) har stor grad af indflydelse på de nævnte fakto-
rer. Værst står det til blandt basisjordemødrene.  
 
Ferietilrettelæggelsen er det forhold, flest har indflydelse på, men det er dog 
stadig under halvdelen af basisjordemødrene, der svarer, at de altid eller of-
te har indflydelse på det. Kun ganske få basisjordemødre har indflydelse på, 
hvem de arbejder sammen med, og kun hver femte svarer, at de har indfly-
delse på arbejdstidstilrettelæggelsen. Tre ud af ti basisjordemødre synes, at 
de altid eller ofte har indflydelse på beslutninger, der berører deres arbejde. 
 
Tabel 5.1: Indflydelse over arbejdet fordelt efter stilling (andele i procent) 
 

Leder 

Afd.jdm./ 
klinisk 

jdm.vejle-
der 

Basis-
jorde-
moder Øvrige Alle 

Jeg har indflydelse på arbejdstidstil-
rettelæggelsen      
Altid/ofte............................................. 83 59 22 82 32 
Somme tider ...................................... 15 30 40 14 36 
Sjældent/aldrig................................... 1 11 38 4 32 
Jeg har indflydelse på, hvem jeg 
arbejder sammen med      
Altid/ofte............................................. 58 2 4 51 11 
Somme tider ...................................... 24 16 8 26 11 
Sjældent/aldrig................................... 18 81 88 23 78 
Jeg har indflydelse på beslutninger, 
der vedrører mit arbejde      
Altid/ofte............................................. 90 54 31 71 39 
Somme tider ...................................... 10 40 43 23 39 
Sjældent/aldrig................................... 0 7 26 6 22 
Jeg har indflydelse på ferietilrette-
læggelsen      
Altid/ofte............................................. 96 68 48 80 55 
Somme tider ...................................... 3 27 34 15 30 
Sjældent/aldrig................................... 1 5 17 5 15 

 
Tabellen viser også, at gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jordemo-
dervejledere hyppigere end basisjordemødrene, men sjældnere end lederne 
og de øvrige jordemødre, har indflydelse på de nævnte forhold (med undta-
gelse af spørgsmålet om, hvem de arbejder sammen med).  
 
Vi har set nærmere på, om der er en sammenhæng mellem anciennitet og 
indflydelse. Da gruppen af ledere er karakteriseret ved at have lang ancien-
nitet (i hvert fald markant længere end gennemsnittet for de øvrige jorde-
mødre), har vi i analyserne taget gruppen af lederne ud således, at der foku-
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seres på de øvrige jordemødre i undersøgelsen. Analyserne viser, at jo læn-
gere anciennitet jordemødrene har, des større bliver andelene, der svarer, at 
de altid eller ofte har indflydelse på de nævnte forhold. 
 
Figur 5.1: Andele i procent, der altid eller ofte har indflydelse på beslutninger, der 
vedrører arbejdet fordelt efter anciennitet (n=1024, ledere ikke medtaget) 
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Figur 5.1 illustrer et eksempel på denne tendens. Men også hvad angår ind-
flydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen, er der klare forskelle. Således sva-
rer dem med mere end 20 års anciennitet næsten dobbelt så hyppigt som 
dem med kortest, at de altid eller ofte har indflydelse på arbejdstidstilrette-
læggelsen (35 % blandt de mest erfarne mod 19 % blandt de nyuddannede). 
 
Analyser i forhold til fødestedets størrelse viser, at de, der er på de små fø-
desteder, markant hyppigere end de øvrige svarer, at de altid eller ofte har 
indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen (47 % mod hhv. 31 % og 29 % 
på de mellemstore og store fødesteder). De ansatte på små fødesteder har 
også en smule hyppigere, end de øvrige, indflydelse på ferietilrettelæggel-
sen og beslutninger, der vedrører arbejdet. Forskellene er dog ikke markan-
te. 
 
 
5.2 Indflydelse i arbejdet 
Indflydelse i arbejdet handler her om jordemødrenes indflydelse på arbejds-
tempoet, hvad de laver, og hvordan de udfører arbejdet samt på kvalitetsni-
veauet af det, de laver. 
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Tabel 5.2 Indflydelse i arbejdet fordelt efter stilling (andele i procent, der har svaret 
“altid” eller “ofte”) 
 

Leder 

Afd.jdm./ 
klinisk 
jdm.-

vejleder 

Basis-
jorde-
moder Øvrige Alle 

Jeg har indflydelse på mit arbejds-
tempo.................................................. 57 19 15 65 22 
Har du indflydelse på, HVAD du 
laver på dit arbejde?........................... 79 39 22 79 31 
Har du indflydelse på, HVORDAN 
du udfører dit arbejde? ....................... 92 75 76 94 78 
Jeg har indflydelse på, hvilket kvali-
tetsniveau, der skal lægges ved ud-
førelsen af mit arbejde........................ 84 71 54 80 59 

 
Tabel 5.2 antyder, at jordemødrene har stor grad af metodefrihed, når det 
gælder udførelsen af arbejdet. Et stort flertal svarer, at de altid eller ofte har 
indflydelse på, hvordan de udfører arbejde. Til gengæld er det de færreste, 
der har indflydelse på deres arbejdstempo (hver femte jordemoder) samt på 
indholdet af deres arbejde (kun tre ud af ti har altid eller ofte indflydelse på, 
hvad de laver på arbejdet). Endelig svarer et lille flertal (59 %) af alle, at de 
har indflydelse på, hvilket kvalitetsniveau der skal lægges ved udførelsen af 
arbejdet. 
 
Tabel 5.2 illustrerer imidlertid også, at der er store forskelle de forskellige 
stillingsgrupper imellem. Igen er det basisjordemødrene, der markerer sig 
som den gruppe jordemødre, der har mindst indflydelse. Det er bemærkel-
sesværdigt, at kun lidt over halvdelen oplever, at de har indflydelse på det 
kvalitetsniveau, der lægges for dagen. 16 % af basisjordemødrene oplever 
endda, at de kun sjældent eller aldrig har indflydelse på kvaliteten af det, de 
laver (de resterende 29 % svarer, at det har de somme tider). 
 
Som man måske kunne forvente, viser analyserne, at de mest erfarne jorde-
mødre (mere end 20 års anciennitet) markant hyppigere end deres relativt 
nyuddannede kolleger svarer, at de altid eller ofte har indflydelse på de 
nævnte forhold. Især oplever de mere erfarne hyppigere, at de altid eller of-
te har indflydelse på, hvilket kvalitetsniveau der lægges ved udførelsen af 
arbejdet. 
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Figur 5.2: Andele i procent, der altid eller ofte har indflydelse på, hvilket kvalitets-
niveau der skal lægges ved udførelsen af arbejdet fordelt efter anciennitet (n=1018, 
ledere ikke medtaget) 
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Endelig viser analyserne, at der er forskelle i omfanget af indflydelse af-
hængig af fødestedets størrelse. Som figur 5.3 viser, er der en tendens til, at 
jo mindre fødestedet er, des hyppigere svarer jordemødrene, at de ofte eller 
altid har indflydelse på deres arbejdstempo samt på beslutninger, der vedrø-
rer deres arbejde. 
 
Figur 5.3: Andele i procent, der altid eller ofte har indflydelse på arbejdstempoet 
fordelt efter fødestedets størrelse (n=1086, ledere ikke medtaget)  
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I det følgende vil vi se nærmere på nogle af sammenhængene mellem ledel-
se og indflydelse samt på konsekvenserne af indflydelse kontra manglende 
indflydelse. 
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5.3 Indflydelse og ledelse 
Indflydelse og medbestemmelse samvarierer typisk med, hvordan ledelse 
udmøntes. Det viser megen forskning, og det findes også i nærværende un-
dersøgelse, hvor analyser af forekomsten af indflydelse på de forskellige 
faktorer set i forhold til forskellige aspekter af ledelse viser nogle klare 
sammenhænge. Generelt gælder det, at de jordemødre, der svarer, at de er 
meget tilfredse eller tilfredse med måden, deres afdeling ledes på, markant 
hyppigere end de øvrige (dvs. de der er hhv. neutrale eller decideret util-
fredse med måden, afdelingen ledes på) har indflydelse på de nævnte for-
hold. 
 
Tabel 5.3: Indflydelse (andele i procent, der svarer “altid/ofte” fordelt efter vurde-
ring af måden, afdelingen ledes på) (ledernes svar er ikke medtaget) 
 Hvor tilfreds er du alt i alt med 

måden, din afdeling 
ledes på?  

Svarfordeling blandt jordemødre, der svarer 
“altid/ofte” på følgende spørgsmål: Tilfreds Hverken eller 

Util-
freds Total 

Jeg har indflydelse på mit arbejdstempo....... 26 16 12 19 
Jeg har indflydelse på arbejdstidstilrette-
læggelsen ...................................................... 36 28 17 28 
Har du indflydelse på, HVAD du laver på dit 
arbejde........................................................... 36 24 17 27 
Har du indflydelse på, HVORDAN du udfø-
rer dit arbejde? .............................................. 86 76 66 77 
Jeg har indflydelse på, hvem jeg arbejder 
sammen med................................................. 9 8 5 7 
Jeg har indflydelse på, hvilket kvalitetsni-
veau der skal lægges ved udførelsen af mit 
arbejde........................................................... 70 52 43 57 
Jeg har indflydelse på beslutninger, der 
vedrører mit arbejde ...................................... 48 30 22 35 
Jeg har indflydelse på ferietilrettelæggelsen. 61 50 40 51 

 
Et eksempel på, hvordan tabellen skal læses/forstås; Blandt de jordemødre, 
der er tilfredse eller meget tilfredse med måden, afdelingen ledes på, svarer 
48 %, at de altid eller ofte har indflydelse på beslutninger, der vedrører de-
res arbejde. Til sammenligning er det kun 30 % af dem, der hverken er til-
fredse eller utilfredse med måden, afdelingen ledes på, der altid eller ofte 
har indflydelse på beslutninger, der vedrører arbejdet. Og endelig har endnu 
færre (22 %) blandt dem, der er utilfredse med måden, afdelingen ledes på, 
indflydelse på beslutninger, der vedrører arbejdet.  
 
Tendensen er klar: De der er tilfredse med måden, deres afdeling ledes på, 
svarer generelt hyppigere end de øvrige, at de altid eller ofte har indflydelse 
på arbejdstempo, arbejdstids- og ferietilrettelæggelse, hvad de laver, hvor-
dan de gør det og til hvilken kvalitet. 
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Analyser i forhold til, om jordemoderen vurderer, at hendes nærmeste leder 
er god til at planlægge arbejdet, viser samme tendens i forhold til indflydel-
se. De, der svarer, at nærmeste leder i høj grad eller nogen grad er god til at 
planlægge arbejdet, svarer markant hyppigere end de øvrige (dvs. de, der 
vurderer, at det kun i ringe grad eller slet ikke er tilfældet), at de har indfly-
delse på alle de nævnte forhold med undtagelse af, hvem man arbejder sam-
men med. 
 
Mange undersøgelser har vist, at denne sammenhæng mellem ledelse og 
indflydelse også knytter sig til stress og sygefravær, hvilket delvist under-
bygges af nærværende undersøgelse. Analyserne viser ingen klare, systema-
tiske forskelle i det gennemsnitlige sygefravær i forhold til, om man har 
indflydelse eller ej på de nævnte forhold. Til gengæld er resultaterne klare, 
hvad angår stress.  
 
Figur 5.4: Forekomst af stress fordelt efter jordemødrenes indflydelse på, hvilket 
kvalitetsniveau der skal lægges ved udførelsen af arbejdet (N=1006, ledere ikke 
medtaget) 
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Figur 5.4 viser, at stress forekommer markant hyppigere blandt de, der ikke 
har indflydelse på det kvalitetsniveau, der lægges for arbejdet sammenlignet 
med de, der har indflydelse på det. Andre analyser viser en tilsvarende ten-
dens. Nemlig at stress forekommer markant hyppigere blandt de, der ikke 
har indflydelse på: arbejdstempo, arbejds- og ferietidstilrettelæggelsen, 
hvad de laver, hvordan de udfører arbejdet samt på beslutninger af betyd-
ning for deres arbejde. 
 
 
5.4 Opsummering 
Resultaterne her viser, at lederne og gruppen af øvrige svarpersoner (under-
visere mm.) generelt har stor indflydelse på deres arbejde. Et stort flertal af 
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disse svarer, at de altid eller ofte har indflydelse på, hvad de laver, hvornår 
og hvordan de udfører arbejdet samt til hvilken kvalitet. Derudover har dis-
se jordemødre også hyppigt indflydelse på beslutninger, der vedrører arbej-
det, samt hvornår de holder ferie. Lidt færre (men stadig et flertal) svarer, at 
de har indflydelse på deres arbejdstempo, og hvem de arbejder sammen 
med. 
 
På mange af områderne følger gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jor-
demodervejledere godt med, hvad indflydelse angår. 
 
Til gengæld halter basisjordemødrene gevaldigt bagefter. Godt nok har et 
stort flertal blandt basisjordemødrene indflydelse på, hvordan de udfører 
deres arbejde, men så er det også sagt. Kun omkring hver anden har indfly-
delse på, hvilket kvalitetsniveau der skal lægges for deres arbejde. Og end-
nu færre har indflydelse på deres arbejdstid, tempo, hvem de arbejder sam-
men med samt beslutninger, der vedrører deres arbejde.  
 
Meget af dette hænger formentlig sammen med arbejdets karakter. Opga-
verne er langt hen ad vejen ydrestyrede i og med, at fødselsforløb er uforud-
sigelige, hvorfor arbejdsopgaverne kan hobe sig op og kræve jordemode-
rens tilstedeværelse her og nu. På den måde bliver det vanskeligt at få ind-
flydelse på ens arbejdstempo. På samme måde gælder det, at det kan være 
vanskeligt for den enkelte at få fuld indflydelse på arbejdstids- og ferietil-
rettelæggelsen, da den, der lægger vagtplanerne, er nødt til at sikre, at døg-
net er dækket året rundt. Kapitel 4 viser, at man flere steder har ændret 
vagtskemaet, hvor man har nedlagt døgnvagterne og i stedet indført rådig-
hedsvagter til mange jordemødres store tilfredshed. 
 
Taget i betragtning, at indflydelse på eget arbejde er en meget vigtig para-
meter i det psykiske arbejdsmiljø, synes der – til trods for de indlysende 
vanskeligheder – at være behov for udvikling af indflydelsesmulighederne 
blandt basisjordemødrene. 
 
Analyserne viser da også, at det nogle steder lykkes at give jordemødrene 
større grad af indflydelse på arbejdet. Her handler det især om ledelse. Un-
dersøgelsen viser, at omfanget af indflydelse er større der, hvor lederne be-
tegnes som gode til at planlægge arbejdet og der, hvor ledelsen alt i alt vur-
deres som gode til deres arbejde, sammenlignet med de steder, hvor det 
modsatte er tilfældet.  
 
Endelig viser analyserne, at indflydelse på eget arbejde reducerer forekom-
sten af stress, men ikke sygefraværet i et omfang, der er statistisk signifi-
kant. Argumenterne for at arbejde med ledelsen på fødestederne og der-
igennem med jordemødrenes indflydelsesmuligheder synes således i høj 
grad at være til stede. 
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6 Selve arbejdet – krav og klienter 

I dette kapitel ser vi nærmer på, hvilke krav til jordemødrene jobbet inde-
bærer. Vi har dels spurgt nærmere ind til en række forhold i arbejdet, der 
kan karakteriseres som kvantitative krav. Det vil sige arbejdsmængden og 
arbejdstempoet. Derudover er der krav, der kan karakteriseres som kogniti-
ve krave. Det vil sige typer af krav i jobbet, der indebærer, at jordemødrene 
har et vist overblik. Kvalitet er overskriften på en anden type jobkrav, og 
endelig ser vi nærmere på jordemødrenes mulighed for restitution i forbin-
delse med deres arbejde. For alle spørgsmålene gælder det, at jordemødrene 
blev bedt om at angive, hvor ofte en række forskellige forhold forekommer 
i deres arbejde. Spørgsmålene kunne besvares ud fra en 5-punktskala gåen-
de fra “meget ofte eller altid” til “ofte”, “nogle gange”, “sjældent” og “me-
get sjældent/aldrig”. I analyserne vil vi for overskuelighedens skyld præsen-
tere resultaterne ud fra en 3-deling af svarene, idet svarkategorierne i yder-
punkterne slås sammen. 
 
Afslutningsvis præsenteres de af undersøgelsens resultater, der vedrører ka-
rakteristika ved klienterne. Her blev jordemødrene præsenteret for en række 
udsagn om klienterne forstået som de personer, de har kontakt med i det 
daglige (gravide, pårørende, studerende, ansatte mv.). For hvert udsagn 
skulle man angive, om det “passer fuldstændigt”, “passer nogenlunde”, 
“passer ikke så godt”, “passer slet ikke” eller “ved ikke/ikke relevant”. Da 
mindre end 2 % har valgt sidstnævnte svarmulighed, er denne blevet ude-
lukket af undersøgelsen. Tilbage står vi med fire svarmuligheder, der slås 
sammen til to således, at resultaterne præsenteres som enten “passer” eller 
“passer ikke”. 
 
 
6.1 Kvantitative krav 
Under denne overskrift behandles følgende spørgsmål: 
 Er der rigtigt meget at lave? 
 Hvor ofte er arbejdstempoet højt gennem hele din vagt/arbejdsdag? 
 Får du pålagt flere og flere nye opgaver, så det går ud over din kerne-

ydelse? 
 
Undersøgelsen viser, at hovedparten af jordemødrene (86 %) oplever, at de 
altid eller ofte har rigtigt meget at lave på arbejdet, og tre ud af fire (75 %) 
angiver, at arbejdstempoet ofte eller altid er højt gennem hele vagten/ar-
bejdsdagen. Dertil kommer, at næsten hver anden (47 %) svarer, at de altid 
eller ofte får flere og flere nye opgaver, så det går ud over kerneydelsen. 
 
Som det fremgår af figur 6.1, er det især på de mellemstore og store føde-
steder, at der skal løbes stærkt.  
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Figur 6.1: Kvantitative krav fordelt efter fødestedets størrelse. Andele i pct., der har 
svaret “altid” eller “ofte” 
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Derudover viser analyserne, at lederne hyppigere end de øvrige jordemødre 
i undersøgelsen oplever, at der altid/ofte er rigtigt meget at lave (94 %), at 
arbejdstempoet er højt gennem hele arbejdsdagen (85 %), samt at de får 
pålagt flere og flere nye opgaver, så det går ud over kerneydelsen (61 %).  
 
De kvantitative jobkrav er mindst blandt gruppen af “øvrige” jordemødre 
(undervisere, kliniske instruktionsjordemødre mm.), hvor ’kun’ 62 % (mod 
gennemsnitligt 75 %) svarer, at arbejdstempoet altid eller ofte er højt gen-
nem hele arbejdsdagen, og 34 % (mod gennemsnitligt 48 %) svarer, at de 
altid eller ofte får pålagt nye opgaver, så det går ud over kerneydelsen. 
 
Der er ingen væsentlige forskelle i relation til jordemødrenes anciennitet. 
 
Derudover viser analyserne, at jordemødre, der svarer “ja” til, at der er ube-
satte/ledige jordemoderstillinger på deres arbejdsplads, markant hyppigere 
(79 %) end de, der ikke har ubesatte stillinger (67 %), svarer, at arbejdstem-
poet ofte er højt gennem hele vagten/arbejdsdagen. Førstnævnte oplever og-
så hyppigere end sidstnævnte (52 % mod 41 %), at de pålægges nye opga-
ver, der går ud over kerneydelsen. 
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6.2 Kognitive krav 
I nærværende undersøgelse er medtaget to typer kognitive krav: 
 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 
 Har du i løbet af arbejdsdagen mange forskellige opgaver kørende side-

løbende? 
 
Undersøgelsen viser, at jordemoderjobbet for rigtig mange kræver overblik 
og fleksibilitet. 85 % svarer, at de altid eller ofte skal overskue mange ting 
på en gang i deres arbejde, og næsten lige så mange (75 %) har i løbet af ar-
bejdsdagen mange forskellige opgaver kørende sideløbende. 
 
Igen viser analyserne, at lederne hyppigere end de øvrige jordemødre i un-
dersøgelsen svarer bekræftende på de to spørgsmål. Derudover er der ingen 
væsentlige forskelle i relation til stilling. 
 
Analyser i forhold til jordemødrenes anciennitet viser, at ’kun’ 66 % blandt 
dem med under 5 års anciennitet mod 80 % blandt dem med mere end 20 
års anciennitet altid eller ofte oplever, at de i løbet af arbejdsdagen har man-
ge forskellige opgaver kørende sideløbende. Dette resultat kunne tolkes 
som, at de nye i faget skånes en smule. 
 
Der er ingen væsentlige forskelle i relation til, om der forekommer ubesatte 
jordemoderstillinger eller ej på arbejdspladsen.  
 
 
6.3 Mulighed for restitution 
Med det tempo, som jordemødrene har i løbet af en arbejdsdag, er det vig-
tigt, at de også har mulighed for restitution – ikke bare efter fyraften, men 
også via små pauser i løbet af arbejdsdagen. Vi har derfor i undersøgelsen 
spurgt, om jordemødrene får de (spise-)pauser, de har brug for i løbet af da-
gen, samt om de kan hvile ud mellem pressede arbejdsperioder. 
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Figur 6.2: Restitutionsmuligheder (andele i procent) 
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Som figur 6.2 viser, er der store forskelle jordemødrene imellem. Hver tred-
je jordemoder får sjældent eller aldrig sine pauser eller har mulighed for at 
hvile ud mellem pressede perioder. Mindre end hver fjerde svarer, at de gør 
det altid eller ofte. 
 
Resultaterne ovenfor viste, at de (relativt) nyudannede sjældnere end de 
mere erfarne oplevede, at de i løbet af arbejdsdagen havde mange forskelli-
ge opgaver kørende samtidigt. Til gengæld viser figur 6.3 (nedenfor), at 
næsten halvdelen af dem med mindre end 5 års anciennitet sjældent eller 
aldrig får de pauser i løbet af arbejdsdagen, som de har brug for. 
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Figur 6.3: Får du de (spise-)pauser, du har brug for i løbet af arbejdsdagen fordelt 
efter anciennitet (andele i procent) 
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Yderligere analyser viser, at det især er på de mellemstore og store fødeste-
der, at man ikke får de pauser, man har brug for, samt at man ikke har mu-
lighed for at hvile ud mellem pressede arbejdsperioder. Derudover viser 
analyserne, at det især er basisjordemødrene, det går ud over. Således svarer 
39 % af basisjordemødrene (mod hhv. 13 %, 21 % og 5 % blandt ledere, 
gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jordemodervejledere og “øvrige”), 
at de sjældent eller aldrig får deres (spise-)pauser. 
 
 
6.4 Kvalitet 
I undersøgelsen blev jordemødrene stillet overfor to spørgsmål, der begge 
berører muligheden for at udføre arbejdet til en tilfredsstillende kvalitet. 
Spørgsmålene lyder som følger: 
 Har du tid og ro til at gøre dit arbejde, som du mener, det burde gøres? 
 Kan du udføre dit job uden, at du tvinges til at gå på kompromis med de 

krav, du selv stiller til, hvordan arbejdet bør udføres? 
 
Undersøgelsen viser, at jordemødrene har forskellige vilkår for at yde den 
kvalitet i arbejdet, som de synes, de bør. Således svarer hver fjerde (25 %), 
at de altid eller ofte har tid og ro til at gøre deres arbejde, som de mener, det 
bør gøres. Hver anden (50 %) svarer, at det har de nogle gange, og den re-
sterende fjerdedel angiver, at det har de kun sjældent eller aldrig. På spørgs-
målet om, de kan udføre arbejdet uden at blive tvunget til at gå på kompro-
mis med egne krav, svarer 36 %, at det kan de altid eller ofte. 43 % kan gø-
re det nogle gange, og 22 % svarer, det kan de kun sjældent eller aldrig. 
Mellem hver fjerde og hver femte jordemoder oplever således, at de mang-
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ler ro og tid til at gøre arbejdet godt, samt at de kommer til at gå på kom-
promis med egne krav til kvaliteten. 
 
Analyser i forhold til stilling og anciennitet viser ingen væsentlige forskelle. 
Til gengæld viser analyser i forhold til fødestedets størrelse, at de, der er an-
sat på de små fødesteder, markant hyppigere end de øvrige svarer, at de al-
tid eller ofte har tid og ro til at gøre deres arbejde, som de mener, det bør 
gøres (55 % mod gennemsnitligt 25 %), og at de kan udføre arbejdet uden 
at blive tvunget til at gå på kompromis med egne krav (51 % mod gennem-
snitligt 36 %). 
 
Derudover viser analyserne en sammenhæng med, om der er ubesatte stil-
linger eller ej. De jordemødre, der svarer, at der er ubesatte stillinger på de-
res arbejdsplads, svarer hyppigere end de øvrige, at de sjældent eller aldrig 
har tid og ro til at gøre deres arbejde, som de mener, det bør gøres (27 % 
mod 20 %, hvor der ikke er ubesatte stillinger), samt at de sjældent eller 
aldrig kan udføre arbejdet uden at blive tvunget til at gå på kompromis med 
egne krav (25 % mod 17 %, hvor der ikke er ubesatte stillinger). 
 
 
6.5 Karakteristika ved klienterne 
Den primære ’genstand’ for hovedparten af jordemødrenes arbejde er en 
person. Det er enten en gravid, en fødende, en studerende eller en medar-
bejder, som man er leder for. Fordi jordemødrene arbejder med mennesker, 
er det væsentligt for undersøgelsen af deres psykiske arbejdsmiljø at se lidt 
nærmere på relationen til klienterne. I undersøgelsen er jordemødrene der-
for blevet stillet over for en række udsagn om deres klienter, som de blev 
bedt om at angive rigtigheden af (se i øvrigt indledningen til dette kapitel). 
 
Som det fremgår af tabel 6.1 (kolonnen yderst til højre), oplever langt ho-
vedparten af jordemødrene, at klienterne påskønner det arbejde, de udfører. 
Det er også positivt, at et flertal af jordemødrene ikke oplever, at arbejdet 
vanskeliggøres af, at klienterne ikke forstår eller taler dansk (78 %), at de/-
arbejdspladsen har svært ved at honorere klienternes krav (67 %), at det er 
vanskeligt at nå at behandle arbejdsopgaverne fagligt forsvarligt (68 %), 
samt at det er vanskeligt at nå at behandle klienterne menneskeligt forsvar-
ligt (60 %). Dog synes det påkrævet at vie opmærksomhed til det mindretal 
(der alligevel er urovækkende højt) på mellem 32 % og 40 %, der synes, det 
er vanskeligt at honorere klienternes krav samt med den tid, der er til rådig-
hed at nå at behandle arbejdsopgaverne og klienterne hhv. fagligt og men-
neskeligt forsvarligt. 
 
Derudover skal det på negativsiden fremhæves, at kun en ud af fire jorde-
mødre synes, at den tid, de har til rådighed til at betjene klienten, som de 
synes, de burde i forhold til hendes problem/udtrykte ønsker, er passende.  
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Tabel 6.1: Karakteristika ved klienterne fordelt efter stilling (andele i procent) 
 

Leder 

Afd.jdm./ 
klinisk 

jdm.vejl. 

Basis-
jordemo-

der Øvrige Total 
Mange klienter stiller krav, som 
jeg/min arbejdsplads har svært 
ved at honorere      
Passer ............................................. 35 38 33 32 33 
Passer ikke...................................... 65 62 67 68 67 
Jeg oplever, at klienterne påskøn-
ner det arbejde, jeg udfører      
Passer ............................................. 91 100 98 97 98 
Passer ikke...................................... 9 0 2 3 2 
Den tid, jeg har til rådighed, er 
passende til, at jeg kan betjene 
klienten, som jeg synes, jeg burde 
i forhold til hendes problem/ud-
trykte ønsker      
Passer ............................................. 58 61 37 57 41 
Passer ikke...................................... 42 39 63 43 59 
Med den tid, jeg har til rådighed, 
er det vanskeligt at nå at behand-
le arbejdsopgaverne fagligt for-
svarligt      
Passer ............................................. 21 23 33 29 32 
Passer ikke...................................... 79 77 67 71 68 
Med den tid, jeg har til rådighed, 
er det vanskeligt at nå at behand-
le klienterne menneskeligt for-
svarligt      
Passer ............................................. 15 30 44 16 40 
Passer ikke...................................... 85 70 56 84 60 
Konsultations- eller behandlings-
forløbet vanskeliggøres ofte af, at 
klienterne har svært ved at forstå 
eller tale dansk      
Passer ............................................. 15 21 23 16 22 
Passer ikke...................................... 85 79 77 84 78 

 
Som det også fremgår af tabel 6.1, synes især basisjordemødrene ikke, at 
den tid, de har til rådighed, er passende til, at de kan betjene klienten, som 
de synes, de burde. Basisjordemødrene synes også hyppigere end de øvrige 
jordemødre i undersøgelsen, at det med den tid, de har til rådighed, er van-
skeligt at nå at behandle klienterne fagligt og menneskeligt forsvarligt. 
 
Analyser i forhold til anciennitet som jordemoder viser, at de nyuddannede 
markant hyppigere end de mere erfarne ikke synes, at den tid, de har til rå-
dighed til, at de kan betjene klienten, som de synes, de burde, er passende. 
På tilsvarende vis synes de nyuddannede også markant hyppigere end de 
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mere erfarne, at det er vanskeligt at nå at behandle klienterne menneskeligt 
forsvarligt (se figur 6.4). 
 
Figur 6.4: Fordelt efter anciennitet (andele i pct., der har svaret “passer fuldstæn-
digt” eller “passer nogenlunde” på de to spørgsmål) 
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Ved de øvrige spørgsmål (se tabel 6.2) er der ingen forskelle i forhold til 
anciennitet. Endelig viser analyser i forhold til fødestedets størrelse, at de, 
der er på de små fødesteder hyppigere end på de større, svarer, at den tid, 
der er til rådighed, er passende, samt at det ikke er vanskeligt at løse opga-
verne fagligt og menneskeligt forsvarligt 
 
 
6.6 Jobkrav og overvejelser om jobskifte 
Afslutningsvis vil vi her se nærmere på, om der er en sammenhæng mellem 
jordemødrenes jobkrav og så deres overvejelser om jobskifte. Sidstnævnte 
er beskrevet nærmere i kapitel 15.  
 
I tabel 6.2 er kun medtaget de forhold, hvor forskellene er signifikante. Ta-
bellen viser, at de, der svarer, at de altid eller ofte får pålagt flere og nye 
opgaver, så det går ud over kerneydelsen, markant hyppigere end de, der 
svarer, at det sker nogle gange eller sjældent/aldrig, alvorligt overvejer at 
sige deres job op (35 % mod blandt de der får pålagt nye opgaver mod 19 % 
blandt de, der ikke får det overvejer alvorligt at sige deres job op). Derud-
over viser tabellen, at manglende restitutionsmuligheder i jobbet og ople-
velsen af ikke at kunne yde tilstrækkelig høj kvalitet i arbejdet, i høj grad 
influerer på jordemødrenes overvejelser om at skifte job. 
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Tabel 6.2: Andele i procent, der alvorligt overvejer at sige deres job op, allerede 
søger eller allerede har fået nyt job fordelt efter jobkrav 
 

Altid/ofte 
Nogle 
gange 

Sjældent-
/aldrig 

Får du pålagt flere og flere nye opgaver, så det 
går ud over din kerneydelse?........................  35 24 19 
Får du de (spise-)pauser, du har brug for i løbet 
af arbejdsdagen? ..........................................  18 27 38 
Kan du hvile ud mellem pressede arbejdsperio-
der? ...............................................................  17 27 38 
Har du tid og ro til at gøre dit arbejde, som du 
mener, det burde gøres?...............................  13 27 48 
Kan du udføre dit job uden, at du tvinges til at 
gå på kompromis med de krav, du selv stiller til, 
hvordan arbejdet bør udføres?......................  14 30 48 

 
Tendensen er den samme i forhold til klienterne. Der er markant flere, der 
overvejer at sige deres job op blandt de, der synes det er vanskeligt at nå at 
behandle arbejdsopgaverne og klienterne hhv. fagligt og menneskeligt for-
svarligt. 
 
De præsenterede resultater er interessante i sig selv, men det er også inte-
ressant, hvad det er for nogle forhold i jobbet som jordemoder, der ikke in-
fluerer på overvejelserne om jobskifte. Det er således hverken de kvantitati-
ve krav (arbejdsmængde og tempo) eller de kognitive krav, der gør udslaget 
i forhold til overvejelser om jobskifte. Heri ligger også en handleanvisning: 
jordemødrene vil gerne løbe stærkt, og de har heller ikke noget imod at 
skulle have mange bolde i luften, men de vil også have mulighed for at pu-
ste ud engang imellem. Og allervigtigst: de vil have mulighed for at udføre 
deres arbejde til en ordentlig kvalitet. Lykkes det at skabe rum og mulighed 
herfor, er der en god chance for bedre at fastholde jordemødrene. 
 
 
6.7 Opsummering 
Denne del af undersøgelsen, der vedrører kravene i jordemoderarbejdet, vi-
ser først og fremmest, at jordemødrene har rigtigt meget at lave. Arbejds-
tempoet er højt gennem hele arbejdsdagen, og knap hver anden oplyser, at 
de derudover får pålagt flere og flere opgaver, der går ud over kerneydel-
sen. 
 
Udover at der er meget at lave, så er opgaverne også af en sådan karakter, at 
de kræver overblik og evnen til at gøre mange forskellige ting på en gang. 
Dertil kommer, at restitutionsmulighederne er få. Mindre end hver fjerde får 
dagligt de pauser, de har brug for og krav på, og kun omkring en ud af fem 
kan som regel puste ud oven på særligt intense arbejdsperioder.  
 

 81



Heldigvis oplever langt hovedparten af jordemødrene, at klienterne påskøn-
ner det arbejde, de udfører. Og et flertal af jordemødrene oplever, at de/ar-
bejdspladsen er i stand til at honorere de krav, som klienterne stiller.  
 
Værre er det med de krav, jordemødrene stiller til dem selv og til den kvali-
tet, de gerne vil yde i arbejdet. Mellem hver fjerde og hver femte jordemo-
der oplever, at de mangler ro og tid til at gøre arbejdet godt, samt at de 
kommer til at gå på kompromis med egne krav til kvaliteten. Derudover op-
lever mellem tre og fire ud af ti jordemødre, at de med den tid, de har til rå-
dighed, har vanskeligt ved at nå at behandle arbejdsopgaverne fagligt for-
svarligt og klienterne menneskeligt forsvarligt. 
 
For en udefrakommende synes jordemoderarbejdet at være meget intensivt. 
Kravene er store – ikke mindst fra jordemødrene selv, og der er langt mel-
lem pauserne. Samtidig er arbejdet af en sådan karakter, at jordemoderen 
både bruger sig selv og ’giver’ af sig selv i arbejdet. Hun er med andre ord 
’på’ både fysisk og emotionelt hele arbejdsdagen. Det slider selvsagt, og set 
i det lys er det forståeligt, at mange jordemødre går med overvejelser om at 
skifte job (se kapitel 15) eller vælger at lade sig ansætte på deltid (se kapitel 
3). 
 
Det synes altså påkrævet, at der bliver gjort noget for at afhjælpe nogle af 
kravene i arbejdet. Afhængig af, om der er tale om ydre eller indre krav, 
skal der forskellige strategier til.  
 
Det store arbejdspres og problemerne med at få de pauser, man har brug for 
i løbet af en hektisk arbejdsdag, er vanskelige at gøre noget ved umiddel-
bart, fordi det handler om ressourcer og normeringer. Så længe der er ube-
satte stillinger, vil de, der er på arbejde, nødvendigvis skulle løbe stærkere. 
Alligevel kunne man måske forbedre vilkårene en smule ved at arbejde med 
udvikling af en form for teamfællesskab jordemødrene imellem, men også i 
forhold til det øvrige personale på fødestederne. Ved at etablere team og 
gøre teamet ansvarlig for arbejdstilrettelæggelsen øges mulighederne for, at 
teamet kan sikre, at teammedlemmerne får de nødvendige pauser. 
 
Hvad angår de indre krav – altså de høje krav om kvalitet mv. som jorde-
mødrene øjensynligt stiller sig selv – så synes der at være behov for at afin-
dividualisere en række forhold i arbejdet. Dette kunne gøres ved, at afdelin-
gen arbejder med at nå frem til en fælles afklaring af mål, kvalitet mm. 
 
Endelig har vi set, at der er nogle særlige problemstillinger, som især de nye 
i faget oplever. Dette peger på et behov for enten systematisk supervision af 
de yngre eller etablering af en form for mentorordning, hvor de mere erfar-
ne tager sig af at rådgive og vejlede de nye i faget. 

 82 



7 Rolleklarhed og rollekonflikter 

I dette kapitel belyses to dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, der kaldes 
rolleklarhed og rollekonflikter. Rolleklarhed belyser, om jordemoderens 
ansvars- og kompetenceområde er klart afgrænset, og om der stilles uklare 
eller modstridende forventninger til arbejdsindsatsen, mens dimensionen 
rollekonflikt både belyser, om der forekommer modstridende krav fra om-
verdenen og eventuelle konflikter mellem ydre krav og egen standard. 
 
Spørgsmålene og svarfordelingen fremgår af tabel 7.1. 
 
For alle spørgsmålene gælder det, at jordemødrene blev bedt om at angive, 
hvor ofte de forskellige forhold forekommer i deres arbejde. Spørgsmålene 
kunne besvares ud fra en 5-punktskala gående fra “meget ofte eller altid” til 
“ofte”, “nogle gange”, “sjældent” og “meget sjældent/aldrig”. I analyserne 
vil vi for overskuelighedens skyld præsentere resultaterne ud fra en 3-deling 
af svarene, idet svarkategorierne i yderpunkterne slås sammen. 
 
Tabel 7.1: Rolleklarhed og rollekonflikter fordelt efter stilling (andele i procent) 
 

Leder 

Afd.jdm. 
/klinisk 

jdm. 
vejl. 

Basis-
jorde-
moder Øvrige Total 

Ved du helt klart, hvilke arbejdsop-
gaver du har ansvaret for?      
Altid/ofte ............................................. 90 98 96 95 96 
Nogle gange....................................... 9 2 4 3 4 
Sjældent/aldrig ................................... 1 0 0,4 3 0,6 
Er der fastlagt klare retningslinier 
og mål for dit arbejde?      
Altid/ofte ............................................. 70 93 78 70 77 
Nogle gange....................................... 19 5 17 20 17 
Sjældent/aldrig ................................... 11 2 5 10 6 
Bliver der stillet modstridende krav 
til dig fra to eller flere personer i dit 
arbejde?      
Altid/ofte ............................................. 33 14 12 16 14 
Nogle gange....................................... 42 26 29 25 30 
Sjældent/aldrig ................................... 26 61 59 59 57 
Føler du, at du kan udføre dit job, 
uden at du tvinges til at gå på kom-
promis med de krav, du stiller til, 
hvordan arbejdet skal udføres?      
Altid/ofte ............................................. 50 46 40 61 43 
Nogle gange....................................... 35 41 43 23 41 
Sjældent/aldrig ................................... 15 14 17 16 17 
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Som det fremgår af tabel 7.1, er der rimelig høj grad af rolleklarhed blandt 
jordemødrene. Langt hovedparten (96 %) ved altid eller ofte helt klart, hvil-
ke arbejdsopgaver de har ansvaret for. Og 77 % svarer, at der altid eller ofte 
er fastlagt klare retningslinier og mål for deres arbejde. Det er dog bemær-
kelsesværdigt, at hver tiende leder svarer, at de kun nogle gange eller sjæl-
dent ved helt klart, hvilke arbejdsopgaver de har ansvaret for. På tilsvarende 
vis er det bemærkelsesværdigt, at tre ud af ti ledere oplyser, at der kun nog-
le gange eller sjældent/aldrig er fastlagt klare retningslinier og mål for deres 
arbejde. 
 
Mens der generelt er stor rolleklarhed, viser undersøgelsen, at arbejdet rela-
tivt hyppigt er forbundet med rollekonflikter. Således svarer 44 % af alle, at 
der nogle gange eller ofte/altid bliver stillet modstridende krav til dem fra to 
eller flere personer i arbejdet. Omkring hver sjette jordemoder (17 %) ople-
ver, at de sjældent eller aldrig kan udføre deres arbejde uden at gå på kom-
promis med de krav, de stiller til, hvordan arbejdet skal udføres.  
 
Analyser i forhold til jordemoderens anciennitet og fødestedets størrelse vi-
ser ingen væsentlige variationer. 
 
 
7.1 Rolleklarhed og rollekonflikter set i forhold til stress 

og sygefravær 
Nærmere analyser for forskelle i relation til stress og sygefravær viser, at 
der er en markant højere forekomst af stress blandt de, der svarer, at de kun 
nogle gange eller sjældent/aldrig ved, hvilke arbejdsopgaver de har ansvaret 
for. På tilsvarende vis er der også en klar sammenhæng mellem forekom-
sten af stress, og om der er fastlagt klare retningslinier og mål for arbejdet.  
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Figur 7.1: Forekomst af stress (andele i pct., der har noget, meget eller virkelig me-
get stress) fordelt efter rollekonflikter 
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Endelig illustrerer figur 7.1, at jo hyppigere jordemødrene oplever, at der 
stilles modstridende krav, des større bliver andelene med stress. Og om-
vendt: jo hyppigere jordemødrene oplever, at de kan udføre arbejdet, uden 
at de tvinges til at gå på kompromis med de krav, de stiller til, hvordan ar-
bejdet skal udføres, des mindre bliver forekomsten af stress. 
 
Vi har også set nærmere på, om der er en sammenhæng med sygefravær. 
Her viser analyserne, at der er et markant højere sygefravær blandt de, der 
altid eller ofte oplever, at der bliver stillet modstridende krav til dem fra to 
eller flere personer i arbejdet (21 dage i gennemsnit) end blandt dem, der 
svarer “nogle gange” eller “sjældent/aldrig” (hhv. 12 og 10 sygefraværsda-
ge i gennemsnit seneste år). På tilsvarende vis er der et markant højere sy-
gefravær blandt de, der sjældent eller aldrig føler, at de kan udføre deres job 
uden, at de tvinges til at gå på kompromis med egne krav sammenlignet 
med dem, der svarer “nogle gange” eller “altid/ofte” (hhv. 16, 12 og 10 da-
ge med sygefravær seneste år). 
 
 
7.2 Opsummering 
Undersøgelsen viser, at jordemødrene har høj grad af rolleklarhed i deres 
arbejde, men at der også for en del jordemødre forekommer rollekonflikter i 
forbindelse med arbejdet. Rolleklarheden er en smule mindre blandt leder-
ne, mens rollekonflikter er en smule mere udbredt blandt ledende jorde-
mødre sammenlignet med resten af undersøgelsespopulationen.  
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Undersøgelsen dokumenterer klare sammenhænge mellem rollekonflikter, 
manglende rolleklarhed og stress og sygefravær. 
 
Det er klart en ledelsesopgave at bidrage til at skabe rolleklarhed for jorde-
mødrene. Til gengæld er det en smule sværere rent ledelsesmæssigt at ar-
bejde med rollekonflikter i faget. Særligt dem, der beror på jordemødrenes 
egne krav og forventninger til opgaveløsningen. Her kunne en dialog om 
kvalitetskrav for opgaveudførelsen være bidragende til at mindske de eksi-
sterende rollekonflikter. 
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8 Ledelse og samarbejde 

I dette kapitel ser vi nærmere på de sociale relationer på arbejdspladserne. 
Først retter vi blikket mod jordemødrenes vurdering af ledelsen på stedet, 
og derefter ser vi nærmere på vurderingen af de øvrige samarbejdsrelationer 
på fødestederne – herunder jordemødrenes vurdering af det sociale klima. 
 
 
8.1 Ledelse 
Dårlig ledelse er ødelæggende for arbejdsmiljøet og dermed medarbejder-
nes arbejdsglæde og trivsel. Omvendt er god ledelse af afgørende betydning 
for skabelsen af et godt psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Ud over at 
planlægge og fordele arbejdet består god ledelse bl.a. i at sørge for, at med-
arbejderne har de informationer, de har brug for, for at udføre arbejdet, at 
lytte til medarbejderne, involvere dem og give dem indflydelse på deres 
eget arbejde.  
 
Denne undersøgelse kan ikke give noget objektivt billede af ledelsens ind-
sats ude på fødestederne. Til gengæld giver den et øjebliksbillede af jorde-
mødrenes oplevelse af deres nærmeste ledelse. Og generelt får ledelsen go-
de karakterer af deres medarbejdere. Som det fremgår af tabel 8.1 (kolon-
nen yderst til højre), synes et pænt flertal (mere end tre ud af fire), at: 
 de får den information, de har behov for 
 de kan komme igennem hos deres nærmeste leder 
 lederen er god til at planlægge og fordele arbejdet  
 de bliver påskønnet for det arbejde, de udfører  
 de ville anbefale en god veninde/ven at søge en stilling på afdelingen/ar-

bejdspladsen. 
 
På den mindre positive side viser tabellen, at en del (omkring hver tredje) 
oplever, at ledelsen favoriserer enkelte medarbejdere, at der ikke tages godt 
nok hånd om medarbejdere med stress eller andre typer problemer, at ikke 
alle forslag fra de ansatte behandles seriøst af ledelsen samt, at ledelses-
strukturen er uoverskuelig. Endelig føler mere end fire ud af ti jordemødre 
sig usikre på ledelsen.  
 
Tabel 8.1 illustrerer også nogle forskelle afhængig af fødestedets størrelse. 
Tilsyneladende synes jordemødrenes oplevelse af deres nærmeste ledelse 
generelt at være bedst på de mellemstore fødesteder. 
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Tabel 8.1: Ledelseskvalitet (andele i procent, der svarer “i høj grad/i nogen grad” 
fordelt efter fødestedets størrelse) 
 Fødestedets størrelse 
 Små Mellemstore Store Total 
Jeg synes, at jeg får al den information, jeg be-
høver for at kunne klare mit arbejde ...................... 77 84 78 81 
Jeg oplever at kunne “komme igennem” hos min 
nærmeste leder...................................................... 75 84 75 79 
Min nærmeste leder er god til at planlægge ar-
bejdet ..................................................................... 69 80 70 74 
Min nærmeste leder er god til at fordele arbejdet .. 74 80 71 75 
Nogle medarbejdere bliver favoriseret frem for 
andre ..................................................................... 27 33 37 35 
Min nærmeste leder prioriterer trivslen på afde-
lingen/arbejdspladsen højt ..................................... 68 77 65 71 
Der bliver taget hånd om medarbejdere, der er 
ramt af stress/problemer ........................................ 63 73 67 69 
Ville du anbefale en god veninde/ven at søge en 
stilling i din afdeling/på din arbejdsplads?.............. 78 89 82 85 
Jeg oplever, at jeg bliver påskønnet for det ar-
bejde, jeg udfører................................................... 74 80 69 74 
Alle forslag fra de ansatte bliver behandlet seri-
øst af ledelsen ....................................................... 62 66 53 60 
Jeg føler mig usikker på ledelsen – man ved 
aldrig, hvor man har den........................................ 41 39 50 44 
Ledelsesstrukturen er uoverskuelig – man ved 
ikke altid, hvem man skal gå til med sine 
spørgsmål eller problemer ..................................... 39 30 38 35 

  
Analyser i forhold til stilling viser, at knap hver femte leder har undladt at 
besvare spørgsmålene muligvis fordi, de ikke har nogen “nærmeste leder”. 
Derfor har vi valgt at se bort fra ledernes besvarelser i det følgende. Analy-
serne viser visse variationer blandt de øvrige jordemødre i undersøgelsen: 
 Således svarer basisjordemødrene markant hyppigere end resten, at de 

kun i ringe grad eller slet ikke oplever at blive påskønnet for deres arbej-
de (26 % blandt basisjordemødrene mod hhv. 14 % blandt gruppen af af-
delingsjordemødre/kliniske jordemodervejledere og 13 % af gruppen 
“øvrige”, der bl.a. består af undervisere). 

 Basisjordemødrene oplever også hyppigere, at de føler sig usikre på le-
delsen og ikke ved, hvor de har den (47 % blandt basisjordemødrene 
mod hhv. 36 % blandt gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jorde-
modervejledere og 35 % i “øvrige”).  

 Endelig oplever basisjordemødrene markant hyppigere, at ledelsesstruk-
turen er uoverskuelig (37 % af basisjordemødrene mod hhv. 21 % blandt 
gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jordemodervejledere og 29 % i 
“øvrige”). 

 Omvendt synes problemet med favoriseringer af nogle medarbejdere at 
være mere udbredt blandt gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jorde-
modervejledere (41 % svarer bekræftende) og i “øvrige” jordemødre, 
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hvor 51 % svarer bekræftende sammenlignet med gruppen af basisjor-
demødre, hvor ’kun’ 35 % svarer bekræftende. 

 
Der er ingen klare forskelle i vurderingen af ledelsen i relation til alder og 
anciennitet. 
 
Nærmere analyser for forskelle i relation til stress og sygefravær viser, at 
der er en markant højere forekomst af stress blandt de, der vurderer ledelsen 
negativt. Dette gælder for alle de nævnte forhold vedrørende ledelse på fø-
destederne (se tabel 8.1). Derudover viser analyserne, at der er et markant 
højere sygefravær blandt de, der synes, at det kun i ringe grad eller slet ikke 
gælder at: 
 de oplever at kunne ’komme igennem’ til nærmeste leder 
 nærmeste leder prioriterer trivslen i afdelingen/arbejdspladsen højt 
 der bliver taget hånd om medarbejdere, der er ramt af stress/problemer 
 de ville anbefale en god veninde/ven at søge en stilling i afdelingen/ar-

bejdspladsen 
 de oplever, at de bliver påskønnet for det arbejde, de udfører 
 alle forslag fra de ansatte bliver behandlet seriøst af ledelsen 
 de føler sig usikker på ledelsen og ikke rigtig ved, hvor de har den 
 ledelsesstrukturen er uoverskuelig. 

8.1.1 Opsummering 
De daglige ledere på fødestederne får gode karakterer af hovedparten af de-
res medarbejdere. Ledelsen vurderes som værende god til at informere og 
lytte, og mange jordemødre vil godt kunne anbefale andre at søge en stilling 
på deres arbejdsplads. Dog er det værd at være opmærksom på, at omkring 
hver fjerde jordemoder ikke oplever, at de bliver påskønnet for det arbejde, 
de udfører. Lige så mange synes ikke, at deres leder er god til at planlægge 
og fordele arbejdet, og omkring tre ud af ti synes ikke, at ledelsen priorite-
rer trivsel højt nok eller tager godt nok hånd om medarbejdere med stress 
eller andre problemer. Lidt mere end hver tredje jordemoder synes, at der 
forekommer favoriseringer af enkelte medarbejdere, at ledelsesstrukturen er 
uoverskuelig, og at man føler sig usikker på ledelsen. Problemerne er mest 
udbredt på de helt små og de helt store fødesteder. Så selvom det generelle 
billede af ledelsen er pænt, synes der stadig at være rum for udvikling, og i 
den sammenhæng kunne det være en god idé at skele til de mellemstore fø-
desteder for at tage ved lære af, hvad der gøres godt der. En effekt af at ar-
bejde med at skabe god ledelse vil højst sandsynligt være en reduktion i fo-
rekomsten af stress og sygefravær blandt medarbejderne. 
 
 
8.2 Samarbejde 
Når folk mister deres arbejde eller af andre årsager forlader arbejdsmarke-
det (efterløn, pension, sygdom), lyder det tit, at det, man savner mest, er det 
kollegiale samvær på arbejdspladsen. Mennesket er i sit væsen socialt og 
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har et fundamentalt behov for at indgå i sociale sammenhænge. Idet arbej-
det spiller en central rolle, når det gælder tilfredsstillelsen af sociale behov, 
er det særligt vigtigt, at man på arbejdspladsen har mulighed for at diskutere 
problemer vedrørende sit eget arbejde og møde menneskelig støtte, respekt 
og værdsættelse fra både kolleger og ledelse. Derfor udgør de sociale for-
hold på arbejdspladsen en af hjørnestenene i det psykiske arbejdsmiljø og 
spiller en væsentlig rolle i forbindelse med den enkeltes befindende og triv-
sel. 
 
I undersøgelsen er der da også medtaget en række spørgsmål om de sociale 
forhold på fødestederne. Her vil vi indledningsvis se på jordemødrenes vur-
dering af, hvorvidt de får den hjælp og støtte, de har behov for i forbindelse 
med arbejdet. 
 
Vi har i tabel 8.2 valgt at differentiere mellem svarene “ofte” og “sommeti-
der” for så at lægge de to sidste svarmuligheder “sjældent” og “aldrig/næ-
sten aldrig) sammen, idet det kun er ganske få, der har valgt den sidste svar-
mulighed. 
 
Tabel 8.2: Situationer, hvor der kan være behov for hjælp og støtte fra andre (ande-
le i procent) 
 

Ofte 
Somme-

tider 
Sjældent 

/aldrig 
Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? .. 40 48 12 
Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine 
problemer med arbejdet? ........................................ 70 26 4 
Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine nærmeste 
overordnede? .......................................................... 20 47 33 
Hvor ofte er dine nærmeste overordnede villige til 
at lytte til dine problemer med arbejdet? ................. 44 37 18 

 
Som det fremgår af tabel 8.2, oplever langt hovedparten, at deres kolleger er 
villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. Syv ud af ti svarer endda 
“ofte” på spørgsmålet. Andelen, der svarer, at de ofte kan få hjælp og støtte 
fra kollegerne, er en del mindre. Formentlig skal noget af forklaringen på 
dette findes i arbejdets karakter, der bl.a. indebærer, at jordemoderen ofte er 
alene på fødestuen. Set i det lys, er det et positivt resultat, at kun 12 % sva-
rer, at de sjældent eller aldrig får hjælp og støtte fra deres kolleger. Hver 
tredje jordemoder svarer, at hun sjældent eller aldrig får hjælp og støtte fra 
sin nærmeste overordnede. Umiddelbart er dette et højt antal. Nogle af svar-
personerne har muligvis svaret ud fra, at nærmeste leder ikke i det daglige 
færdes på fødestuerne og dermed ikke kan yde konkret hjælp og støtte i ar-
bejdssituationen. Vi ved det ikke, men noget tyder på det i og med, der sker 
en forskydning i forhold til spørgsmålet, om nærmeste overordnede er villig 
til at lytte til jordemødrenes problemer med arbejdet. Hertil svarer et pænt 
flertal bekræftende. 
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Analyser i forhold til stilling viser ingen forskelle, hvad angår svarpersoner-
nes vurdering af kollegernes vilje til at lytte eller yde hjælp og støtte. Svar-
fordelingen er jævnt hen den samme uanset, om man er leder, basisjorde-
moder, afdelingsjordemoder/klinisk jordemodervejleder eller andet. Til 
gengæld viser analyserne, at lederne synes at være lidt bedre stillede end 
deres medarbejdere, hvad angår hjælp, støtte og et lyttende øre fra deres le-
dere. 45 % af lederne mod gennemsnitligt 20 % svarer, at de ofte får hjælp 
og støtte fra deres nærmeste overordnede, og 59 % af lederne mod gennem-
snitligt 45 % svarer, at deres nærmeste overordnede ofte er villig til at lytte 
til deres problemer. 
 
Analyserne viser ingen forskelle i relation til fødestedets størrelse, alder el-
ler anciennitet. 

8.2.1 Samarbejdsrelationerne på fødestederne 
I undersøgelsens spørgsmål 59-64 (se bilag 1, spørgeskemaet) bedes jorde-
mødrene besvare en række spørgsmål om deres arbejdskolleger/personalet 
på arbejdspladsen. Det var muligt at svare på en 4-punktskala gående fra 
“ja, passer i høj grad” til “ja, passer i nogen grad” til “nej, passer ikke rig-
tigt” og “nej, passer slet ikke”. Da hovedparten af svarene ligger i midter-
området (“ja, passer i nogen grad” eller “nej, passer ikke rigtigt”), vil vi for 
overskuelighedens skyld i det følgende præsentere resultaterne på en todelt 
skala. Her er svarmulighederne “ja, passer i høj grad” og “ja, passer i nogen 
grad” lagt sammen og bliver betegnet som “ja, passer”, mens svarmulig-
hederne “nej, passer ikke rigtigt” og “nej, passer slet ikke” også lægges 
sammen og betegnes som “nej, passer ikke”. Kun hvor der er væsentlige va-
riationer i yderområderne af svarmulighederne, vil dette blive angivet.  
 
Jordemødrenes vurderinger af samarbejdsrelationerne på arbejdspladserne 
præsenteres i tabel 8.3. 
 
Umiddelbart synes resultaterne at rumme visse modsætninger. Langt ho-
vedparten af jordemødrene vurderer, at der er et godt samarbejde jordemød-
rene imellem. Og næsten lige så mange vurderer også, at der er et godt sam-
arbejde med de andre faggrupper, som man arbejder sammen med i det dag-
lige. Alligevel svarer tre ud af ti jordemødre, at der er klikedannelser, og 
lidt mere end hver fjerde svarer, at der ofte er skænderier/grænsestridighe-
der faggrupperne imellem. Vi må tolke resultaterne således, at til trods for, 
at der forekommer klikedannelser og faggrænsestridigheder i et vist om-
fang, så er det ikke noget, der går ud over det daglige samarbejde. Nogle 
finder det måske endda helt naturligt, at det er sådan på en arbejdsplads. 
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Tabel 8.3: Er der noget af nedenstående, der passer på dig og dine arbejdskolle-
ger/personalet på din arbejdsplads? (andele i procent) 
 

Ja, passer 
Nej, passer 

ikke 
Der er klikedannelser.......................................................... 30 70 
Der er ofte skænderier/grænsestridigheder faggrupperne 
imellem ............................................................................... 26 74 
Vi er for dårlige til at give hinanden en hjælpende hånd, 
når der er behov for det...................................................... 22 78 
Der er et rigtigt godt samarbejde blandt jordemødrene/-
kollegerne på min arbejdsplads.......................................... 97 3 
Der er et rigtigt godt samarbejde med de andre faggrup-
per, som jeg arbejder sammen med i det daglige .............. 91 9 
Vi har et rigtigt godt samarbejde med andre afdelinger 
på sygehuset/arbejdsstedet ............................................... 75 25 
Har du inden for det seneste år været involveret i konflik-
ter eller skænderier på din arbejdsplads (fraregnet, hvis 
du selv var konfliktmægler)? .............................................. 24 76 
Har du inden for det seneste år været udsat for mobning 
(chikane, ubehagelige drillerier og fornærmelser o.l.) på 
din arbejdsplads? ............................................................... 7 93 

 
Derudover viser tabellen, at omkring hver femte jordemoder vurderer, at de 
er for dårlige til at give hinanden en hjælpende hånd, når der er behov for 
det. 
 
Analyser i forhold til fødestedets størrelse og stilling viser, at  
 klikedannelser forekommer en smule hyppigere på de små fødesteder (35 

%) sammenlignet med de mellemstore (27 %) og store (31 %) 
 på de små fødesteder vurderes samarbejdet med andre afdelinger klart 

bedre end på de mellemstore og store (87 % på de små fødesteder mod 
74 % på såvel mellemstore som store fødesteder svarer, at der er et godt 
samarbejde med andre afdelinger på sygehuset/arbejdsstedet) 

 klikedannelser angives en del hyppigere i gruppen af undervisere, klini-
ske instruktionsjordemødre og andet end blandt de øvrige jordemødre i 
undersøgelsen (49 % mod gennemsnitligt 30 %). 

 
Derudover viser analyserne ingen væsentlige forskelle i relation til fødeste-
dets størrelse, jordemødrenes stilling, anciennitet og alder. 

8.2.2 Klimaet på arbejdspladsen 
I tabel 8.4 præsenteres jordemødrenes vurdering af klimaet på deres ar-
bejdspladser.  
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Tabel 8.4: Hvordan er klimaet på din arbejdsplads? (andele i procent) 
 

Meget lidt eller lidt 
Noget, meget eller 

virkelig meget 
Konkurrencepræget ..................................... 85 15 
Afslappet og behageligt................................ 13 87 
Mistroisk og mistænksomt............................ 87 13 
Stift og regelstyret ........................................ 71 29 

 
Et stort flertal vurderer klimaet til at være afslappet og behageligt samt kun 
meget lidt eller lidt præget af konkurrence, mistro og mistænksomhed. Til 
gengæld vurderer næsten tre ud af ti, at klimaet er stift og regelstyret. 
 
Nærmere analyser viser, at  
 lederne (22 %) og “øvrige” (undervisere, kliniske instruktionsjordemødre 

mm.) (31 %) hyppigere end basisjordemødrene og gruppen af afdelings-
jordemødre vurderer klimaet til at være konkurrencepræget  

 gruppen af afdelingsjordemødre og “øvrige” hyppigere end resten af jor-
demødrene i undersøgelsen vurderer klimaet til at være mistroisk og mis-
tænksomt (hhv. 18 % og 20 % mod gennemsnitligt 13 %) 

 basisjordemødrene hyppigere vurderer klimaet til at være stift og regel-
styret (30 % mod eksempelvis 21 % blandt lederne) 

 jo større fødestedet er, des større bliver andelen, der vurderer klimaet til 
at være konkurrencepræget (fra 10 % på de små fødesteder til 11 % på de 
mellemstore og 16 % på de store fødesteder) 

 dem på de små fødesteder vurderer til gengæld hyppigere end de øvrige, 
at klimaet er mistroisk og mistænksomt (22 % mod gennemsnitligt 12 %) 

 dem på de mellemstore fødesteder sjældnere end de øvrige vurderer kli-
maet til at være stift og regelstyret (24 % på de mellemstore fødesteder 
mod hhv. 33 % på de små og 34 % på de store fødesteder) 

 der ikke er væsentlige forskelle i vurderingen af klimaet i relation til al-
der og anciennitet. 

8.2.3 Konflikter og mobning 
Vi bad jordemødrene svare på, om de inden for det seneste år i deres arbej-
de havde været involveret i konflikter, og om de havde været udsat for 
mobning. 2,4 % af jordemødrene (svarende til 27 personer) svarer, at de i 
høj grad har været udsat for mobning det seneste år (se tabel 8.5). Yderlige-
re 51 personer har været udsat for det i nogen grad. Selvom der er tale om 
relativt små procentandele, er det alligevel mange mennesker, der har følt 
sig udsat for uacceptabel adfærd såsom chikane, ubehagelige drillerier, for-
nærmelser og lignende.  
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Tabel 8.5: Har du inden for det seneste år i dit arbejde… (andele i procent) 
 I høj 

grad 
I nogen 

grad 
I mindre 

grad/slet ikke 
været involveret i konflikter eller skænderier på din 
arbejdsplads (fraregnet, hvis du selv var konfliktmæg-
ler)?................................................................................... 7 18 76 
været udsat for mobning (chikane, ubehagelige drille-
rier og fornærmelser o.l.) på din arbejdsplads? ............... 2,4 4,5 93 

 
Analyserne viser:  
 Mobningen forekommer nogenlunde lige hyppigt på små såvel som mel-

lemstore og store fødesteder.  
 Der er heller ingen væsentlige forskelle i relation til jordemødrenes anci-

ennitet. 
 Til gengæld synes det at forekomme en smule hyppigere blandt ledere, 

og afdelingsjordemødre/kliniske jordemodervejledere, hvor hhv. 11 % og 
12 % oplyser, at de har været udsat for mobning mod 7 % blandt basis-
jordemødrene og 6 % i restgruppen. 

 
En del jordemødre (24 %) har været involveret i konflikter eller skænderier 
på arbejdspladsen det seneste år. Som figur 8.1 illustrerer, forekommer det-
te en del hyppigere blandt ledere og blandt gruppen af afdelingsjordemød-
re/kliniske jordemodervejledere end blandt de øvrige. 
 
Figur 8.1: Andele i procent, der i høj grad eller i nogen grad har været involveret i 
konflikter/skænderier seneste år fordelt efter stilling 
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Analyser i forhold til fødestedets størrelse viser desuden, at konflikter og 
skænderier forekommer relativt hyppigere på de små fødesteder, hvor 37 % 
mod gennemsnitligt 24 % svarer bekræftende på spørgsmålet. Endelig har 
vi set nærmere på, om der er forskelle i svarmønsteret afhængig af, om der 
forekommer kollegial supervision eller ej. Dette ud fra en tese om, at hvis 
der eksisterer rum og mulighed for dialog om arbejdet og samarbejdet, vil 
det kunne mindske omfanget af konflikter på arbejdspladsen. Denne tese 
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bliver bekræftet, idet analyserne viser, at de, der ikke får kollegial supervi-
sion, markant hyppigere end de, der får det, svarer, at de har været involve-
ret i konflikter eller skænderier på arbejdspladsen. 
 
 
8.3 Vold og seksuel chikane  
Undersøgelsen viser, at kun ganske få har været udsat for sexchikane eller 
vold/trusler om vold på deres arbejdsplads det seneste år. 
 
Tabel 8.6: Har du inden for det seneste år i dit arbejde… (andele i procent) 
 I høj/nogen 

grad 
I mindre 

grad/slet ikke 
været udsat for vold eller trussel om vold på din ar-
bejdsplads? ...................................................................... 1,6 98,4 
været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed 
(sexchikane) på din arbejdsplads? .................................. 0,5 99,5 

 
I alt 18 personer svarer, at de har været udsat for vold eller trusler om vold 
det seneste år. Der er primært tale om basisjordemødre (men også 2 ledere 
har været udsat for det) med mere end 10 års anciennitet på store fødeste-
der. 
 
Det er heldigvis ikke nogen stor procentandel, der svarer bekræftende på 
spørgsmålet, men for de, der udsættes for det, er det stærkt ubehageligt og 
naturligvis helt uacceptabelt. På mange danske arbejdspladser har der de se-
neste år været øget fokus på voldsproblematikken, og flere steder er der ud-
arbejdet en voldspolitik. På de fødesteder, hvor en sådan ikke foreligger, 
bør emnet tages op til drøftelse. Der foreligger mange eksempler på, at det 
voldsforebyggende arbejde kan være meget givende for den voldsudsatte og 
reducere forekomsten af vold. Det er samtidig et bidrag til, at også det psy-
kiske arbejdsmiljø forbedres. 
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9 Kritiske, belastende eller traumatiske 
hændelser 

“Det pumper, banker og siver. Her er liv. Det er kraftpræstationer, 
det er ekstremer, det er voldsomt og vildt. Her bliver bidt, skreget og 
klemt. Det er utroligt imponerende. Livets spektre bliver udfoldet her 
og hele følelsesregistret taget i brug. Livet og døden, så langt fra hin-
anden, men alligevel så nærværende.” 

Jordemoder Rikke Edith Schmidts beskrivelse af den fine skrøbelige 
fødselsproces. Citatet er hentet fra hendes kronik med overskriften 
“Svingsdørsjordemoder?” i Politiken 20. september 2006. 

 
Jordemoderarbejdet indebærer en risiko for, at jordemoderen kommer ud 
for belastende eller traumatiske oplevelser i form af eksempelvis livstruen-
de komplikationer for den fødende, dødfødsler, fødsel af misdannede eller 
syge børn eller lignende. Afhængigt af, hvor hyppigt det forekommer, og 
hvordan det efterfølgende bliver håndteret af leder, kolleger, familie mm., 
vil sådanne oplevelser uvægerligt komme til at berøre jordemoderens psyki-
ske velbefindende.  
 
I undersøgelsen har vi søgt at spørge ind til noget af dette i spørgsmålene 
161-167 (se bilag 1). I overskriften til spørgsmålene anføres: “De følgende 
spørgsmål omhandler især traditionelt jordemoderarbejde. Er der nogle af 
spørgsmålene, der ikke er relevante for din arbejdssituation, kan du springe 
spørgsmålene over.” 
 
Mellem 250 og 300 ud af de 1.163 respondenter har undladt at besvare 
spørgsmålene 161 ff. Sammenlignende analyser tyder dog på, at de mang-
lende svar på spørgsmålene langt overvejende er fra jordemødre, der ikke 
direkte er involveret i fødsler, jævnfør uddybning i note 14.  
 

                                              
4 De manglende svar omfatter således næsten alle ledere, en del afdelings-/klini-
ske jordemodervejledere eller kliniske instruktionsjordemødre, underviserne på 
uddannelsessteder samt nogle i gruppen “andet”. Der er endvidere 100-110 basis-
jordemødre, der har sprunget spørgsmålene over. Ifølge oplysninger fra Jordemo-
derforeningen er der omkring 120 basisjordemødre, der ikke er beskæftigede med 
traditionelt jordemoderarbejde. De udfører derimod scanning, arbejder på bar-
sels/svangreafdeling eller er udviklingsjordemoder. Vi formoder, at de ovenfor 
nævnte 100-110 jordemødre er dækket herunder. Herudover omfatter de manglen-
de svar 20 jordemødre, som er på orlov, p.t. arbejdsløs eller har svaret “andet” til 
spørgsmål 1, om man er i arbejde eller ej. Alt i alt omfatter de nævnte grupper 262 
jordemødre, som ikke har svaret på spørgsmålene. Opgørelsen tyder dog på, at 
rigtigt mange med “traditionelt” jordemoderarbejde har, som det var ønsket, for-
holdt sig til spørgsmålene. 
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Ved de efterfølgende præsenterede resultater angiver vi i parentes, hvor 
mange besvarelser resultatet er baseret på. 
 
Jordemødrene blev bedt om at angive, hvor mange fødsler de i gennemsnit 
har om måneden. Svarene fremgår af figur 9.1. De 853 jordemødre har i 
gennemsnit 9,8 fødsler om måneden.  
 
Svarene på antal fødsler (se spørgsmål 161, i bilag 1) giver en begrundet 
formodning om, at nogle jordemødre ikke har svaret på antal fødsler i gen-
nemsnit om måneden, men måske har tænkt på årsbasis. Fx har 4 % angivet 
at have mellem 16-20 fødsler, og knap 2 % har angivet at have mellem 20 
og 90 fødsler. Godt nok har mange jordemødre travlt, men et så stort antal 
fødsler i gennemsnit om måneden er næppe sandsynligt for alles vedkom-
mende. Når vi ser bort fra alle, der har angivet at have flere end 15 fødsler, 
bliver gennemsnit 7,2 fødsler om måneden. Sundhedsstyrelsens fødselsregi-
ster viser, at der i alt var 62.440 fødsler i 2005. Det svarer til 6-7 fødsler pr. 
jordemoder. Ud fra spørgeskemaets oplysninger og data er det ikke muligt 
at lave en sikker justering, fx fraregne alle med et muligt for højt angivet 
gennemsnitligt antal fødsler om måneden. Vi vil derfor arbejde ud fra det 
oplyste, selvom det sandsynligvis er behæftet med en vis usikkerhed. 
 
Figur 9.1 
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På de små fødesteder har jordemødrene i gennemsnit 7,2 fødsler om måne-
den mod 9,3 og 10,3 på hhv. mellemstore og store fødesteder. 
 
Jordemødrene blev endvidere bedt om at angive, hvor mange af de fødsler, 
de bistår ved om måneden, som har haft henholdsvis normalt forløb, pro-
blematisk forløb/lettere komplikationer eller meget alvorlig, problematisk 
forløb. Det gennemsnitlige billede – dvs. de knap 10 fødsler i gennemsnit 
pr. jordemoder om måneden – viser, at lidt over halvdelen (5,5 fødsler) har 
normalt forløb. Omkring hver tredje fødsel (3,6 fødsler i gennemsnit om 
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måneden, som jordemoderen bistår ved) har et problematisk forløb med 
lettere komplikationer. Og ved hver tiende fødsel (0,9 fødsler i gennemsnit) 
har der været et meget alvorligt, problematisk forløb.  
 
Figur 9.2 viser, at omkring 8 ud af 10 jordemødre bistår ved fødsler med 
alvorlige, problematiske forløb. Det typiske er et meget problematisk forløb 
om måneden. Omkring hver fjerde jordemoder bistår ved 2 eller flere alvor-
lige, problematiske fødsler om måneden.  
 
Figur 9.2 
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Figur 9.1 ovenfor viste, at jordemødrene bistår ved et varierende antal føds-
ler – fra få til over 20 fødsler om måneden. I figur 9.3 sammenholdes antal 
fødsler den enkelte jordemoder bistår ved med, hvor mange af disse der har 
et meget alvorligt, problematisk forløb.  
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Figur 9.3 

Alvorlige, problematiske fødselsforløb sammenholdt med hvor mange 
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Figur 9.3 viser som forventet, at forekomsten af fødsler med meget alvorli-
ge, problematiske forløb samvarierer med det antal fødsler, som jordemode-
ren har om måneden. Omkring halvdelen af de jordemødre, der har 1-5 
fødsler om måneden, bistår ved mindst en fødsel, som har et meget proble-
matisk forløb. Blandt de jordemødre, som har flest fødsler (11+), er der kun 
et lille mindretal (11 %), som ikke har mindst en meget alvorlig, problema-
tisk fødsel om måneden. En del af samtlige jordemødre (8,5 %) bistår ved 4 
eller flere meget problematiske forløb om måneden.  
 
Mange jordemødre bistår altså ved alvorlige, problematiske fødsler. Men 
hvordan oplever jordemoderen sådanne processer? I spørgsmål 165 bliver 
der spurgt direkte til, om jordemoderen synes, at nogle af de fødsler, som 
hun har bistået med inden for det seneste år, har været forbundet med me-
get belastende eller traumatiske oplevelser. 4 % svarer, at det har været til-
fældet ved en del fødsler, 50 % har oplevet det ved enkelte fødsler og 46 % 
svarer “nej, ikke specielt”. I tabel 9.1 sammenholdes dette resultat med op-
lysningerne om fødslernes forløb på månedsbasis, som vi gennemgik oven-
for. Fokus rettes mod de meget alvorlige, problematiske forløb.  
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Tabel 9.1 
Seneste måned …  

 
Belastende trauma-
tiske oplevelser ved 
fødsler seneste år 

Ingen meget 
problematiske 

fødsler 

1 meget 
problematisk 

fødsel 

2 eller flere 
meget proble-

matiske 
fødsler Total 

Ja, en del 2 % 3 % 10 % 4 % 
Ja, enkelte 42 % 56 % 66 % 50 % 
Nej, ikke specielt 56 % 41 % 24 % 46 % 
 100 % 

(n=446) 
100 % 

(n=318) 
100 % 

(n=134) 
100 % 

(n=898) 

 
Resultatet viser, at selvom jordemødrene håndterer arbejdet professionelt, 
så efterlader de alvorlige, problematiske fødselsforløb jordemødrene langt 
fra upåvirkede, og for et flertal af jordemødrene forekommer de stærke be-
lastende oplevelser relativt hyppigt – flere gange om måneden for en del. 
Analyserne viser endvidere, at nogle – omkring hver femte jordemoder, der 
har været involveret i en meget alvorlig, problematisk fødsel seneste måned 
– angiveligt ikke synes, at oplevelsen var specielt traumatisk.  
 
I spørgsmål 166 er der spurgt uddybende til, hvornår jordemoderen senest 
har været udsat for en meget belastende oplevelse ved en fødsel. De 509 
jordemødres svar på spørgsmålet viser, at 10 % har været udsat for en bela-
stende/traumatiserende hændelse i sidste/denne uge. 21 % i sidste måned; 
40 % inden for de sidste 6 måneder og 21 % inden for det sidste år. For de 
øvrige 8 % ligger den traumatiske hændelse længere tid tilbage end et år. 
 
“Svingdørsjordemoder”? 
Mange jordemødre har ansvaret for flere fødende på en gang. Hver fjerde 
har det ofte eller meget ofte, 47 % har det nogle gange. Den resterende fjer-
dedel har det sjældent eller meget sjældent. På de større og store fødesteder 
er ansvaret for flere fødende på samme tid mere end dobbelt så udbredt 
sammenlignet med, hvad jordemødrene på mindre fødesteder med op til 
1.000 fødsler om året angiver.  
 
På de små sammenlignet med de større og store fødesteder er der markant 
flere, der synes, at de har mulighed for at være kontinuerligt til stede hos en 
fødende. 78 % af jordemødrene på de små fødesteder angiver, at det har de 
ofte eller meget ofte mulighed for. På de større og store fødesteder er tilsva-
rende andel mellem 51 % og 57 % (se figur 9.4). 
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Figur 9.4 

Muligheden for at være kontinuerligt til stede hos en fødende, fordelt på 
fødestedets størrelse
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At der er en sammenhæng mellem om jordemoderen har ansvar for flere fø-
dende på en gang, og om hun synes, at hun har mulighed for at være konti-
nuerligt til stede hos den fødende, er næppe overraskende, men at sammen-
hængen er så markant, som analyserne afdækker, er måske overraskende. 
Blandt de jordemødre, der meget ofte eller ofte har ansvar for flere fødende 
på samme tid, angiver 15 %, at de synes, at de ofte eller meget ofte kan være 
kontinuerligt til stede hos en fødende. Modsat er der 89 % blandt de jorde-
mødre, der sjældent eller meget sjældent har ansvar for flere fødende på 
samme tid, der synes, at de kan være kontinuerligt til stede hos den føden-
de. 
 
Hele temaet om ansvar og nærvær rejser mange problematikker, hvor tid er 
et centralt element – tid til omsorg, nærhed og optimal jordemoderfaglig 
indsats. Kronikøren Rikke Edith Smidt – som vi startede kapitlet med at ci-
tere – er en af de jordemødre, der skal tage sig af flere fødende og gravide 
på en gang. Hun beskriver sin følelse af at være en “svingdørsjordemoder”, 
og fortsætter: “Vi kan hurtigt brænde ud i dette fag, og snart bliver vi jorde-
mødre med hjerne og uden hjerte”. Citatet er samtidig en ledetråd til de ef-
terfølgende afsnit, hvor følgerne af belastende fødselsoplevelser er i cen-
trum.  
 
Hjælp og støtte efter traumatiske oplevelser i arbejdet 
Vi kunne ovenfor konstatere, at mange jordemødre relativt ofte bistår ved 
yderst alvorlige, komplicerede fødsler, og traumatiske oplevelser i tilknyt-
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ning til processen er udbredt. Undersøgelsen viser, at de fleste af jordemød-
rene ikke står alene efter stærke belastende oplevelser i arbejdet. Og det er 
godt og vigtigt – viser forskningen på området. Svarene i spørgsmål 167 vi-
ser, at hjælp og støtte hentes flere steder fra. Ved den seneste traumatiske 
oplevelse i arbejdet fik 72 % af de berørte jordemødre støtte og hjælp fra 
kolleger; hver fjerde fik det fra lederen. Omkring halvdelen (49 %) oplyser, 
at nærmeste familie eller gode venner var en kilde til hjælp og støtte. 7 % 
fik professionel bistand fra fx psykolog. Så muligheden for hjælp og støtte i 
disse belastende sager er altså udbredt, men 10 % oplyser, at de ikke fik 
støtte, men at det ville have været nyttigt, og 6 % svarer nej til spørgsmålet, 
om de fik hjælp eller støtte med begrundelsen, at der ikke var nogen til rå-
dighed. Kun 7 % angiver, at hjælp og støtte ikke var nødvendigt. 
 
Vi vil igen give ordet til jordemoder Rikke Edith Schmidt, som i sin kronik 
(jf. indledningen til kapitlet) undrer sig: 

“Hvis fødslen ikke har været veloverstået eller ligefrem traumatisk, 
må man håbe, at jordemoderen har tid til at samle op på forløbet i sin 
fritid, eftersom efterfødselssamtalerne er skåret væk. Det undrer mig, 
at et såkaldt velfærdssamfund byder borgere og ansatte en sådan be-
handling.” 

 
Følger efter traumatiske oplevelser i arbejdet 
Forskningen i reaktioner på belastende forhold ved direkte klientkontakt har 
været og er stadig meget omfattende. Forskningsresultaterne viser, at årsa-
ger til udbrændthed relaterer sig til selve det forhold, at man arbejder med 
mennesker, men nyere forskning på området viser desuden, at øvrige ar-
bejdsmæssige belastninger også bidrager til den følelsesmæssige udmattelse 
og nedslidning som udbrændtheds-syndromet omfatter. Nærværende under-
søgelse underbygger begge dele. Sammenhængen mellem arbejdsmæssige 
faktorer og udbrændthed belyses i kapitel 14. Vi vil her se nærmere på sam-
menhængen mellem alvorlige, problematiske fødselsforløb og forekomsten 
af udbrændthed. 
 
I figur 9.5 sammenholdes oplysningerne om fødslernes forløb (jf. figur 9.2 
og 9.3) med indekset på arbejdsmæssig udbrændthed (jf. kapitel 14).  
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Figur 9.5 
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Figur 9.5 illustrerer, at forekomsten af arbejdsmæssig udbrændthed stiger 
betragteligt jo flere meget alvorlige, problematiske fødsler jordemoderen 
har om måneden. I gruppen af jordemødre, som har 2 eller flere meget pro-
blematiske fødsler om måneden, finder vi kun en meget beskeden gruppe 
uden tegn på arbejdsmæssig udbrændthed, hvorimod mere udtalte sympto-
mer på tilstanden er udbredt.  
 
Undersøgelsen indkredser en problematik, som man på mange af jordemød-
renes arbejdspladser er meget bevidste omkring, men resultatet understre-
ger, at udsættelsen for stærke oplevelser, som meget problematiske fødsler 
kan være, skal vies særlig opmærksomhed, og beredskab i form af kollegial 
eller professionel bistand bør om nødvendigt iværksættes. På flere af jorde-
mødrenes arbejdspladser synes det at være fraværende eller mangler at bli-
ve sat i et effektivt system. 
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10 Kvalifikationer og faglig udvikling 

Faglige kvalifikationer og faglig udvikling set i relation til kravene i jobbet 
er væsentlige elementer i det psykiske arbejdsmiljø. Jordemoderen møder 
de fødende med sine faglige kvalifikationer. Hvis kravene i jobbet oversti-
ger den enkeltes kvalifikationer, og hvis disse ikke løbende vedligeholdes 
og udvikles, kan det resultere i fejl, manglende tro på sig selv, stress og dår-
lig trivsel. Derfor rummer undersøgelsen en del spørgsmål om jordemødre-
nes vurdering af egne kompetencer samt muligheder for faglig udvikling. 
 
 
10.1 Vurdering af egne kompetencer 
Undersøgelsen viser heldigvis, at langt de fleste jordemødre føler, at de har 
de nødvendige faglige kompetencer for at kunne løse de arbejdsmæssige 
problemer, de støder ind i. Knap halvdelen siger, at det har de i høj grad og 
lige så mange siger, at det har de delvist. Kun 4 % oplever, at de ikke har 
tilstrækkeligt med kompetencer til at passe deres arbejde. Analyser i forhold 
til, om man er leder eller medarbejder, viser ingen forskelle. Gruppen af af-
delingsjordemødre/kliniske jordemodervejledere adskiller sig dog fra de 
øvrige ved, at de markant hyppigere (71 % mod gennemsnitligt 48 %) sva-
rer, at de i høj grad har de nødvendige faglige kompetencer. 
 
Figur 10.1: Jordemødrenes vurdering af egne faglige kompetencer og deres an-
vendelse på jobbet 
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Som man kunne forvente, viser analyser i forhold til anciennitet som jor-
demoder, at andelene, der vurderer, at de i høj grad har de nødvendige fag-
lige kompetencer i forhold til jobbet, stiger med stigende anciennitet. Såle-
des svarer eksempelvis 61 % blandt dem med mere end 20 års anciennitet 
mod 33 % blandt dem med mindre end 5 års anciennitet, at de i høj grad har 
de nødvendige kompetencer. 
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Der er ingen væsentlige forskelle i relation til fødestedets størrelse. 
 

Synes du, at dine faglige kompetencer bliver brugt godt 
nok på dit arbejde?
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Fire ud af ti jordemødre føler, at deres faglige kompetencer i høj grad bliver 
brugt godt nok på deres arbejde. Se figur 10.1. I og med at de resterende 
(seks ud af ti) vurderer, at kompetencerne kun delvist eller slet ikke bliver 
brugt i arbejdet, peger det på, at jordemødrene udgør en ressource af kom-
petencer, der godt kunne komme bedre til udfoldelse i dagligdagen. 
 
Analyserne viser ingen forskelle i relation til anciennitet som jordemoder 
og fødestedets størrelse. Til gengæld viser analyserne, at basisjordemødrene 
markant sjældnere end de øvrige i undersøgelsen svarer, at de i høj grad sy-
nes, at deres faglige kvalifikationer bliver brugt godt nok. 37 % blandt ba-
sisjordemødrene mod hhv. 55 %, 55 % og 59 % blandt lederne, gruppen af 
kliniske afdelingsjordemødre og resten svarer “Ja, i høj grad” på spørgsmå-
let. 
 
Det er således især basisjordemødrene, der går rundt med nogle uudnyttede 
faglige ressourcer på fødestederne. 
 
 
10.2 Supervision, faglig udvikling i jobbet og efter- og 

videreuddannelse 
I det følgende vil vi skelne mellem formel efter- og videreuddannelse og så 
det, man kan kalde faglig udvikling i jobbet. Sidstnævnte vedrører en række 
udviklingsaktiviteter af mere uformel karakter: oplæring, supervision, fagli-
ge møder mm. – Alt det, der ikke belaster et kursus-/efteruddannelsesbud-
get, men som ’blot’ koster ressourcer i form af medarbejdernes tid (og må-
ske aflønning af en supervisor). Især i den offentlige sektor ser man ofte, at 
det står småt til med finansieringen af formel efter- og videreuddannelse af 
medarbejdere, mens der så til gengæld gøres mere ud af at fremme mulig-
hederne for læring i arbejdet.  
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Jordemødrenes arbejdssteder synes da heller ikke at være nogen undtagelse. 
Undersøgelsen viser, at et stort flertal af jordemødrene oplever, at de har 
mulighed for at lære nye ting gennem deres arbejde, samt at der på deres ar-
bejdssted er fokus på læring i arbejdet. Til gengæld er det kun lidt over 
halvdelen (54 %), der synes, at de har gode muligheder for faglig udvikling 
i takt med de krav om ændringer, der kommer på deres område, og kun 43 
% oplever, at de har tilstrækkelige muligheder for kurser, efter/videreud-
dannelse i deres arbejde. Se tabel 10.1. 
 
Tabel 10.1: Spørgsmål om faglig udvikling fordelt efter stilling (andele i pct.) 
 Har du 

mulighed 
for at lære 
nye ting 

gennem dit 
arbejde? 

Synes du, at du 
har tilstrækkelige 

muligheder for 
kurser, efter/vide-
reuddannelse i dit 

arbejde? 

Er der på 
dit arbejds-
sted fokus 
på læring i 
arbejdet? 

Synes du, at du 
har gode mulig-
heder for faglig 
udvikling i takt 

med de krav om 
ændringer, der 
kommer på dit 

arbejdsområde? 
Ledere 
Ja..........................  96 78 81 78 
Nej ........................  4 22 19 22 
Afd.jmd./kliniske jordemodervejledere 
Ja..........................  88 58 72 72 
Nej ........................  12 42 28 28 
Basisjordemødre 
Ja..........................  75 37 57 49 
Nej ........................  25 63 43 51 
Andet 
Ja..........................  91 72 69 80 
Nej ........................  9 28 31 20 
Total 
Ja..........................  78 43 60 54 
Nej ........................  22 57 40 46 

 
Som tabellen viser, er der nogle klare forskelle de forskellige stillingsgrup-
per imellem. Således synes de faglige udviklingsmuligheder at være bedst 
for lederne, mens det står værst til blandt basisjordemødrene. 
 
Ser vi på gruppen af basisjordemødre alene, viser analyserne nogle forskelle 
i relation til fødestedets størrelse. Jo mindre fødestedet er, des bedre synes 
de faglige udviklingsmuligheder at være. Således svarer 59 % af basisjorde-
mødrene på de små fødesteder mod 39 % på de mellemstore og 31 % på de 
store fødestuer, at de har tilstrækkelige muligheder for kurser, efter- og vi-
dereuddannelse i deres arbejde. På tilsvarende vis svarer dem på de små fø-
desteder hyppigere end dem på de mellemstore og store, at der på deres ar-
bejdssted er fokus på læring i arbejdet (hhv. 64 %, 58 % og 56 %), samt at 
de har gode muligheder for faglig udvikling i takt med de krav om ændrin-
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ger, der kommer på arbejdsområdet (hhv. 56 % (små), 50 % (mellemstore) 
og 47 % (store fødesteder)). 
 
Analyserne viser ingen væsentlige forskelle i relation til anciennitet som 
jordemoder. 

10.2.1 Supervision 
Når man, som jordemødre jo gør, arbejder med mennesker, bruger man sig 
selv som redskab i arbejdet, og man bruger sig selv følelsesmæssigt. Klien-
terne – de fødende – forventer og kræver af jordemoderen, at hun involverer 
sig i sit arbejde. Det indebærer foruden de faglige krav også en række per-
sonlige krav til jordemoderen. Den interpersonelle relation, der opstår mel-
lem jordemoderen og den fødende, kan være både berigende og belastende 
på det personlige plan. Dertil kommer, at jordemoderen gennem sit arbejde 
af og til udsættes for chokerende og traumatiske hændelser i form af fx død-
fødte, stærkt misdannede eller syge børn. For at være i stand til at klare dis-
se udfordringer er der brug for tid og rum for refleksion, hvor man kan få 
oplevelsen af at få en dybere forståelse af problemstillingerne samt ens egen 
måde at reagere på og forholde sig til det, man møder gennem sit arbejde. 
Supervision er et sådant rum. Det kan være en støtte for den enkelte i for-
bindelse med helt konkrete oplevelser, der skal bearbejdes, men det er også 
en metode, der rummer udviklingsmuligheder. Supervision skal betragtes 
som en fortløbende proces til at fastholde en stadig udvikling og forbedring 
af arbejdet.  
 
Vi har i undersøgelsen spurgt jordemødrene, om de på deres arbejdsplads 
har mulighed for kollegial supervision, ledelsesmæssig supervision, samt 
om de afholder møder internt, så de kan holdes fagligt ajour. 
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Figur 10.2: Er der på din arbejdsplads mulighed for… 
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Som det fremgår af figur 10.2, står det ikke helt godt til med forekomsten af 
supervision og møder med fagligt indhold på jordemødrenes arbejdspladser. 
Kun omkring fire ud af ti oplyser, at de i høj grad eller i nogen grad har 
hhv. kollegial supervision og interne møder, så de kan holde sig fagligt 
ajour. Kun 16 % svarer, at de har ledelsesmæssig supervision. 
 
Analyser i forhold til fødestedets størrelse viser ingen forskelle, hvad angår 
forekomsten af supervision. Hvad angår interne møder med henblik på at 
holde sig fagligt ajour, så forekommer disse hyppigere på de små fødesteder 
(51 % svarer i høj/nogen grad) sammenlignet med de mellemstore (47 % 
svarer i høj/nogen grad) og store fødesteder, hvor 36 % svarer, at det fore-
kommer i høj grad eller i nogen grad. 
 
Når vi ser på, hvordan der er svaret i forhold til anciennitet som jordemo-
der, så er der ingen forskelle på tværs af grupperne, hvad angår forekomsten 
af supervision og interne møder. 
 
Endelig viser analyser i forhold til stilling, at såvel kollegial som ledelses-
mæssig supervision og interne møder med fagligt indhold forekommer en 
smule hyppigere blandt ledere end blandt de øvrige jordemødre i undersø-
gelsen. Stadig er det dog kun omkring hver anden leder, der har kollegial 
supervision (56 %) og ledelsesmæssig supervision (46 %). Derudover angi-
ver lederne markant hyppigere end de øvrige, at der holdes interne møder, 
så man kan holde sig fagligt ajour (76 % mod gennemsnitligt 43 %). 
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Nærmere analyser viser nogle klare fordele ved kollegial supervision: 
 Der er et bemærkelsesværdigt og markant lavere sygefravær blandt de, 

der har supervision sammenlignet med de, der ikke har det (hhv. 8,9 dage 
og 15,6 dage). 

 Tilfredsheden med ens arbejdsbetingelser er markant højere blandt de, 
der har supervision end blandt de, der ikke har det (hhv. 42 % og 28 % 
svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med de betingelser, arbejdet 
foregår under). 

 Stress forekommer hyppigere blandt de, der ikke får kollegial supervisi-
on sammenlignet med de, der får det (33 % af de, der ikke får kollegial 
supervision, svarer, at de har noget, meget eller virkelig meget stress 
mod 22 % blandt de, der får supervision). 

 Symptomer på udbrændthed forekommer hyppigere blandt de, der ikke 
får kollegial supervision sammenlignet med de, der får det (30 % af de, 
der ikke har kollegial supervision mod 19 % blandt de, der har det, har 
enten symptomer på udbrændthed, som der skal gøres noget ved eller så 
kraftige symptomer, at det anbefales, at man straks søger hjælp). 

 De, der ikke får kollegial supervision, angiver markant hyppigere end de, 
der får det, at det på deres arbejdsplads er svært at tale åbent om at begå 
fejl i arbejdet (58 % blandt de, der får supervision mod 42 % blandt de, 
der ikke får det, svarer, at det nogle gange, ofte eller meget ofte er tilfæl-
det). 

 På tilsvarende vis angiver de, der ikke får kollegial supervision, markant 
hyppigere end de, der får det, at det på deres arbejdsplads er svært at tale 
åbent om de følelser, man kan have i forbindelse med arbejdet (42 % 
mod 26 % svarer, at det nogle gange, ofte eller meget ofte er tilfældet). 

 
At indføre kollegial supervision behøver ikke være særlig omkostningskræ-
vende. Og hvis ovennævnte tendenser holder, burde fordelene overskygge 
de ulemper, der måtte være i form af ressourcer (mandskab), der kortvarigt 
er borte fra fødestuerne for at deltage i møderne. Alene det lavere gennem-
snitlige sygefravær blandt de, der har kollegial supervision, vil hurtigt kun-
ne finansiere de udgifter, der måtte være i forbindelse med supervisionen.  
 
Nu er sygefraværet ikke kun en konsekvens af, om der er supervision eller 
ej. Der er naturligvis mange forskellige forhold i arbejdsmiljøet, der påvir-
ker sygefraværet. Vi har kikket nærmere på, om ledelsen på stedet kan være 
en bagvedliggende faktor, der forklarer de store forskelle i sygefraværet i 
forhold til, om der forekommer kollegial supervision eller ej. Analyserne 
præsenteres i figur 10.3, og viser, at det gennemsnitlige sygefravær generelt 
er højere på de arbejdspladser, hvor medarbejderne vurderer, at ledelsen ik-
ke prioriterer trivsel, men at det dog stadig er en smule lavere der, hvor der 
samtidig forekommer kollegial supervision (14,1 dage mod 17,6 dage 
blandt de, der ikke får supervision). Forskellene er dog langt mere markant 
blandt de jordemødre, der er på arbejdspladser, hvor ledelsen prioriterer 
trivsel højt. Dels er der generelt et lavere sygefravær, men mest af alt viser 
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tabellen, at kombinationen af en ledelse, der prioriterer trivsel og forekom-
sten af kollegial supervision, er med til at holde sygefraværet nede. 
 
Figur 10.3: Gennemsnitligt sygefravær i dage fordelt efter, om der forekommer kol-
legial supervision eller ej og set i forhold til, om ledelsen prioriterer trivsel på ar-
bejdspladsen højt eller ej 
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Samme tendens genfindes i forhold til stress. Der er generelt mere stress 
blandt jordemødre, der er på arbejdspladser, hvor ledelsen ikke prioriterer 
trivslen højt end der, hvor ledelsen prioriterer trivsel. Til gengæld er fore-
komsten af kollegial supervision på begge typer arbejdsplads med til at 
sænke forekomsten af stress. På arbejdspladser, hvor ledelsen prioriterer 
trivsel blandt medarbejderne højt, og hvor der samtidig er kollegial supervi-
sion, er ’kun’ 20 % (n=361) af jordemødrene stressede i en eller anden grad 
mod 42 % (n=207) på arbejdspladser, hvor ledelsen ikke prioriterer trivsel. 
 
Generelt viser analyserne et vist sammenfald mellem god ledelse og fore-
komsten af supervision. Således angiver de, der har kollegial supervision, 
markant hyppigere end de, der ikke har det, at: 
 de får den information, de behøver for at kunne klare arbejdet 
 de oplever at kunne “komme igennem” hos deres nærmeste leder 
 nærmeste leder er god til at planlægge og fordele arbejdet 
 der ikke forekommer favoriseringer af enkelte medarbejdere 
 der tages hånd om medarbejdere med stress eller andre problemer 
 de vil anbefale jobbet til en god ven/veninde 
 de bliver påskønnet for det arbejde, de udfører 
 alle forslag fra de ansatte behandles seriøst af ledelsen, samt at 
 ledelsesstrukturen er overskuelig, dvs. man ved hvem, man skal gå til 

med sine spørgsmål eller problemer. 
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For alle de nævnte forhold gælder det, at der er mellem ti og tyve procent-
point til forskel i vurderingen af ledelsen afhængig af, om der forekommer 
supervision eller ej. Se i øvrigt kapitel 8. 
 
Undersøgelsens resultater peger på, at indførelse af en eller anden form for 
systematisk supervision af jordemødrene utvivlsomt vil have en positiv ind-
virkning på såvel arbejdsglæde, trivsel, stress og sygefravær. Hvis der sam-
tidig arbejdes med ledelsesudvikling ude på fødestederne, vil denne positive 
effekt forstærkes yderligere. 

10.2.2 Deltagelse i kurser, efter- og videreuddannelse 
Afslutningsvis vil vi her se nærmere på jordemødrenes deltagelse mere for-
melt i kurser, efter- og videreuddannelse. Som det fremgår af tabel 10.2 har 
godt fire ud af fem jordemødre i undersøgelsen deltaget i efter- og videre-
uddannelse i arbejdstiden de seneste år. Tabellen illustrerer også nogle for-
skelle de forskellige stillingsgrupper imellem. Basisjordemødrene er dem, 
der deltager mindst i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 
 
Tabel 10.2: Efter- og videreuddannelse fordelt efter stilling (andele i procent) 
 

Leder 

Afd.jdm./ 
klinisk 

jdm./vejleder 
Basis-

jordemoder Andet Alle 
Har du i de seneste år delta-
get i kurser, efter-/videreud-
dannelse i arbejdstiden?      
Ja, 1-5 dage............................. 24 44 51 33 47 
Ja, 6-10 dage........................... 28 12 10 5 11 
Ja, mere end 10 dage.............. 43 26 14 54 20 
Nej ........................................... 5 19 24 8 22 

 
Deltagerne fik efterfølgende stillet spørgsmålet, om de har oplevet hindrin-
ger i at deltage i efter- /videreuddannelse. 65 % af jordemødrene i undersø-
gelsen angiver, at de har oplevet en eller flere typer hindringer for at deltage 
i efter- og videreuddannelse. 18 % svarer, at de ikke har mødt hindringer, og 
17 % har ikke søgt om deltagelse i efter- og videreuddannelse og ved såle-
des ikke, om der skulle være noget til hinder for det på deres arbejdsplads. 
 
De, der ikke har mødt hindringer, er karakteriseret ved følgende: 
 Ledere hyppigere end basisjordemødre (hhv. 47 % og 13 % i disse to 

grupper har ikke mødt hindringer). Gruppen af afdelingsjordemødre lig-
ger på gennemsnittet, mens der i restgruppen (bestående af bl.a. undervi-
sere, kliniske instruktionsjordemødre mv.) er 43 %, der oplyser, at de ik-
ke har mødt hindringer. 

 Jo længere anciennitet som jordemoder, des større bliver andelen, der 
ikke har mødt hindringer for deltagelse i efter- og videreuddannelse. (Ek-
sempelvis svarer 10 % blandt dem med mindre end 5 års anciennitet mod 
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24 % blandt dem med mere end 20 års anciennitet, at de ikke har mødt 
hindringer). 

 Jo mindre fødestedet er, des større bliver andelen, der ikke har mødt hin-
dringer. 29 % på de små fødesteder mod hhv. 19 % og 13 % på de mel-
lemstore og store fødesteder har mødt hindringer. 

 
Som nævnt ovenfor, oplyser 17 %, at de ikke ved, om der er hindringer på 
arbejdspladsen, i og med at de ikke har søgt. Disse jordemødre er karakteri-
seret ved at: 
 det især er basisjordemødrene, der ikke har søgt (20 % mod 4 % blandt 

lederne, 9 % blandt gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske instrukti-
onsvejledere og 4 % i restgruppen) 

 det især er dem med kort anciennitet, der ikke har søgt. 30 % blandt dem 
med mindre end 5 års anciennitet har ikke søgt efter- og videreuddannel-
se. For de øvrige anciennitetsgrupper er det mellem 12 % og 16 %, der 
ikke har søgt. 

 
Men hvad er det da for hindringer for deltagelse i efter- og videreuddannel-
se, som jordemødrene møder? I det følgende ser vi på, hvad de 65 % af jor-
demødrene, der har oplevet hindringer, svarer (n=739). Blandt de udspurgte 
hindringer for deltagelse i efter- og videreuddannelse angives hyppigst: 
 
1. Kursusbudgettet er for lille ......................................................... 79 %
2. Jeg får ikke dækket udgifterne/vil lide løntab ............................ 42 %
3. Vi har for travlt på min arbejdsplads.......................................... 38 %
4. Mangel på vikardækning/ubesatte stillinger er en hindring ....... 35 %
5. Kunne ikke få fri......................................................................... 23 %

 
Af bilag 1, spørgsmål 103 fremgår, hvilke hindringer det ellers var muligt at 
angive. 
 
Generelt er de hyppigst angivne hindringer for deltagelse i efter- og videre-
uddannelse af økonomisk karakter. Analyser i forhold til stilling og ancien-
nitet viser ikke de store forskelle. Når vi ser på fødestedernes størrelse, er 
der dog nogle variationer, der skal fremhæves her: Jo større fødestedet er, 
des hyppigere angives “for travlt på arbejdspladsen” som en hindring i at 
deltage i efter- og videreuddannelse (27 % på de små fødesteder mod 33 % 
på de mellemstore og 40 % på de store fødesteder). På tilsvarende vis gæl-
der det, at jo større fødestedet er, des større bliver andelen, der angiver et 
for lille kursusbudget som en hindring (68 % på de små fødesteder mod 77 
% på de mellemstore og 83 % på de store fødesteder). Endelig angiver dem 
på de mellemstore og store fødesteder markant hyppigere end dem på de 
små (hhv. 43 % og 44 % mod 18 % på de små), at de ikke får dækket udgif-
terne eller vil lide løntab, hvis de skulle på kursus. 
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10.3 Opsummering 
Undersøgelsen viser, at jordemødrene generelt føler sig godt kvalificeret til 
deres arbejde. Som forventet stiger følelsen af kompetence med anciennite-
ten. Men i og med at ’kun’ hver tredje jordemoder med mindre end fem års 
anciennitet mod seks ud af ti blandt dem med længst anciennitet vurderer, at 
de i høj grad har de nødvendige kompetencer til at udføre deres arbejde, 
peger undersøgelsen på et behov for at vise særlig opmærksomhed på kom-
petenceudvikling blandt de nye i faget. 
 
Undersøgelsen viser også, at seks ud af ti jordemødre går rundt med uud-
nyttede ressourcer, idet de kun delvist eller slet ikke synes, at deres kompe-
tencer bruges godt nok i arbejdet. Her er tale om ressourcer, der måske kun-
ne komme frem i lyset via personaleudviklingssamtaler. 
 
Et stort flertal af jordemødrene oplever, at de har mulighed for at lære nyt 
gennem deres arbejde, samt at der er mulighed for læring i arbejdet. Til 
gengæld viser undersøgelsen, at det står knap så godt til, hvad angår mulig-
hederne for faglig udvikling i takt med kravene på deres område. Lederne er 
dem, der har de bedste udviklingsmuligheder, mens basisjordemødrene er 
dem, der har de dårligste vilkår, hvad angår faglig udvikling. Analyserne vi-
ser, at udviklingsmulighederne er større på de små end på de mellemstore 
og store fødesteder. 
 
Mindre end halvdelen af jordemødrene i undersøgelsen har mulighed for 
supervision eller deltagelse i interne møder, hvor de får mulighed for at hol-
de sig fagligt ajour. Igen er forholdene en smule bedre på de helt små føde-
steder. Undersøgelsen påviser nogle bemærkelsesværdige sammenhænge 
mellem forekomsten af kollegial supervision og stress, sygefravær, tilfreds-
hed mm. Det anbefales, at fødestederne overvejer, hvordan man kan indar-
bejde en eller anden form for kollegial supervision af og med jordemødre-
ne. 
 
Endelig viser undersøgelsen, at et flertal af jordemødrene har mødt hindrin-
ger i at deltage i efter- /videreuddannelse. De hyppigst angivne begrundel-
ser er af økonomisk karakter. 
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11 Professionalisme 

Jordemoderens professionelle orientering på jobbet, her kaldet “professio-
nalisme” omhandler jordemoderens evne til ikke at lade sig overvælde af 
dagligdagens problemer, som basisjordemoderen, afdelingsjordemoderen, 
underviseren, lederen m.v. stilles over for i udøvelsen af jobbet. At ved-
kommende ikke overengagerer sig i arbejdet eller lader sig presse til mere 
involvering, end de egentlig selv ønsker, osv. Professionalisme kan define-
res som opretholdelsen af en professionel distance – at kunne balancere 
mellem overinvolvering og kynisme, som er vigtig i arbejdet med menne-
sker.  
 
Professionalisme belyses i undersøgelsen ud fra seks spørgsmål (nr. 104-
109, se bilag 1). Spørgsmålene behandles under et, dog udelades spørgsmål 
109, da analyser viser, at dette spørgsmål overlapper andre spørgsmål i in-
dekset, og dermed ikke bidrager væsentligt med supplerende viden om te-
maet. Sammenhængen mellem de fem spørgsmål findes at være tilfredsstil-
lende (test af intern reliabilitet viser Cronbach alpha = 0,759). Svarene på 
spørgsmålene er summeret, og der er dannet en skala gående fra 5 til 25 
point, baseret på de fem svarmuligheder ved hvert af de fem spørgsmål 
(svarmuligheder i spørgsmål 104 er vendt). Skalaen er 3-delt. Pointsummen 
5-11 defineres som lav professionalisme, 12-18 moderat og 19-25 høj.  
 
Indledningsvis kort om de spørgsmål, der indgår i professionalisme-indek-
set. Det fremgår af tabel 11.1, at langt de fleste giver udtryk for, at de be-
hersker balancegangen mellem overinvolvering og kynisme. Dog angiver 
hver femte jordemoder, at de har tendens til at overengagere sig i arbejdet, 
og knap hver femte (17 %) synes, at de, som de servicerer, kræver for me-
get af vedkommende som person, og 16 % har svært ved at lade arbejdets 
problemer ligge, når arbejdsdagen er omme. 

Tabel 11.1 

Synes du … 

Meget 
ofte/ 
altid Ofte 

Nogle 
gange Sjældent 

Meget 
sjæl-
dent/ 
aldrig 

104. At du kan lade arbejdets proble-
mer ligge, når dagen er omme...............

 
13 

 
41 

 
31 

 
13 

 
3 

105. At dem du servicerer (klient, 
studerende, medarbejder o.l.) kræver 
for meget af dig som person..................

 
 
3 

 
 

14 

 
 

48 

 
 

31 

 
 

5 
106. At du har en tendens til at over-
engagere dig i dit arbejde ......................

 
4 

 
17 

 
40 

 
34 

 
4 

107. At du føler dig presset til at in-
volvere dig mere, end du egentlig har 
lyst til .....................................................

 
 
1 

 
 
8 

 
 

31 

 
 

48 

 
 

12 
108. At du bliver overvældet af de 
problemer, som dem du servicerer, 
har .........................................................

 
 

0,6 

 
 
4 

 
 

21 

 
 

55 

 
 

19 
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Når de fem spørgsmål behandles samlet, viser undersøgelsen, at 4 % er pla-
ceret lavt på professionalismeskalaen; 58 % klassificeres som moderat og 
37 % med høj professionalisme. Alt i alt positivt. 
 
Forekomsten af lav, moderat og høj professionalisme har ingen sikker sam-
menhæng med jordemødrenes stilling. Der ses som tendens, at forekomsten 
af høj professionalisme er let stigende med antal år som jordemoder, men 
sammenhængen er ikke, som man kunne have formodet, entydig og klar.  
 
Undersøgelsens resultater viser derimod en statistisk sikker sammenhæng 
mellem kvalifikationer/faglig udvikling og professionalisme. Kvalifikatio-
ner og faglig udvikling belyses i spørgsmål 93-98 i undersøgelsen. Det ved-
rører jordemoderens uddannelsesmæssige kvalifikationer, brugen af faglige 
kompetencer, efter- og videreuddannelse, læring i arbejdet osv. Resultaterne 
viser, at jo højere kvalifikationsniveauet og muligheden for faglig udvikling 
opleves at være desto større forekomst af professionalisme. Resultatet tyder 
altså på, at en vej til højnet professionalisme er en styrkelse af kvalifikati-
onsniveauet og læringsmulighederne. 
 
Professionalisme har også, som man skulle forvente, klar sammenhæng 
med, hvordan mødet med klienten/eleven/medarbejderen opleves. Oplevel-
sen af, at klienterne påskønner det arbejde, som vedkommende jordemoder 
udfører, optræder betydeligt hyppigere blandt jordemoder med høj professi-
onalisme sammenlignet med jordemødre med moderat eller lav professiona-
lisme (henholdsvis 39 %, 26 % og 20 %, der svarer, at det passer fuldstæn-
digt ved spørgsmål nr. 50). Helt tilsvarende tendens findes i forhold til, om 
man synes, at man kan nå at behandle arbejdsopgaverne fagligt og/eller 
menneskeligt forsvarligt. Det fremgår af tabel 11.2. 
 
Tabel 11.2: (Spørgsmål 53-54) “Vurder, hvorledes følgende udsagn passer til din 
situation” 
 Andel der svarer: 

Passer (fuldstændigt eller nogenlunde) 
 Lav professio-

nalisme 
Moderat pro-
fessionalisme 

Høj professio-
nalisme 

Med den tid, jeg har til rådighed, er 
det vanskeligt at nå at behandle 
klienterne fagligt forsvarligt...............

 
 

54 % 

 
 

35 % 

 
 

22 % 
Med den tid, jeg har til rådighed, er 
det vanskeligt at nå at behandle 
klienterne menneskeligt forsvarligt ...

 
 

55 % 

 
 

43 % 

 
 

31 % 

 
Der findes også at være en relation mellem jobtilfredshed og professiona-
lisme. Blandt de med høj professionalisme giver 25 % udtryk for at være 
meget tilfreds med deres job som helhed. Tilsvarende andele blandt de med 
moderat og lav professionalisme er henholdsvis 11 % og 4 %.  
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Når vi bevæger os over på helbredssiden findes der en meget markant sam-
menhæng mellem såvel udbrændthed som stress i relation til professiona-
lisme. Resultaterne af samkøringen fremgår af tabel 11.3.  
 
Tabel 11.3: Professionalisme sammenholdt med stress og udbrændthed. Andele i 
procent 
 Udbrændthed  Stress 
 
 
Professionalisme Ingen 

tegn 

Vær obs. på 
nogle ting i 

arbejdet 

Sympto-
mer, der 

skal gøres 
noget ved 

Søg 
straks 
hjælp  

Slet 
ikke/ 

kun lidt 

Noget/ 
meget/ 
virkelig 
meget 

Lav (n=46) .............  2 20 67 11  37 63 
Moderat (n=606)....  9 60 30 0,8  66 34 
Høj (n=376) ...........  33 57 9 0,8  85 15 

 
Andelen af jordemødre med stress er klart stigende i takt med graden af 
professionalisme. Helt tilsvarende findes i relation til udbrændthed. Resul-
taterne peger på, at professionalisme kan være en buffer eller direkte hæm-
me forekomsten af såvel stress som udbrændthed. 
  
Resultaterne peger alt i alt på, at der kan være store gevinster for såvel den 
enkelte medarbejder og klienterne som arbejdspladsen som helhed ved at 
vie professionalisme stor opmærksomhed. Det kan fx realiseres gennem 
kvalifikations- og kompetenceudvikling, opmærksomhed omkring gode læ-
ringsmuligheder i arbejdet eller via supervision.  
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12 Fysisk arbejdsmiljø 

I nærværende undersøgelse er der langt overvejende fokus på jordemødre-
nes psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Ikke desto mindre er der i spørgeske-
maet medtaget nogle få spørgsmål om jordemødrenes fysiske arbejdsmiljø. 
Både fordi det at bringe børn til verden faktisk er et fysisk krævende arbej-
de (bl.a. er der meget stående og gående arbejde samt behov for kraftan-
vendelse), og også fordi de fysiske arbejdsmiljøforhold har en indvirkning 
på oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Som figur 12.1 viser, er et lille flertal af jordemødrene i undersøgelsen ge-
nerelt tilfredse med deres fysiske arbejdsmiljø. Dog er knap hver fjerde util-
freds, og en ud af fem er hverken tilfreds eller utilfreds med det fysiske ar-
bejdsmiljø. 
 
Figur 12.1: Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med det fysiske 
arbejdsmiljø? 

56%

21%

23%

Meget tilfreds/tilfreds Hverken eller Utilfreds/meget utilfreds
 

 
Analyserne viser ingen forskelle i relation til alder og anciennitet. Til gen-
gæld er der store forskelle mellem tilfredsheden med det fysiske arbejdsmil-
jø afhængig af, om man er ansat på et lille (1-1.000 fødsler om året), mel-
lemstort (1.000-2.500) eller stort fødested (mere end 2.500 fødsler om året). 
Se figur 12.2. 
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Figur 12.2: Tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø fordelt efter fødestedets stør-
relse  
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Figur 12.2 viser, at jo mindre fødestedet er, des større bliver andelene af 
jordemødre, der er tilfredse med det fysiske arbejdsmiljø. Endelig viser ana-
lyser i forhold til stilling, at tilfredsheden med det fysiske arbejdsmiljø er 
mest udbredt blandt lederne (79 % er tilfredse) og gruppen “andet” (bestå-
ende af bl.a. undervisere, kliniske instruktionsjordemødre mm.), hvor 75 % 
er tilfredse. Dernæst kommer basisjordemødrene, hvor 53 % er tilfredse, 
mens det står værst til blandt gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jor-
demodervejledere, hvor ’kun’ 44 % er tilfredse med det fysiske arbejdsmil-
jø. 
 
I det følgende ser vi nærmere på jordemødrenes vurdering af nogle speci-
fikke forhold i det fysiske arbejdsmiljø. I undersøgelsens spørgsmål 86-92 
blev svarpersonerne præsenteret for en række forskellige forhold i det fysi-
ske arbejdsmiljø, og de blev bedt om at angive, hvorvidt de oplever disse 
forhold i deres arbejde i en sådan grad, at de finder det MEGET generende. 
Det var muligt at svare “ja”, “nej” og “ikke relevant for mig” på spørgsmå-
lene. Se tabel 12.1. 
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Tabel 12.1: Oplever du nogle af følgende forhold i dit arbejde i en sådan grad, at du 
synes, det er MEGET generende? (andele i procent) 

 Ja Nej 
Ikke relevant for 

mig 
Ergonomisk uhensigtsmæssigt inventar og udstyr 
(lejer, senge, borde, stole o.l.)?................................ 38 57 5 
Trange lokaleforhold (fx for lidt plads, for meget 
inventar eller udstyr i samme lokale) så arbejdet 
vanskeliggøres? ....................................................... 45 52 3 
Mangelfuld teknologi, edb-programmer o.l.? ........... 31 67 2 
For mange personer i samme lokale? ..................... 43 53 3 
Støj/forstyrrende lyde? ............................................. 41 57 2 
Dårligt indeklima?..................................................... 47 52 1 
Andres tobaksrygning? ............................................ 2 94 5 

 
Som det fremgår af tabel 12.1, er flere end hver tredje, men mindre end 
hver anden, generet af forskellige forhold i det fysiske arbejdsmiljø. Værst 
står det til med indeklimaet, som 47 % føler sig meget generet af. Men også 
trange lokaleforhold og (det beslægtede) “for mange personer i samme ar-
bejdslokale” er et problem for mange. Til gengæld tyder resultaterne her på, 
at den meget offensive rygepolitik, som hospitalerne indførte for år tilbage, 
har virket. Kun 2 % siger, at de føler sig generet af andres tobaksrygning. 
 
Analyser i forhold til stilling viser, at lederne adskiller sig fra de øvrige ved, 
at ’kun’ omkring hver tredje oplever de angivne forhold i det fysiske ar-
bejdsmiljø som meget generende med undtagelse af det ergonomiske inven-
tar og udstyr, som kun 17 % finder generende. I og med, at gruppen af ba-
sisjordemødre er så stor, ligger deres resultater tæt op ad de resultater, der 
præsenteres i tabel 12.1. Gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jordemo-
dervejledere adskiller sig ved, at markant flere sammenlignet med de øvrige 
undersøgelsesdeltagere føler sig generet af forhold i det fysiske arbejdsmil-
jø. Hele 72 % oplever sig generet af for mange personer i samme arbejdslo-
kale, og 64 % oplever sig generet af trange lokaleforhold. 50 % oplever sig 
generet af ergonomisk uhensigtsmæssigt inventar og udstyr, mens 52 % er 
generet af dårligt indeklima. 
 
Analyser i forhold til fødestedets størrelse viser i lighed med ovenfor, at 
problemer i det fysiske/ergonomiske arbejdsmiljø er mest udbredt på de 
større fødesteder. Forskellene manifesterer sig især i forhold til pladsforhol-
dene, hvor der er en tendens til, at jo større fødestedet er (målt på årligt an-
tal fødsler), des hyppigere svarer jordemødrene, at der er trange lokalefor-
hold, og at de er generet af for mange personer i samme lokale. 
 
Resultaterne viser alt i alt, at det fysiske arbejdsmiljø er et væsentligt anlig-
gende for mange jordemødre. Særligt på de store fødesteder synes en ind-
sats at være påkrævet. 
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13 Arbejde og fritid 

I undersøgelsen er der stillet fire spørgsmål, der specifikt undersøger inter-
aktionen mellem arbejde og fritid. Spørgsmål og svarfordeling fremgår af 
tabel 13.1. 
 
Tabel 13.1: Spørgsmål 137-140: Hvordan ser du på forholdet mellem arbejde og 
fritid? (andele i procent) 

 
Meget 

ofte   
 

Ofte 
Nogle 
gange 

Sjæl-
dent  

 
Aldrig 

137. Der er en god balance mellem mit 
arbejde og privatliv/familieliv .................... 11 

 
40 36 13 

 
1 

138. Når jeg kommer hjem efter arbej-
det, er jeg for træt til at lave nogle af de 
ting, jeg gerne vil ...................................... 7 

 
 

34 48 10 

 
 
1 

139. Min familie/venner er misfornøjede 
med, at jeg virker fraværende og har 
ringe energi, når jeg er hjemme ............... 2 

 
 

14 36 39 

 
 
9 

140. Mit arbejde tager for meget tid, 
som jeg hellere ville have brugt sam-
men med familie og venner...................... 4 

 
 

19 46 25 

 
 
6 

 
De fire spørgsmål belyser forskellige aspekter ved sammenhængen mellem 
arbejde og privatliv. I det følgende behandles de fire spørgsmål samlet. 
Spørgsmålenes reliabilitet er undersøgt, og den statistiske test (Cronbach 
alpha 0,826) er helt tilfredsstillende.  
 
Spørgsmålenes svarkategorier (se tabel 13.1) er omsat til tal (1-5 – “meget 
ofte =1, osv.), og de fire spørgsmål sammenlægges (ved spørgsmål 137 er 
svarkategorierne vendt (5-1)). Der kan dermed opnås en score fra 4-20. Der 
er dannet en 3-delt skala5, og de samlede svar benævnes i det følgende hen-
holdsvis: god, middel og dårlig – sammenhæng mellem arbejde og fritid.  
  
Undersøgelsen viser ud fra anvendte skala, at sammenhængen mellem ar-
bejde og fritid kan beskrives som “dårlig” for 15 % af jordemødrene. For 
hovedparten (60 %) er relationen “middel”, og for 25 % kan den betegnes 
som god. 

                                              
5 Den 3-delte skala er opbygget på følgende måde: Pointsum 4-9 ved de fire 
spørgsmål betegnes “dårlig”, 10-14 “middel”, og 15-20 point “god”. Eksempelvis 
hvis man svarer meget sjældent eller aldrig til spørgsmål 138-140 (se tabel 13.1) 
og meget ofte/altid til spørgsmål 137 (god balance mellem arbejde og privatliv), 
opnår man pointsummen 20, og relationen arbejde og fritid betegnes som god. 
Hvis man svarer det helt modsatte (at man meget ofte eller altid er for træt, når 
man kommer hjem, og meget ofte/altid er fraværende med ringe energi, at der me-
get sjældent eller aldrig er god balance mellem arbejde og privatliv, osv.) opnås 4 
point, og forholdet mellem arbejde og fritid må betragtes som dårligt. 
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Lederne er den stillingsgruppe, hvor relationen mellem arbejde og fritid er i 
mindst harmoni. For 24 % af lederne er der en dårlig sammenhæng mellem 
arbejde og privatliv; blandt afdelingsjordemødrene/klinisk jordemodervejle-
dere er tilsvarende andel betragtelig lavere, nemlig 10 %. Blandt basisjorde-
mødrene gælder det for 15 %, og i gruppen “øvrige” er der bedst harmoni 
(for kun 5 % er relationen arbejde-fritid dårlig).  
 
Analyserne viser endvidere, at jo længere arbejdsugen er, desto flere findes 
at have negativ balance mellem arbejde og fritid. Blandt de, der arbejder på 
fuld tid, må sammenhængen mellem arbejde og fritid karakteriseres som 
dårlig for 20 %. Blandt de, der arbejder op til 30 timer om ugen, er tilsva-
rende andel kun 4 %. Derudover viser analyserne nogle forskelle i relation 
til forekomsten af over- og merarbejde. Blandt de, der har haft mere end 20 
timers over- og merarbejde den seneste måned, er der 23 %, der har en dår-
lig sammenhæng mellem arbejde og privatliv mod eksempelvis 12 % blandt 
de, der har haft mellem 1 og 10 timers overarbejde den seneste måned. Se i 
øvrigt kapitel 3, hvor temaet også belyses.  
 
Der findes også at være en sammenhæng mellem, hvor meget man har at 
lave på arbejdet, og hvordan man oplever sammenhængen mellem arbejde 
og fritid. Fx har 31 % af jordemødre med 0-5 fødsler om måneden en god 
sammenhæng mellem arbejde og fritid. Andelen falder, jo flere fødsler man 
har. Blandt de, der har 11 fødsler eller mere pr. måned, er andelen 23 %.  
 
Den bedste sammenhæng mellem arbejde og fritid findes blandt de jorde-
mødre, som bor i parforhold uden yngre hjemmeboende børn under 13 år. 
Her er sammenhængen god for 30 %. Værst står det til blandt de, der bor 
alene med yngre børn. I denne gruppe er andelen, som får arbejde og fritid 
til at hænge godt sammen, betragtelig lavere (kun 16 %). Undersøgelsen af-
dækker ikke, om der eksisterer en familiepolitik eller ej på jordemødrenes 
arbejdspladser. Ovenstående resultat peger på, at det kunne være en overve-
jelse værd at indføre de steder, hvor en sådan ikke eksisterer – også for at 
gøre arbejdspladsen endnu mere attraktiv. 
 
Som forventet ud fra analysen om man har hjemmeboende børn eller ej, er 
det de yngste jordemødre under 30 år samt de ældste over 50 år, hvor der er 
flest med en god sammenhæng mellem arbejde og fritid. Det gælder for 
omkring hver tredje i begge grupper. Blandt de 30-39 årige er en tilsvarende 
andel lavest og udgør 19 %.  
 
Relationen arbejde-fritid findes endvidere at have meget klar sammenhæng 
med forekomsten af stress og udbrændthed. Det fremgår af tabel 13.2. 
Blandt de med en god sammenhæng mellem arbejde og fritid er der 64 % 
uden tegn på udbrændthed; 3 % har udbrændtheds-symptomer, der skal gø-
res noget ved. Modsat, blandt de, hvor sammenhængen mellem arbejde og 
fritid er dårlig, er der stort set ingen jordemødre uden tegn på udbrændthed; 
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der er derimod 42 % i gruppen, som har udtalte symptomer på udbrændt-
hed. Helt tilsvarende tendens findes i relation til stress. Stress er således be-
tragtelig mere udbredt blandt de, hvor sammenhængen mellem arbejde og 
fritid er dårlig, sammenlignet med de, hvor sammenhængen er god.  
 
Tabel 13.2: Forekomst af stress og udbrændthed sammenholdt med arbejde-fritid 
relationen 

Arbejde-fritid Udbrændthed  Stress 
 

Ingen 
tegn 

Være 
obs. på 

nogle ting 
i arbejdet 

Symptomer, 
der skal 

gøres noget 
ved  

Slet 
ikke/kun 

lidt 

Noget, ret 
meget, 
virkelig 
meget 

Dårlig ................... 0,6 8 42  9 32 
Middel.................. 36 70 56  59 61 
God...................... 64 23 3  32 7 
Total .................... 17 58 24  72 28 

 
Hovedparten af samtlige jordemødre har altså oplevelsen af, at arbejde og 
privatliv hænger rimeligt godt sammen, men der er et stort mindretal, hvor 
harmonien knirker mere eller er direkte ude af balance. Betydelig øget risi-
ko for stress og udbrændthed er nogle af konsekvenserne, når ubalancen er 
størst. 
 
På mange arbejdspladser er der en stigende opmærksomhed omkring, at der 
skal være en god balance mellem arbejde og fritid. Flere og flere arbejds-
pladser tilstræber at være familievenlige.  
 
I hvor høj grad denne tendens er udbredt på jordemødrenes arbejdspladser 
vides ikke ud fra undersøgelsen. Men resultaterne viser alt i alt, at interakti-
onen arbejde og fritid i høj grad er en problematik, som bør vies opmærk-
somhed såvel i det lokale arbejdsmiljøarbejde som ledelsesmæssigt. 
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14 Helbred – velvære, stress, udbrændthed 
og sygefravær 

Hvis du møder en jordemoder på gaden, kan du med rimelig stor sikkerhed 
gå ud fra, at hun er en person, der er veloplagt og fuld af liv. Ifølge jorde-
mødrene selv, er der kun 8 %, der synes, at det kun sjældent eller næsten al-
drig er gældende for dem selv. 39 % af samtlige jordemødre synes dog, at 
det kun sommetider er tilfældet. 
 
Dette billede er dog krydret med andre ikke så positive aspekter. Fire ud af 
ti føler sig ofte eller altid træt; hver femte får ikke nok søvn, så de føler sig 
udhvilet, og hver femte har søvnproblemer.  
 
Den veloplagte jordemoder finder vi i alle aldersgrupper. Hun kan arbejde 
på små, mellem- og store fødesteder. Og der er heller ikke markante for-
skelle i relation til, hvor mange år hun har arbejdet i faget. Men følelsen af 
at være veloplagt og fuld af liv er noget mere udbredt blandt ledere og “øv-
rige” (undervisere m.v.) sammenlignet med basisjordemødrene og afde-
lingsjordemødre/klinisk jordemodervejledere. 
 
Jordemoderen, som ofte føler sig træt, er stort set lige udbredt set i relation 
til, om arbejdspladsens har relativt få eller mange fødsler om året, om hun 
har natarbejde eller ej, samt set i forhold til antal år i faget, alder og stilling.  
 
Næsten tilsvarende billede viser sig ved spørgsmålet, om hun får nok søvn, 
så hun føler sig udhvilet. Aldersmæssigt er der dog en vis variation, hvor 
der i aldersgruppen 30-39 år er flest, der ikke synes, at de får nok søvn. Og 
problemet forekommer langt hyppigst blandt basisjordemødrene, hvor 22 % 
angiver, at de sjældent eller næsten aldrig får nok søvn, så de føler sig ud-
hvilet. Til sammenligning angives tilsvarende ’kun’ af 10 % af lederne.  
 
Mange jordemødre har døgnvagt eller nattevagt. Blandt disse er der 5 %, 
der angiver, at de ofte eller altid anvender sovemedicin efter disse typer 
vagter. 6 % siger, at det sker sommetider. De resterende oplyser, at det sker 
sjældent eller aldrig. Analyserne viser, at behovet for sovemedicin synes 
mere udbredt efter døgnvagter end nattevagter. Blandt de, der har arbejdet 
længst i faget, og dermed også aldersmæssigt er ældst, er behovet for sove-
medicin mest udbredt. 9 % blandt de, der er ældst i gårde, angiver, at de of-
te eller altid anvender sovemedicin efter nattevagt eller døgnvagt; tilsvaren-
de andel er 2 % blandt de yngste, som har arbejdet under 5 år i faget. 
 
Jordemødrene fik også stillet spørgsmålet om, hvor tit de tænker: “Nu kan 
jeg ikke klare mere”. Spørgsmålet er langt fra irrelevant. Svarene viser, at 6 
% ofte har den tanke, 0,4 % siger altid, og 20 % siger, at det tænker de som-
metider. 
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De jordemødre, der ofte eller altid tænker: “Nu kan jeg ikke klare mere”, 
finder vi markant hyppigst på: 
 Små fødesteder med 1-1.000 fødsler om året. (Her siger 13 %, at det tæn-

ker de ofte eller altid – sammenlignet med mellem- og store fødesteder, 
hvor 5-6 % siger tilsvarende). 

 Blandt jordemødre, der er ældst i gårde (8 % – sammenlignet med 4 % 
blandt de, der har arbejdet under 5 år i faget). 

 Basisjordemødre og afdelingsjordemødre/kliniske jordemødrevejledere 
(begge 7 % – sammenlignet med ledere og “øvrige”, hvor andelen er 1-2 
%). 

 
Resultaterne viser endvidere, at spørgsmålet, om man synes, at man ikke 
kan klare mere, relaterer sig stærkt til forandringer på arbejdspladsen (jf. 
kapitel 4). Det er illustreret i tabel 14.1. De jordemødre, som tænker: “Nu 
kan jeg ikke klare mere”, optræder langt oftere blandt de, som synes, at 
gennemførte forandringer på arbejdspladsen har haft negativ betydning.  
 
Tabel 14.1: Forandringer på arbejdspladsen sammenholdt med: “Nu kan jeg ikke 
klare mere”. Svarfordeling i procent 

Forandringer på arbejdspladsen 
– vurdering af dets betydning  

 
 
Tænker: “Nu 
kan jeg ikke 
klare mere” 

Negativ 
betydning 

Minus 5-minus 2 
(n=392) 

 
Neutral 

Minus 1-plus 1 
(n=177) 

Positiv  
betydning 

Plus 2-plus 5 
(n=264) 

Ingen foran-
dring på ar-

bejdspladsen 
det seneste år 

(n=90) 
Ofte + altid ........... 9 7 3 4 
Sommetider ......... 26 15 18 16 
Sjældent + 
næsten aldrig.......

 
65 

 
78 

 
79 

 
80 

Total .................... 100 100 100 100 
 
Resultaterne viser desuden, at tanken: “Nu kan jeg ikke klare mere”, fore-
kommer oftere på arbejdspladser, som har været berørt af forandringer sam-
menlignet med de steder, hvor det ikke har været tilfældet (henholdsvis 29 
% og 20 % svarer: Altid, ofte eller sommetider til spørgsmålet). 
 
 
14.1 Stress 
I spørgeskemaet er der opstillet en definition af stress (jf. spørgsmål 155). 
Jordemødrene skulle tage stilling til, om de for tiden føler sig anspændte, 
rastløse, nervøse eller urolige eller ikke kan sove om natten, fordi de tænker 
på problemer hele tiden. Svarene på spørgsmålet fremgår af tabel 14.2. 
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Tabel 14.2: Føler du dig stresset?  
Jordemødre sammenholdt med gennemsnit blandt medlemmer af FTF/sundheds-
sektoren og fysioterapeuter. Svarfordeling i procent 
 Jordemødre FTF, sundheds- 

sektoren 
Fysioterapeuter 

Slet ikke.................... 40 30 44 
Kun lidt ..................... 32 40 34 
Noget........................ 18 20 16 
Ret meget................. 8 8 5 
Virkelig meget........... 2 2 1 
 100 (N=1140) 100 (n=432) 100 (N=712) 

 
Tabel 14.2 viser, at 10 % af samtlige jordemødre føler sig ret meget eller 
virkelig meget stresset. Til sammenligning viste undersøgelsen af fysiotera-
peuternes arbejdsmiljø i 20046, at tilsvarende andel var 6 % i gennemsnit 
blandt fysioterapeuterne, og undersøgelsen af FTFs medlemmer7 viste, at 
inden for sundhedssektoren blandt FTFs faggrupper var tilsvarende andel 
10 % i 2001. 
 
I FTF-undersøgelsen (2. udgave, 2002 – kapitel 10.2,) analysers sammen-
hængen mellem ovennævnte stress-spørgsmål og 17 typiske stress-symp-
tomer. Analysen viste en klar og forventet sammenhæng mellem oplevelsen 
af stress og angivelsen af de 17 somatiske, emotionelle og kognitive stress-
symptomer. Analysen viste endvidere, at det synes rimeligt at sætte skæ-
ringspunktet ved “noget” stress som udtryk for en uacceptabel tilstand. Når 
dette skæringspunkt anvendes, findes 28 % af jordemødrene at have mere 
udtalte symptomer på stress (se tabel 14.2). Blandt FTFs medlemmer i 
sundhedssektoren (sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanaly-
tikere, farmakonomer, jordemødre8, m.fl.) var tilsvarende andel 30 % i 
2001. Forekomsten af stress blandt jordemødrene findes altså at være lidt 
lavere end blandt sundhedsgrupper i FTF (i 2001), men noget højere end 
gennemsnittet blandt fysioterapeuterne (2004), hvor 22 % havde mere ud-
talte symptomer på stress. 
 
Stort set alle jordemødre er som bekendt kvinder. Såvel FTF-undersøgelsen 
som undersøgelsen af fysioterapeuterne viste, at der ikke er væsentlige for-
skelle mellem erhvervsaktive kvinders og mænds angivelser af, om de er 
stressede eller ej.  

                                              
6 Jørgen Møller Christiansen & Nadia El-Salanti: “På toppen af kroppen”. Fysio-
terapeuters arbejdsmiljø – en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø. CASA og Danske Fysioterapeuter, januar 2005. 
7 Jørgen Møller Christiansen: “FTFerens arbejde er udfordrende – men det slider 
på sjælen”. En undersøgelse af FTFernes psykiske arbejdsmiljø i 2001. CASA & 
AMI, 2. udgave 2002. 
8 Jordemødrene udgjorde kun en lille gruppe i den samlede tværsnitsundersøgelse, 
nemlig 5 personer.  
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Forekomsten af stress blandt jordemødrene er højst blandt de ældste (50 år 
og derover). Andelen med stress stiger med alderen, som vist i skemaet ne-
denfor. 
 
Forekomst af stress sammenholdt med alder 

Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50 år + Total 
19 % 20 % 32 % 36 % 28 % 

 
Når alder og anciennitet som jordemoder sammenholdes, er der som forven-
tet et vist, men ikke helt sammenfald. Resultaterne viser, at der er et “knæk” 
i forekomsten af stress omkring 10 års anciennitet, se skemaet nedenfor. 
 
Forekomst af stress sammenholdt med anciennitet i jordemoderfaget 

Under 5 år 6-10 år 11-20 år Mere end 20 år Total 
21 % 21 % 36 % 34 % 28 % 

 
Stress-forekomsten stiger altså betydeligt efter det 10. år i faget og synes at 
“toppe”, når jordemoderen har været i faget op til 20 år.  
 
Stress er lidt mere udbredt blandt ledere end blandt medarbejdere (30 % 
blandt ledere, 26 % blandt afd.jordemødre/kliniske jordemodervejledere, 28 
% blandt basisjordemødrene og 26 % blandt “øvrige”). Forskellene er dog 
ikke statistisk sikre. 
 
Mange (82 %) af jordemødre har overarbejde. I denne gruppe finder vi en 
del ledere. Blandt de jordemødre, som ikke har haft overarbejde seneste 
måned, er stressforekomsten på 24 % stigende til 32 % blandt de, der har 
haft mere end 21 timers arbejde seneste måned.  
 
En del (68 %) har den seneste måned arbejdet i nattetimerne enten i faste 
vagter eller døgnarbejde. Laveste andel (26 %) med stress findes blandt de 
jordemødre, som ikke har arbejdet om natten, og højeste andel (33 %) fin-
des blandt de, der har haft mellem 1-16 timers nattearbejde. Resultaterne 
viser dog ikke en klar sammenhæng mellem mængden af nattearbejde og 
stress. Blandt de jordemødre med mest nattearbejde (33 eller flere timer 
seneste måned) er andelen med stress således ’kun’ 28 % (se i øvrigt kapitel 
3). 
 
I kapitel 11 beskrev vi undersøgelsens resultater vedrørende professiona-
lisme i jordemoderarbejdet. Lav, moderat og høj professionalisme blev de-
fineret i kapitlet. Resultaterne viser en markant sammenhæng mellem pro-
fessionalisme og stress. Resultatet gentages her. 
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Forekomst af stress: 
Lav 

professionalisme 
Moderat 

professionalisme 
Høj 

professionalisme 
Stress .........................  63 % 34 % 15 % 
Ikke-stress ..................  37 % 66 % 85 % 
Total...........................  100 % (n=46) (n=635) (n=407) 

 
Resultaterne viser endvidere, at forekomsten af stress er mest udbredt på de 
små fødesteder (op til 1.000 fødsler om året). Her findes 37 % med stress. 
Laveste andel (25 %) findes på fødesteder med 1.001-3.000 fødsler om året, 
og på de største fødesteder findes 30 % med stress. 
 
Forandringer præger i høj grad jordemødrenes arbejdspladser. Det har vi 
tidligere belyst detaljeret i kapitel 4. Som forventet optræder stress hyppige-
re der, hvor forandringernes vinde blæser. Blandt jordemødre, som har væ-
ret udsat for forandringer, er andelen med stress 30 %; blandt de jordemød-
re, der svarer “nej” til spørgsmålet om forandringer er andelen noget min-
dre, nemlig 22 %. Stress findes også at samvariere med oplevelsen af, om 
forandringen har haft positiv eller negativ betydning på arbejdspladsen. 
Sammenhængen er vist i figur 14.1. Blandt de jordemødre, der synes, at for-
andringen har haft negativ betydning – målt på skalaen fra minus fem til 
plus fem – er forekomsten af stress betydelig mere udbredt end blandt de 
jordemødre, der finder, at forandringen har haft positiv betydning. 
 
Figur 14.1 

Forandringers betydning sammenholdt med forekomst af stress
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Ovenstående viser alt i alt, at stress knytter sig til forskellige aspekter i jor-
demødrenes arbejde og arbejdsforhold. Andre relationer mellem stress og 
arbejde er belyst gennem rapporten. Der indkredses faktorer, der kan gøres 
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til genstand for nærmere overvejelser og indsats, hvor behovet er herfor på 
jordemødrenes arbejdspladser. 
 
 
14.2 Udbrændthed 
Udbrændthed i bl.a. jordemoderarbejdet har i flere omgange været et tema i 
nyhedsmedierne. I undersøgelsen belyses arbejdsrelateret udbrændthed.  
 
Vi har fra Copenhagen Burnout Inventory (Borritz og Kristensen, Arbejds-
miljøinstituttet, AMI) medtaget 7 spørgsmål, der tilsammen belyser fore-
komsten af arbejdsrelateret udbrændthed. Ved arbejdsrelateret udbrændthed 
forstås en tilstand af langvarig og fysisk udmattelse, der opleves som relate-
ret til det arbejde, den pågældende udfører. Svarfordeling ved de syv 
spørgsmål fremgår af tabel 14.3. 
 
Tabel 14.3: Arbejdsmæssig udbrændthed  

 Altid Ofte 
Som-

metider 
Sjæl-
dent 

Aldrig, 
næsten 
aldrig 

142. Udmatter dit arbejde dig 
følelsesmæssigt?....................... 

 
0,6 

 
20 

 
50 

 
25 

 
4 

143. Føler du dig frustreret af dit 
arbejde?..................................... 

 
0,5 

 
18 

 
48 

 
29 

 
4 

144. Føler du dig udbrændt pga. 
dit arbejde?................................ 

 
1 

 
12 

 
32 

 
38 

 
17 

145. Føler du, at hver time er en 
belastning for dig, når du er på 
arbejde?..................................... 

 
 

0,2 

 
 
2 

 
 

15 

 
 

42 

 
 

41 
146. Er du udmattet om morge-
nen ved tanken om endnu en 
dag på arbejdet?........................ 

 
 

0,8 

 
 
6 

 
 

27 

 
 

40 

 
 

26 
147. Føler du dig udkørt, når din 
arbejdsdag er slut? .................... 

 
4 

 
25 

 
52 

 
16 

 
4 

148. Har du overskud til at være 
sammen med din familie og 
venner i fritiden?........................ 

 
 

10 

 
 

52 

 
 

33 

 
 
6 

 
 

0,3 

 
Svarmulighederne er blevet tildelt en værdi fra 0-4 efter følgende princip-
per: “altid” = 4 point, “ofte” = 3 point, “sommetider” = 2 point, “sjældent” 
= 1 point og “aldrig/næsten aldrig” = 0 point. Svarene på spørgsmålene er 
summeret, efter dog at have ’vendt’ pointværdierne ved spørgsmål 148, der 
som det eneste af de 7 er positivt formuleret, og der er dannet en skala gå-
ende fra 0-28 point. I analyserne anvender vi den af AMI opstillede skala. 
Skalaen er 4-delt: 
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0-6 point: Du har ingen tegn på udbrændthed i relation til arbejdet 
7-13 point: Der er nogle ting, som du skal være opmærksom på i forhold til 
 dit arbejde. 
14-20 point: Du har symptomer på udbrændthed, som du bør gøre noget 
 ved. 
21+: Du er så udmattet og udkørt, at du straks bør søge hjælp til 
 at ændre din arbejdssituation. 
 
Resultaterne på grundlag af skalaen over udbrændthed fremgår af tabel 
14.4. 
 
Tabel 14.4: Forekomst af symptomer på udbrændthed 
 Procent 
Du har ingen tegn på udbrændthed i relation til arbejdet..................... 18 
Der er nogle ting, som du skal være opmærksom på i forhold til dit 
arbejde .................................................................................................

 
57 

Du har symptomer på udbrændthed, som du bør gøre noget ved ...... 24 
Du er så udmattet og udkørt, at du straks bør søge hjælp til at 
ændre din arbejdssituation...................................................................

 
1 

 
Som det ses af tabel 14.4 udviser hver fjerde jordemoder symptomer på ud-
brændthed af mere udtalt grad; en procent er i den meget alvorlige “røde” 
zone.  
 
Sammenligning med AMIs kortlægning af arbejdsmæssig udbrændthed 
(PUMA-projektet) er behæftet med usikkerhed, da svarmulighederne i nær-
værende og PUMA-undersøgelsen beklageligvis ikke er helt sammenfal-
dende9. I PUMA-undersøgelsen10 omfattende 1.914 personer, der arbejder 
med mennesker (socialrådgivere, hospitalspersonale, fængselsbetjente, 
hjemmehjælpere, socialpædagoger i døgninstitutioner), var andelen med høj 
grad af udbrændthed på 19,8 %. Forekomsten af udbrændthed blandt jorde-
mødre (25 %) er altså noget højere, men sammenligningen skal tages med 
forbehold. 
 
I en række af nærværende rapports kapitler tages sammenhængen mellem 
konkrete arbejdsforhold og udbrændthed op til behandling. Vi vil her blot 
pege på, at hos jordemødrene er forekomsten af arbejdsmæssige udbrændt-
heds-symptomer næsten lige udbredt sammenholdt med, hvor mange år 
man har været i faget. Der kan derimod konstateres væsentlige forskelle i 

                                              
9 I AMIs kortlægning – den såkaldte PUMA-undersøgelse – anvendes ved spørgs-
mål 142-144 (jf. tabel 14.3) svarmulighederne: I meget høj grad, i høj grad, del-
vist, i ringe grad og i meget ringe grad. I nærværende undersøgelse spørges der i 
stedet ved de tre spørgsmål om hyppighed (altid, ofte, osv.). Ved de fire øvrige 
spørgsmål er svarmulighederne derimod helt identiske, og direkte sammenligning 
er mulig.  
10 Tage Søndergaard Christensen & Marianne Borritz: Copenhagen Burnout In-
ventory. Data fra et repræsentativt udsnit af danskere. AMI, februar 2004. 
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relation til stilling. Forekomsten er størst blandt basisjordemødrene (27 %), 
og lavest blandt “øvrige” (11 %). 21 % af lederne findes med mere udtalte 
symptomer, og blandt afd.jordemødre/kliniske jordemodervejledere er an-
delen med udbrændtheds-symptomer på 18 %.  
 
 
14.3 Arbejdsbetingede lidelser 
I undersøgelsen (spørgsmål 156) blev jordemoderen spurgt, om hun har en 
lidelse eller sygdom, som hun mener helt eller delvis skyldes arbejdet.  
 
Overraskende mange (24 %) svarer bekræftende herpå. 10 % svarede “ved 
ikke” til spørgsmålet.  
 
I undersøgelsen er der ikke spurgt om, hvilken lidelse det drejer sig om. Set 
i bagklogskabens klare lys kan vi nu ærgre os over, at vi ikke fik spurgt me-
re detaljeret ind hertil. 
 
Halvdelen af de jordemødre, som mener, de har en arbejdsbetinget lidelse, 
er i behandling for denne lidelse. 30 % svarer, at det er de ikke aktuelt, men 
har været det inden for det seneste år. ’Kun’ 20 % har slet ikke været i be-
handling.  
 
Jo flere år jordemoderen har været aktiv i faget, desto flere angiver, at de 
mener, at de har en arbejdsbetinget lidelse. Blandt de nyeste i faget (op til 5 
års anciennitet) er andelen 12 %, stigende til 36 % blandt de, der har arbej-
det som jordemoder i mere end 20 år.  
 
Forekomsten af arbejdsbetinget lidelse varierer noget i relation til stilling. 
Højeste forekomst finder vi blandt afd.jordemødre/kliniske jordemodervej-
ledere (31 %). Blandt basisjordemødrene er andelen 25 %, hos “øvrige” 24 
%, og laveste forekomst af arbejdsbetingede lidelser optræder blandt ledere 
(13 %).  
 
I hver stillingsgruppe er omkring halvdelen i behandling for lidelsen.  
 
.  
14.4 Sygefravær 
Langt hovedparten (83 %) af jordemødrene angiver, at de har haft sygedage 
det seneste år. Sygefraværet har i gennemsnit været 12,0 dage. Niveauet er 
betragteligt højere, end hvad arbejdsmiljøundersøgelsen fra 1998 viste. 
Dengang var det selvrapporterede sygefravær på 8,6 dage i gennemsnit. 
Fordelingen af sygefraværet i 1998 og i dag fremgår af tabel 14.5.  
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Tabel 14.5: Selvrapporteret sygefravær 1998 og 2006  
 0 dage 1-5 dage 6-10 11-20 >20 Gennemsnit 
1998*) 17 45 19 9 9 8,6 sygedage 
2006 16 42 22 8 11 12,0 sygedage 

Kilde: Merete Dyhr: “Karakteristiske psykosociale belastninger i jordemødres arbejdsmil-
jø”. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, maj 1999 
 
Sammenligningen i tabel 14.5 viser, at det især er langtidsfraværet, som er 
øget, og dermed den vigtigste forklaring på, at det gennemsnitlige fravær er 
steget markant.  
 
I 2006-undersøgelsen blev der også spurgt, om det inden for det seneste år 
er sket, at man er gået på arbejde, selvom vedkommende var syg. 20 % op-
lyser, at det er sket flere gange, 50 % siger, at det er fundet sted enkelte 
gange, og ’kun’ 30 % svarer “nej” til spørgsmålet. Rigtig mange jordemød-
re går altså på arbejde, selvom de er (små-)syge. Man kan sige, at de der-
med er uansvarlige over for sig selv, men det kan ses som et udtryk for stor 
ansvarlighed og pligtfølelse over for arbejdet og kollegerne.  
 
Men sygefraværet svier på mange af jordemødrenes arbejdspladser. 62 % af 
jordemødrene angiver, at de får meget mere at lave, når der er fravær blandt 
kollegerne; hver tredje får lidt mere at lave. At man får meget mere at lave 
optræder hyppigst på de mellemstore fødesteder (1.000-3.000 fødsler om 
året). På de små fødesteder (op til 1.000 fødsler) rapporteres det også, men 
’kun’ 50 % siger, at de får meget mere at lave. 
 
Sygefraværets variation i relation til stilling og alder fremgår af tabel 14.6 
og 14.7.  
 
Tabel 14.6: Sygefravær i gennemsnit fordelt på stillingsgrupper 
Alder -29 år 30-39 år 40-49 år 50 - Total 
Sygefravær – 
Gennemsnit .........

 
6,4 dage 

 
12,7 dage 

 
12,6 dage 

 
12,1 dage 

 
12,0 

 
Tabel 14.7: Sygefravær i gennemsnit fordelt på alder 
Stilling Leder Afd.jdm./kliniske 

jdm-vejleder 
Basis- 

jordemoder
Øvrige Total 

Sygefravær – 
Gennemsnit ........

 
8,4 dage 

 
6,0 dage 

 
12,5 dage 

 
13,1 dage 

 
12,0 

 
At der er sammenhæng mellem stress og sygefravær vil næppe overraske 
nogen, men at det gennemsnitlige sygefravær er dobbelt så stort blandt 
stressede jordemødre sammenlignet med ikke-stressede, kommer måske 
bag på nogen. Resultaterne viser således, at stressede jordemødre har i gen-
nemsnit 18,8 sygedage, ikke-stressede kun 9,4 sygedage. Reduktion i stress-
niveauet vil ikke kun komme de stressede til gode. Sygefraværet vil falde, 
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og kollegerne vil ikke længere få meget mere at lave. Dagligdagen vil 
utvivlsomt blive lettere for alle. 
 
Vi formoder, at sygefraværet allerede er i fokus på mange af jordemødrenes 
arbejdspladser. Det kan der også være gode grunde til i og med, at det er 
relativt højt – også sammenlignet med andre kvindedominerede fag. Mange 
undersøgelser dokumenterer, at arbejdsmiljøet bidrager væsentligt til syge-
fraværet. Det er en af grundene til, at der nu er krav om, at den lovpligtige 
arbejdspladsvurdering – APV – også skal omfatte sygefravær. Gennem rap-
porten indkredses arbejdsmæssige risikoområder i relation til sygefravær – 
områder der utvivlsomt kan være behov for at granske nøjere på mange af 
jordemødrenes arbejdspladser. APV kan være et godt redskab i processen 
for at mindske fraværet. 
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15 Jordemødrenes tanker om deres 
arbejdsmæssige fremtid 

Hidtil har nærværende rapport givet en række forskellige perspektiver på 
jordemødrenes syn på og vurdering af deres arbejde og helbred. Men hvilke 
tanker gør de sig egentlig om deres fremtid inden for faget. Jordemødrene 
blev bedt om ud fra et kontinuum gående fra -5 til +5, hvor -5 står for me-
get negativ og +5 står for meget positiv, at give deres vurdering af deres 
nærmeste fremtid. En del har undladt at besvare spørgsmålet. Måske fordi 
det er for svært at svare på, eller fordi spørgsmålet ikke giver mening for 
dem. Vi ved det ikke, men i og med, at der er tale om en stor gruppe jorde-
mødre, er de medtaget i opgørelserne. Som figur 15.1 viser, har et flertal af 
jordemødrene et overvejende positivt syn på deres nærmeste fremtid (defi-
neret ved dem, der har afkrydset fra +2 til +5). Hver femte ser hverken posi-
tivt eller negativt på fremtiden (fra -1 til +1), mens 17 % har et overvejende 
negativt syn på deres nærmeste fremtid (fra -2 til -5). 
 
Figur 15.1 Syn på nærmeste fremtid 

17%

20%

8%

55%

Overvejende negativt Hverken positivt eller negativt
Overvejende positivt Ubesvaret

 
 
Nærmere analyser viser, at basisjordemødrene tegner sig for langt hoved-
parten af dem, der har et overvejende negativt syn på fremtiden.. Blandt de 
øvrige har mellem 70 % og 74 % svaret at de har et overvejende positivt 
syn på fremtiden. Analyser i forhold til alder, anciennitet som jordemoder 
og fødestedets størrelse viser ingen væsentlige forskelle hvad angår syn på 
nærmeste fremtid. 
 
Vi bad også jordemødrene svare på, om de går og bekymrer sig om nogle 
forskellige forhold ved deres arbejde (se tabel 15.1). 
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Tabel 15.1: Er du bekymret for, at der sker dig noget af følgende: (andele i procent) 
 

Ja Ja, lidt 
 

Nej 
At du mod din vilje pålægges andre arbejdstider, 
end dem du har nu? ................................................. 18 27 55 
At du bliver pålagt andre arbejdsopgaver? .............. 14 25 61 
At du mod din vilje forflyttes til et andet arbejds-
sted?......................................................................... 17 16 67 
At du bliver afskediget? ............................................ 4 7 89 

 
Knap halvdelen af jordemødrene bekymrer sig for, at de mod deres vilje 
pålægges andre arbejdstider end dem, de har nu. Fire ud af ti bekymrer sig 
for, at de bliver pålagt andre arbejdsopgaver, mens hver tredje er bekymre-
de for, at de mod deres vilje forflyttes til et andet arbejdssted. Til gengæld 
synes der blandt jordemødrene at være rimelig stor grad af tryghed i ansæt-
telsen, idet kun 11 % er bekymrede for at blive afskediget. 
 
Analyser i forhold til stilling viser, at gruppen af afdelingsjordemødre/klini-
ske jordemodervejledere langt hyppigere end de øvrige jordemødre i under-
søgelsen bekymrer sig for, at de pålægges andre arbejdstider og andre ar-
bejdsopgaver. 63 % mod gennemsnitligt 45 % bekymrer sig for det første 
og 53 % mod gennemsnitligt 39 % bekymrer sig om det sidste. Blandt le-
derne er det kun 11 %, der bekymrer sig for, at de mod deres vilje pålægges 
andre arbejdstider end dem, de har nu. 
 
Analyser i forhold til alder viser, at de jordemødre, der er mellem 30 og 49 
år en smule hyppigere end de, der er hhv. yngre og ældre, bekymrer sig for, 
at de pålægges andre arbejdstider end de nuværende. Derudover viser ana-
lyserne en svag tendens til, at jo ældre jordemoderen er, des større bliver 
andelen, der bekymrer sig for at blive forflyttet til et andet arbejdssted. 
 
Endelig har vi også set nærmere på, om der skulle være nogle forskelle i re-
lation til fødestedets størrelse. Med truende lukninger af mange små føde-
steder (senest i Hobro og Frederikshavn) er det ikke overraskende, at be-
kymringerne er mest udbredt på de små fødesteder. Se figur 15.2. 
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Figur 15.2: Andele i procent, der bekymrer sig, fordelt efter fødestedets størrelse 

0

10

20

30

40

50

60

70

Pålægges andre
arbejdstider

Pålægges nye
arbejdsopgaver

Forflyttes Afskediges

Små Mellemstore Store
 

 
Mere end hver anden jordemoder på de små fødesteder bekymrer sig for, at 
de bliver pålagt andre arbejdstider end de nuværende, at de pålægges nye 
arbejdsopgaver, og at de mod deres vilje forflyttes til et andet arbejdssted. 
Hver fjerde er bekymret for at blive afskediget. Derudover viser figuren, at 
bekymringerne om fremtidige arbejdstider og arbejdsopgaver er mere ud-
bredt på de store fødesteder end på de mellemstore.  
 
Særlige analyser viser, at 41 % af jordemødrene bekymrer sig over to eller 
flere af de nævnte forhold på en gang, mens de resterende 59 % kun er be-
kymret for et eller slet ingen af de nævnte forhold. Bekymringerne er mest 
udbredt på de små fødesteder, hvor 57 % bekymrer sig for to eller flere for-
hold på en gang. Analyser i forhold til stress og sygefravær viser ikke over-
raskende, at sygefraværet er mere udbredt blandt de, der bekymrer sig for to 
eller flere forhold på en gang (15,5 dage med sygefravær i snit mod 8,9 da-
ge blandt de øvrige), samt at stress forekommer næsten dobbelt så hyppigt i 
den ’bekymrede’ gruppe end blandt de øvrige (40 % blandt ’de bekymrede’ 
mod 21 % blandt de ’ikke bekymrede’ har lidt, noget eller virkelig meget 
stress). 
 
 
15.1 Overvejelser om jobskifte 
I undersøgelsen blev jordemødrene spurgt, om de alvorligt overvejer at sige 
deres job op. Tre ud af ti jordemødre svarer bekræftende herpå (se tabel 
15.2 kolonnen yderst til højre). Nogle få af disse (5 % ud af alle) søger eller 
har allerede fået et nyt job, og ganske få (2 % af alle) svarer, at de søger nyt 
job, fordi de kun er ansat i en kortere periode i deres nuværende job. 4 % af 
jordemødrene oplyser, at de snart går på efterløn/pension. 
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De, der overvejer at sige deres job op, er karakteriseret ved følgende: 
 Basisjordemødre (hvor hver tredje mod hver femte blandt de øvrige over-

vejer at sige deres job op).  
 Med hjemmeboende, yngre børn. 
 I aldersgruppen 30-39. 
 På de små fødesteder en smule hyppigere end på de mellemstore og sto-

re. 
 
Endelig viser analyserne, at de, der bekymrer sig om to forhold eller flere 
(se ovenfor), markant hyppigere end de ikke bekymrede overvejer at sige 
deres job op. 
 
Tabel 15.2 

 Bekymrede Ikke bekymrede Total 
Overvejer alvorligt at sige deres job op........ 39 25 30 
Har ikke overvejet at sige op ........................ 61 75 70 
Total ............................................................. 41 59 100 

 
Blandt de, der alvorligt overvejer at sige deres job op, svarer mere end halv-
delen, at de ønsker at skifte til noget helt andet – uden for jordemoderområ-
det. Se figur 15.3. 
 
Figur 15.3: Hvis ja i spørgsmål 130, vil du da gerne… (Andele i procent (n=333)) 
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15.1.1 Årsager til overvejelser om jobskifte 
Ud fra en lang liste af mulige årsager til, at man overvejer at skifte job, blev 
de jordemødre, der havde svaret bekræftende herpå, bedt om at angive, 
hvorfor de overvejer eller har besluttet at skifte job. De hyppigst angivne 
begrundelser ses af tabel 15.3. Det var muligt at vælge flere svar. 
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Tabel 15.3: Hvorfor overvejer du/har du besluttet at skifte job? 
 Procent 
For at få bedre arbejdstider.......................................................................... 56 
På grund af lønnen....................................................................................... 54 
Selve arbejdet er for udmattende/anstrengende.......................................... 48 
Af hensyn til familien .................................................................................... 45 
Af hensyn til helbredet.................................................................................. 41 
Fordi jeg er i tvivl om, hvor længe jeg orker at arbejde med gravide/-
fødende ........................................................................................................

 
29 

Fordi jordemødrenes selvstændighed er blevet mindre og mindre ............. 29 
 
Efterfølgende bad vi jordemødrene prioritere maks. 3 årsager som de mest 
afgørende for deres overvejelser/ønsker om jobskift, og resultaterne viser, at 
ønsket om andre arbejdstider, lønnen og det faktum, at selve arbejdet ople-
ves som udmattende og anstrengende, er de primære årsager til, at nogle 
jordemødre overvejer at skifte job. 
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16 Jordemødrenes arbejdsmiljø i 1998 og i 
dag 

I 1998 blev der lavet en omfattende undersøgelse af arbejdsmiljøet på jorde-
mødrenes arbejdspladser. Undersøgelsen blev udført af jordemor Merethe 
Dyhr som en Master of Public Health afhandling på Institut for Folkesund-
hedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Uni-
versitet. I undersøgelsen blev anvendt et spørgeskema, udarbejdet af AMI 
til brug i PIFT-projektet. Det postomdelte spørgeskema blev udsendt til de 
1.272 personer, der i oktober 1998 stod registrerede som aktive medlemmer 
af Den Almindelige Danske Jordemoderforening. Der blev opnået en svar-
procent på 78,6 %. 
 
Enkelte af spørgsmålene fra 1998-undersøgelsen er genanvendt i nærvæ-
rende undersøgelse, og sammenligning er dermed mulig. 
 
Sammenligning af de to undersøgelser viser visse forskelle i positiv og ne-
gativ retning, men på de fleste undersøgte områder, er resultaterne uforand-
rede. Nedenfor gennemgår vi kort, hvor der har været en udvikling i den 
ene eller anden retning, og henviser læseren til bilag 2, hvor resultaterne på 
samtlige spørgsmål, der kan sammenlignes, præsenteres. 
 
Spørgsmålene kan opdeles i temaer, der beskriver: 
 Indflydelse 
 Samarbejde og organisering af arbejdet 
 Konflikter, vold og seksuel chikane 
 Arbejdstilfredshed og trivsel, herunder ledelse 
 Efteruddannelse 
 Sygefravær. 

16.1.1 Indflydelse 
I de to undersøgelser er der to sammenlignelige spørgsmål, der belyser ind-
flydelse. Resultaterne viser, at færre oplever indflydelse på eget arbejdstem-
po. I 1998 angav 65 %, at de “ofte/altid” eller “sommetider” havde ”indfly-
delse på mit arbejdstempo”. I 2006 er tilsvarende andel reduceret til 56 %. 
Indflydelse på, hvem man arbejder sammen med er derimod øget fra 17 % 
til 22 %, der (i 2006) synes, at det har de “altid/ofte” eller “sommetider”.  

16.1.2 Samarbejde 
Samarbejde og organisering af arbejdet er stort set uforandret ved sammen-
ligning af 1998 og 2006. Langt hovedparten kan få hjælp og støtte fra kol-
leger eller fra nærmeste overordnede. Og et klart flertal af jordemødrene 
syntes i 1998 som i 2006, at såvel kolleger som nærmeste leder er villig til 
at lytte, hvis man har problemer med arbejdet. 
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16.1.3 Konflikter, vold og seksuel chikane 
Forekomsten af konflikter eller skænderier på arbejdspladsen er stort set 
uforandret. I 1998 angav 22 %, at det forekom “ofte“ eller “i nogen grad”. I 
2006 er det lidt flere, nemlig 24 %.  
 
Kun få (2 %) oplevede i 1998 at være udsat for vold eller trusler om vold i 
arbejdet. Billedet er rykket lidt i negativ retning i 2006, hvor 5 % svarer, at 
det har de været “i høj grad”, “i nogen grad” eller “i mindre grad”. Seksuel 
chikane rapporteres stort set ikke, hverken i 1998 eller i 2006. 

16.1.4 Jobtilfredshed  
Der er en række spørgsmål om jordemødrenes tilfredshed med forskellige 
forhold ved deres arbejde, der er ens i deres ordlyd i de to undersøgelser, 
men desværre viser det sig, at der er forskelle i svarmulighederne. I 1998-
undersøgelsen var der fire svarmuligheder: “meget tilfreds”, “tilfreds”, 
“utilfreds” og “meget utilfreds”, mens der i 2006 er tilføjet yderligere en 
svarmulighed: “hverken eller”. For at muliggøre sammenligning har vi ude-
ladt de svarpersoner, der har svaret “hverken eller”. 
 
Med forbehold for dette viser undersøgelsen, at der er et flertal i såvel 1998 
som i 2006, som udtrykker tilfredshed med måden, afdelingen ledes på. 
Andelen er dog faldet en anelse (fra 62 % til 60 % i 2006). 
 
En del flere er blevet tilfredse med det fysiske arbejdsmiljø. I 1998 udtrykte 
63 % stor tilfredshed eller tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø; i 2006 
er andelen noget højere, idet tilfredsheden i dag er udbredt blandt 71 % af 
alle jordemødre. 
 
I forhold til arbejdstilfredshed og trivsel er der visse udsving. Andelen, der 
er utilfreds med lønnen, er klart steget; fra 80 % i 1998 til 88 % i 2006. Og 
tilfredshed med jobbet som helhed alt taget i betragtning har bevæget sig 
lidt i negativ retning. I 1998 var 91 % jordemødrene “meget tilfredse” eller 
“tilfredse” i 1998; niveauet i 2006 er stadig højt, men 3 procent-point lavere 
end i 1998 (dvs. 88 % tilfredse med jobbet i 2006). Ved de øvrige sammen-
lignelige spørgsmål om tilfredshed er billedet uforandret (se bilag 2). Der er 
udbredt tilfredshed med: de mennesker, man arbejder sammen med, måden 
ens evner bruges på, og de udfordringer som ens arbejde indebærer.  

16.1.5 Efteruddannelse 
Efteruddannelse kan kun sammenlignes i relation til, om jordemødrene har 
oplevet hindringer i at kunne deltage. Del-spørgsmålene er ikke helt identi-
ske, og sammenligning er dermed forbundet med usikkerhed. Svarene tyder 
på, at såvel i 1998 som i 2006 var typiske hindringer for at deltage i efter- 
og videreuddannelse: at arbejdspladsens kursusbudget er lille, deltagelse vil 
medføre løntab, eller at der er for travlt på arbejdspladsen. 
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16.1.6 Sygefravær 
Det selvrapporterede sygefravær var i 1998 i gennemsnit på 8,6 dage inden 
for det seneste år. I 2006 er det betydeligt højere – 12,0 sygedage i gennem-
snit. Der er endvidere langt flere, der angiver, at de får meget mere at lave, 
når der er fravær blandt kollegerne. I 1998 blev det udtrykt af 46 %, stigen-
de til 62 % i 2006. 
 
 
16.2 Opsummering 
Ovenstående gennemgang kan sammenfattes skematisk som vist nedenfor. 
Der er her kun medtaget forhold, hvor forskelle ud fra sammenligningen af 
1998 med 2006 er mere markant. 
 

Områder, der har udviklet sig i positiv 
retning: 

Områder, der har udviklet sig i negativ 
retning: 

 Indflydelse på, hvem man arbejder 
sammen med 

 Indflydelse på arbejdstempoet 

 Det fysiske arbejdsmiljø  Tilfredshed med lønnen 
  Vold på jobbet (som tendens) 
  Sygefravær (og ekstra travlhed ved 

andres sygefravær) 

 
På en række områder, hvor sammenligning er mulig, er billedet uforandret, 
som det fremgår af bilag 2. Heraf fremgår også, at der kan spores en negativ 
udvikling i den samlede oplevelse af jobbet som helhed, hvor tilfredsheden 
er lidt aftagende. 
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17 Ledernes psykiske arbejdsmiljø 

I alt har 81 ledere deltaget i undersøgelsen af jordemødrenes arbejdsforhold 
og arbejdsmiljø (svarende til en svarprocent på 85 %, hvilket er usædvanligt 
højt). Udover at besvare hovedspørgeskemaet blev de også bedt om at be-
svare et tillægsskema, der nærmere belyser de særlige forhold for lederne. 
Det er disse forhold, der beskrives i nærværende kapitel. 
 
Som figur 17.1 illustrerer, er der en del relativt nye ledere med i undersø-
gelsen. Næsten halvdelen (45 %) har været leder i 5 år eller mindre. Der er 
dog også en del erfarne ledere med, idet fire ud af ti har mere end 11 års 
ledererfaring. 
 
Figur 17.1: Hvor længe har du været leder/mellemleder? 
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Kun 4 % er mellem- og/eller gruppeleder for en mindre gruppe personer (1-
5), mens flertallet, dvs. 59 % er mellem- og/eller gruppeleder for en større 
gruppe og/eller flere små. De resterende 38 % er ledere på højt niveau. I de 
følgende analyser slår vi mellem- og gruppelederne sammen, så vi opererer 
med to niveauer af ledelse: mellem- og/eller gruppeleder som den ene type 
og leder på højere niveau som den anden type. 
 
Lederne inden for jordemoderfaget er ledere for alt mellem 0 og 400 ansat-
te. I gennemsnit har lederne ansvaret for 56 ansatte. Hvordan dette fordeler 
sig i forhold til ledertype, illustreres i tabel 17.1 Tabellen viser, at 35 % af 
lederne har mindre end 30 ansatte under sig. Dette forekommer hyppigere 
blandt mellem- og/eller gruppeledere end blandt ledere på højt niveau. Næ-
sten lige så mange (36 %) har mellem 30 og 59 ansatte under sig, og 29 % 
er ledere for 60 eller flere medarbejdere. Det er især ledere på højere ni-
veau, der har mange ansatte under sig (87 ansatte i gennemsnit) 

 147



Tabel 17.1: Antal ansatte, man er leder for fordelt efter ledertype (andele i procent) 

 
Mellem- og/eller 

gruppeleder 
Leder på højere 

niveau Total 
< 30........................................ 42 23 35 
30-59 ..................................... 44 23 36 
60 eller flere........................... 13 53 29 
Gennemsnit ........................... 35 ansatte 87 ansatte 56 ansatte 

 
 
17.1 Lederfunktionen 
Undersøgelsen viser, at hovedparten af lederne vurderer deres ledelsesvilkår 
positivt. Dog er der visse forskelle afhængig af, om man er mellem- og/eller 
gruppeleder, eller om man er leder på et højere niveau (se tabel 17.2). De, 
der er ledere på et højt niveau, vurderer en del hyppigere end de øvrige le-
dere: 
 at de har en veldefineret jobbeskrivelse 
 at målene for afdelingen er klare 
 at de får tildelt tilstrækkeligt ansvar og kompetence, så de kan udføre 

lederjobbet tilfredsstillende 
 at de har indflydelse på de væsentligste forhold vedrørende afdelingens/-

arbejdspladsens udvikling 
 at de får den information, der er af betydning for arbejdspladsen. 
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Tabel 17.2: Ledernes vurdering af lederfunktionen fordelt efter ledertype (andele i 
procent) 

Synes du i forhold til din lederfunktion, 
At du… 

Mellem- 
og/eller 

gruppele-
der 

Leder på 
højere  
niveau Total 

har en veldefineret jobbeskrivelse?    
Ja, i høj grad..................................................  36 53 43 
Ja, i nogen grad ............................................  44 43 44 
Kun i mindre grad/slet ikke............................  20 3 14 
At målene for din afdeling er klare    
Ja, i høj grad..................................................  40 40 40 
Ja, i nogen grad ............................................  38 57 45 
Kun i mindre grad/slet ikke............................  23 3 15 
har fået tildelt tilstrækkeligt ansvar og kompe-
tence, så du kan udføre dit lederjob tilfreds-
stillende?    
Ja, i høj grad..................................................  39 67 49 
Ja, i nogen grad ............................................  49 30 42 
Kun i mindre grad/slet ikke............................  12 3 9 
har indflydelse på de væsentligste forhold 
vedrørende din afdelings/arbejdsplads’ udvik-
ling?    
Ja, i høj grad..................................................  34 60 44 
Ja, i nogen grad ............................................  50 33 44 
Kun i mindre grad/slet ikke............................  16 7 13 
får den information, der er af betydning for 
din arbejdsplads?    
Ja, i høj grad..................................................  32 53 40 
Ja, i nogen grad ............................................  56 40 50 
Kun i mindre grad/slet ikke............................  12 7 10 
at der er en god dialog mellem dig og dine(e) 
nærmeste overordnede?    
Ja, i høj grad..................................................  50 60 54 
Ja, i nogen grad ............................................  42 33 39 
Kun i mindre grad/slet ikke............................  8 7 8 

 
Resultaterne tyder på, at der på flere områder kan være behov for afklaring 
og styrkelse af især mellemledernes vilkår og funktion. 
 
Vi bad også lederne om at vurdere deres egne kvalifikationer i forhold til 
nogle specifikke ledelsesopgaver. Som det fremgår af figur 17.2 vurderer et 
stort flertal af lederne deres kvalifikationer som tilstrækkelige.  
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Figur 17.2: Hvordan synes du, at dine kvalifikationer er i forhold til nedenstående 
opgaver? 
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Det gælder særligt, hvad angår faglig ledelse og personaleledelse/personale-
udvikling. Det står lidt værre til, hvad angår de ledelsesopgaver, der vedrø-
rer økonomi/administration og arbejdsmiljø/sikkerhed. Her svarer tre ud af 
ti ledere, at de synes, at deres kvalifikationer er enten lidt eller meget util-
strækkelige. 
 
Analyserne viser, at det især er gruppe- og mellemlederne, der føler sig util-
strækkeligt kvalificeret til de nævnte opgaver. Se figur 17.3, hvor følelsen 
af kvalifikationer i forhold til faglig ledelse ikke er medtaget, fordi der ikke 
er forskelle i relation til ledertype. 
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Figur 17.3: Andele i procent, der føler at deres kvalifikationer til de nævnte arbejds-
opgaver er lidt eller meget utilstrækkelige 
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Resultaterne kan anvendes i den fremtidige prioritering af lederes og mel-
lemlederes ledelsesudvikling. 
 
Vi spurgte også lederne, om deres mulighed for at deltage i relevante kurser 
og efteruddannelse. 34 % af lederne svarer, at de i høj grad har mulighed 
for at deltage i kurser og efteruddannelse. Og igen er det lederne på højere 
niveau, der synes at have de bedste vilkår. Således svarer 53 % af disse mod 
kun 22 % blandt gruppen af mellem- og/eller gruppeledere, at de i høj grad 
har mulighed for at deltage i relevante kurser og efteruddannelse. 53 % af 
samtlige ledere svarer, at de i nogen grad har mulighed for at deltage i kur-
ser og efteruddannelse. Kun 16 % svarer, at det har de i ringe grad eller slet 
ikke. 
 
 
17.2 Ledernes syn på medarbejderne 
Langt de fleste ledere i undersøgelsen vurderer, at de har en medarbejder-
stab, som er kvalificeret til at løse opgaverne. Se figur 17.4. Der er ingen 
væsentlige forskelle i besvarelserne i forhold til, om man er gruppe- og/eller 
mellemleder eller leder på højere niveau. 
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Figur 17.4: Synes du i forhold til din lederfunktion, at du har en medarbejderstab, 
som er kvalificeret til at løse opgaverne? 
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I tillægsskemaets spørgsmål 6 blev der spurgt mere uddybende ind til leder-
nes syn på medarbejdernes engagement, omstillingsparathed, ansvarsfølelse 
mm. Resultaterne præsenteres i tabel 17.3. Analyserne viser ingen væsent-
lige forskelle i besvarelserne i forhold til, om man er gruppe- og/eller mel-
lemleder eller leder på højere niveau. 
 
Tabel 17.3: Synes du, at dine medarbejdere… (andele i procent) 

 
Ja, i høj 

grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Kun i 
mindre 
grad 

Kan deres fag? ....................................................... 67 32 1 
Er motiverede og “brænder” for deres arbejde?..... 27 63 10 
Har ansvarsfølelse i forhold til arbejdsopgaver-
ne?.......................................................................... 49 43 8 
Er åbne over for nye krav og udfordringer i ar-
bejdet?.................................................................... 9 65 27 
Er gode til at hjælpe og støtte hinanden i det 
daglige arbejde?..................................................... 47 49 4 
Er åbne overfor at dygtiggøre sig og lære nyt?...... 27 66 8 
Har en høj arbejdsmoral?....................................... 32 51 17 
Er overbebyrdede med arbejdsopgaver?............... 21 45 35 

 
Et flertal af lederne svarer, at deres medarbejdere i høj grad kan deres fag. 
Tager vi svarmuligheden “ja, i nogen grad” med er der også et flertal, der 
oplever, at medarbejderne er ansvarlige i forhold til arbejdsopgaverne, er 
gode til at hjælpe og støtte hinanden, er åbne overfor at dygtiggøre sig og 
lære nyt, er motiverede og brænder for deres arbejde, samt er åbne overfor 
nye krav og udfordringer i arbejdet. Vi vil lade det være op til læserne at 
vurdere, om man synes, det er tilfredsstillende, at mange ledere ’kun’ synes 
de forskellige forhold er gældende i nogen grad. 
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Lederne blev også spurgt, om de synes, at personalenormeringen i deres af-
deling er i overensstemmelse med de stillede opgaver, samt om de synes, 
der er gode muligheder for at tiltrække kvalificerede medarbejdere til ledige 
stillinger i afdelingen. 
 
Undersøgelsen viser, at et flertal af lederne (72 %) vurderer, at personale-
normeringen “i høj grad” eller “i nogen grad” er i overensstemmelse med 
de stillede opgaver. De resterende synes, at det er den kun “i mindre grad” 
eller “slet ikke”. Personalenormeringen synes altså for mange at være ac-
ceptabel. Til gengæld har undersøgelsen vist, at et er normeringen – noget 
andet er den faktiske bemandingssituation. Som redegjort for andetsteds i 
rapporten, oplyser halvdelen af lederne, at der er ubesatte eller ledige stil-
linger i afdelingen, mens seks ud af ti ledere vurderer, at den nuværende be-
mandingssituation i afdelingen ikke er tilstrækkelig (se kapitel l – portræt-
ter).  
 
To ud af tre ledere i undersøgelsen vurderer, at der er gode muligheder for 
at tiltrække kvalificerede medarbejdere til ledige stillinger i afdelingen. Der 
er ingen forskelle i relation til, om lederen er gruppe- og/eller mellemleder 
eller leder på højere niveau. 
 
Endelig blev lederne spurgt, om de synes, der er gode muligheder for at ud-
vikle/omstille afdelingen til fremtidens klienters/brugeres krav. Et flertal 
bestående af 76 % mener, at det er der “i høj grad” eller “i nogen grad”. Det 
er selvfølgelig positivt. Alligevel er det en smule urovækkende, at næsten 
hver fjerde leder i undersøgelsen synes, at der kun “i mindre grad” eller 
“slet ikke” er gode muligheder for at udvikle/omstille afdelingen til fremti-
dens klienters eller brugeres krav. Der er ingen forskelle i relation til, om 
lederen er gruppe- og/eller mellemleder eller leder på højere niveau. 
 
 
17.3 Selve lederarbejdet 
Lederne i undersøgelsen arbejder i gennemsnit 44 timer om ugen. Dette 
dækker over en spredning fra 37 timer ugentligt til 65 timer om ugen. Se 
figur 17.5 for en anden måde at illustrere ledernes ugentlige arbejdstid. Fi-
guren viser, at halvdelen af lederne i undersøgelsen arbejder 45 timer eller 
mere om ugen. 
 
Der er ingen forskelle i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i forhold 
til, om lederen er gruppe- og/eller mellemleder eller leder på højere niveau. 
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Figur 17.5: Hvor mange timer arbejder du alt i alt i gennemsnit om ugen? 
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Mere end hver anden leder i undersøgelsen (58 %) vurderer, at arbejdsbyr-
den alt i alt i dag er større, end den var for et par år siden. Godt hver fjerde 
(26 %) synes, den er stort set det samme nu som for et par år siden. Kun 8 
% vurderer, at arbejdsbyrden er blevet mindre. (De resterende kan ikke be-
svare spørgsmålet, da de er nye i lederjobbet). Der er ingen klare forskelle i 
relation til, om man er gruppe- og/eller mellemleder, eller om man er leder 
på et højere niveau. Til gengæld viser analyser i forhold til, hvor mange an-
satte lederen har under sig, at det især er dem med mellem 30 og 59 ansatte, 
der vurderer, at arbejdsbyrden er blevet større. (70 % mod 46 % blandt de, 
der har mindre end 30 ansatte og 55 % blandt de, der har mere end 60 ansat-
te). 
 
Mange ledere har altså lange arbejdsuger, og flertallet oplever, at arbejds-
byrden er blevet større de seneste år. 
 
Vi spurgte også til, om omfanget af de administrative opgaver har ændret 
sig inden for det seneste år. Her viser undersøgelsen, at 61 % af samtlige le-
dere mener, at de administrative opgaver er blevet mere omfattende inden 
for de sidste par år. Kun 5 % synes, de er blevet mindre. Et stort flertal af 
lederne (83 %) oplever, at omfanget af de administrative pligter og opgaver 
gør det vanskeligt at varetage de øvrige ledelsesmæssige opgaver på en til-
fredsstillende måde. Til trods herfor vurderer et flertal af lederne dog stadig, 
at de gældende vilkår og muligheder på arbejdspladsen for at varetage le-
derjobbet alt i alt er enten gode eller meget gode (se figur 17.6). 
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Figur 17.6: Hvordan vurderer du alt i alt de gældende vilkår og muligheder på ar-
bejdspladsen for, at du kan varetage dit lederjob? 
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17.3.1 Ledernetværk 
I forlængelse af spørgsmålene om udviklingen i arbejdsbyrden og vilkår for 
ledelse blev lederne spurgt, om de har et ledernetværk, hvor de kan udveks-
le erfaringer og støtte hinanden gensidigt. Syv ud af ti ledere svarer, at det 
har de i høj grad. To ud af ti har det ikke, men savner det i høj grad, mens 
de resterende enten ikke har besvaret spørgsmålet (9 %) eller ikke har det 
store behov for at deltage i et ledernetværk (angivet af en enkelt leder). 
 
Det er især ledere på højt niveau, der har et ledernetværk. 83 % svarer be-
kræftende, mens 10 % giver udtryk for, at de savner at have et. Blandt grup-
pen af mellem- og/eller gruppeledere har ’kun’ 62 % et ledernetværk, mens 
26 % svarer, at de savner at have et. 
 
De, der svarede bekræftende på, at de har et ledernetværk, blev bedt om at 
angive, hvorvidt det er med andre ledere på arbejdspladsen, med andre le-
dende jordemødre eller med andre. Det var muligt at angive flere svar, 
hvorfor tallene ikke summerer op til 100. 
 
68 % af dem, der har et ledernetværk har det med andre ledere på arbejds-
pladsen. Næsten lige så mange (65 %) har det med andre ledende jordemød-
re, mens 21 % har det med andre på eller uden for arbejdspladsen. 
 
Derudover blev lederne spurgt, om de synes, de har et konstruktivt samar-
bejde med ledere i andre afdelinger på arbejdspladsen. Et klart flertal af le-
derne (ni ud af ti) svarer, at det har de “i høj grad” eller “i nogen grad”. Der 
er ingen forskelle i relation til, om lederen er gruppe- og/eller mellemleder 
eller leder på højere niveau. 
 
 

 155



17.4 Ledernes relation til egne overordnede 
I det følgende ser vi nærmere på ledernes relation til deres egne overordne-
de, det være sig deres nærmeste leder, sygehusledelsen, politikerne og/eller 
bestyrelsen. Af tabel 17.4 fremgår desuden ledernes vurdering af deres mu-
ligheder for at indfri arbejdsgiveres og klienters forventninger. 
 
Tabellen viser, at en foruroligende stor andel af lederne vurderer, at arbejds-
giverne/politikerne kun i mindre grad eller slet ikke udmelder klare hold-
ninger for fremtiden. Dette i sig selv må efter vores bedste vurdering van-
skeliggøre ledelsesopgaven en del. Til gengæld oplever flertallet af lederne, 
at de får den nødvendige opbakning fra deres nærmeste overordnede, hvil-
ket langt hen ad vejen er en forudsætning for at kunne udfylde ledelsesop-
gaven til egen tilfredshed. 
 
Derudover viser tabellen, at hver tredje leder ikke vurderer, at de økonomi-
ske rammer for afdelingen muliggør tilfredsstillende ydelse/behandling til 
brugerne/klienterne. Et stort flertal af lederne vurderer alligevel, at de “i høj 
grad” eller “i nogen grad” kan indfri såvel brugernes som arbejdsgiverens 
forventninger til hhv. god service/behandling og god drift, service og kvali-
tet. 
 
Tabel 17.4: Synes du… (andele i procent) 

 
Ja, i høj 

grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Kun i 
mindre 

grad/slet 
ikke 

at din arbejdsgiver/politikerne udmelder klare 
holdninger for fremtiden? ....................................... 4 38 58 
at du får den nødvendige opbakning fra dine 
nærmeste overordnede? ........................................ 42 49 10 
at de økonomiske rammer for afdelingen mulig-
gør tilfredsstillende ydelse/behandling til bru-
gerne/klienterne?.................................................... 9 58 34 
at du på afdelingens vegne kan indfri brugernes 
forventninger til god service og behandling?.......... 15 71 14 
at du på afdelingens vegne kan indfri arbejdsgi-
verens (politikere, bestyrelse etc.) forventninger 
til god drift, service og kvalitet? .............................. 10 77 13 

 
Analyserne viser ingen forskelle i relation til, om lederen er mellem- og/el-
ler gruppeleder eller leder på højere niveau. 
 
Alt i alt vurderer et flertal af lederne i undersøgelsen, at deres muligheder 
for at udøve ledelse i dag sammenlignet med for et par år siden er enten de 
samme som før eller bedre. Se figur 17.7. 
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Figur 17.7: Hvordan synes du, at dine muligheder for at udøve ledelse er i dag sam-
menlignet med for et par år siden? 
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15 % af lederne vurderer, at mulighederne for at udøve ledelse er blevet 
dårligere inden for de seneste par år. 
 
 
17.5 Ledernes vurdering af den nærmeste fremtid 
I kapitel 15 præsenteres jordemødrenes – og herunder ledernes – overvejel-
ser om deres nærmeste fremtid på baggrund af de spørgsmål, der indgik i 
hovedspørgeskemaet. I tillægsskemaet til lederne er der stillet yderligere en 
række spørgsmål om ledernes vurdering af den nærmeste arbejdsmæssige 
fremtid. Konkret blev der spurgt ind til ledernes bekymringer for en række 
forhold i den nærmeste fremtid. Nedenstående liste viser, hvor stor en andel 
af lederne der bekymrer sig for de oplistede forhold. Listen er rangordnet 
efter de forhold, som flest angiver at bekymre sig for: 
 
Tabel 17.5: Har du bekymringer om, at der i den nærmeste fremtid kan ske noget af 
følgende (andele i pct. der svarer “ja”, rangordnet efter hyppighed) 
 
1. At du ikke kan rekruttere kvalificerede medarbejdere til din arbejdsplads .... 53 %
2. At du skal forvalte beslutninger, som du synes, er fagligt uansvarlige i 

forhold til jeres brugeres/klienters ve og vel ..................................................
 

50 %
3. At der vedtages forandringer, som underkender din specialistviden ............ 49 %
4. At du kan blive overflødig pga. forandringer på arbejdspladsen (fx struk-

turændringer, rationaliseringer o.l.) ...............................................................
 

35 %
5. At dit kompetence- og ansvarsområde indskrænkes .................................... 19 %

6. At du ikke kan leve op til de krav, der stilles til ledere på deres område i 
fremtiden........................................................................................................

 
18 %

7. At du ikke kan forvente at få opbakning fra din nærmeste leder, såfremt 
du kommer til at stå med en svær sag ..........................................................

 
18 %
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Som det fremgår af ovenstående liste, er det vanskeligheder ved at rekrutte-
re kvalificeret arbejdskraft til arbejdspladsen, som flest ledere bekymrer sig 
for i relation til den nærmeste fremtid. Derudover er hver anden leder be-
kymret for, at de kommer til at forvalte beslutninger, som de synes er fag-
ligt uansvarlige i forhold til deres brugeres/klienters ve og vel, samt at der 
vedtages forandringer, som underkender deres specialistviden. Der er ingen 
forskelle i besvarelserne i forhold til, om lederen er gruppe- og/eller mel-
lemleder eller leder på højere niveau. 
 
 
17.6 Opsummering 
Undersøgelsen viser, at langt hovedparten af lederne (85 % eller flere) har:  
 en veldefineret jobbeskrivelse 
 klare mål for afdelingen 
 tilstrækkeligt med ansvar og kompetence 
 indflydelse på væsentlige forhold vedr. arbejdspladsens udvikling 
 får den information, der er af betydning for arbejdspladsen 
 har en god dialog med sin(e) nærmeste overordnede. 

 
Dertil kommer, at hovedparten føler sig godt kvalificeret i forhold til en 
række aspekter af lederjobbet. Dog synes tre ud af ti ledere ikke, at de har 
tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til økonomi og administration samt 
arbejdsmiljø og sikkerhed. Det er især gruppe- og/eller mellemlederne, der 
føler, at de mangler kvalifikationer i den henseende. Undersøgelsen viser, at 
det er lederne på højere niveau, der hyppigst vurderer, at de har gode mulig-
heder for at deltage i relevante kurser og efteruddannelse. Således antyder 
resultaterne, at der kunne være behov for at forbedre mulighederne for del-
tagelse i kurser og efteruddannelse for gruppen af gruppe- og/eller mellem-
ledere. 
 
Et flertal af lederne vurderer, at deres medarbejdere er dygtige til deres fag. 
Når det så er sagt, synes der at være en smule skepsis at spore hos flere af 
lederne, hvad angår deres vurdering af medarbejdernes engagement, ansvar-
lighed, hjælpsomhed og åbenhed i forhold til at lære nyt og dygtiggøre sig. 
To ud af tre ledere mener i øvrigt også, at medarbejderne er overbebyrdede 
med arbejdsopgaver, mens næsten lige så mange mener, at medarbejderne 
kun i mindre grad er åbne over for nye krav og udfordringer i arbejdet. 
 
Et flertal af lederne vurderer, at personalenormeringen er i overensstemmel-
se med de stillede opgaver. Dog vurderer et flertal også, at bemandingssitu-
ationen ikke er tilstrækkelig. En sandsynlig forklaring herpå er, at der flere 
steder er ubesatte stillinger. 
 
Undersøgelsen viser, at et flertal af lederne vurderer, at der er gode mulig-
heder for at udvikle eller omstille afdelingen til fremtidens klienters/bruge-
res krav. I nærværende kapitel fremhæves alligevel det foruroligende i, at 
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hver fjerde leder er skeptisk. De oplever, at mulighederne for at omstille sig 
kun “i mindre grad“ eller “slet ikke” er gode. 
 
Lederne i undersøgelsen arbejder i gennemsnit 44 timer om ugen, og et fler-
tal peger på, at arbejdsbyrden i dag er større end den var for et par år siden. 
Seks ud af ti ledere peger på, at de administrative byrder er større nu end for 
et par år siden, og et klart flertal af lederne oplever, at omfanget af admini-
strative pligter og opgaver gør det vanskeligt at løse de øvrige ledelsesmæs-
sige opgaver på en tilfredsstillende måde. Omstruktureringer af visse opga-
ver eller administrativ aflastning synes påkrævet. 
 
Alligevel vurderer flertallet af lederne, at deres vilkår og muligheder for at 
varetage lederjobbet alt i alt er gode. 
 
Et stort flertal af lederne har et ledernetværk. Dette er mere udbredt blandt 
ledere på højere niveau end blandt gruppe- og/eller mellemlederne. 
 
Ledernes relation til deres nærmeste overordnede synes at være god. I hvert 
fald får et stort flertal som regel den opbakning, de har behov for. Til gen-
gæld synes der at være problemer med at få arbejdsgiverne/politikerne til at 
udmelde klare holdninger for fremtiden. Omkring seks ud af ti oplyser, at 
det kun sker “i mindre grad” eller “slet ikke”. 
 
Ledernes hovedbekymring for fremtiden går i retning af, at de får vanske-
ligt ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere til deres arbejdsplads. Et 
forhold, der viser sig som et tema, der præger hele arbejdsmiljøundersøgel-
sen. Dertil kommer, at mange er bekymrede for, at de skal forvalte beslut-
ninger, som de synes er fagligt uansvarlige, samt at der vedtages forandrin-
ger, som underkender deres specialistviden. 
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Bilag 

Bilag 1 – Spørgeskemaer 
Bilag 2 – Sammenligninger med 1998-undersøgelsen 
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___________________________________________________________________ 
 
 Lb.nr.. 
 
 
 
 

Spørgeskema 
 

Jordemødrenes arbejdsforhold og arbejdsmiljø 
 
 
Jordemoderforeningen har anmodet CASA om at gennemføre en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt Jordemoderforeningens medlemmer. 
 
Det er altid frivilligt, om man vil deltage i en spørgeskemaundersøgelse, men kvali-
teten af undersøgelsen afhænger af, at så mange som muligt svarer på spørgsmå-
lene. Vi vil derfor bede dig om at besvare spørgeskemaet så omhyggeligt som mu-
ligt og returnere det til CASA i vedlagte kuvert senest den 25. april 2006 (portoen 
er betalt). Hvis du ikke har returneret skemaet inden denne dato, vil vi tillade os at 
sende en påmindelse. 
 
Vi kan love dig, at besvarelserne behandles fortroligt, og CASA garanterer, at hve-
rken Jordemoderforeningen eller din arbejdsplads får de udfyldte spørgeskemaer 
at se. Efter undersøgelsens afslutning bliver spørgeskemaerne destrueret. Num-
meret, som er stemplet på de enkelte skemaer, bliver kun brugt til at registrere, om 
spørgeskemaet er blevet returneret til CASA. 
 
Om udfyldelse af spørgeskemaet 
 
Du bede sætte kryds i kassen □ ved det tal, der passer bedst i forhold til dig.  
Nogle steder skal du skrive et tal, fx din alder. Her skrives tallet (din alder) ind i  
 
 
Såfremt du har spørgsmål om undersøgelsen eller udfyldelsen af skemaet, kan 
kontakte: 
 
Jørgen Møller Christiansen, tlf. 33 89 01 55, mail: jmc@casa-analyse.dk. 
 
 
På forhånd – tak for din medvirken. 
 
 
Jørgen Møller Christiansen 
CASA 

 
 Center for Alternativ Samfunds

Linnésgad
1361 Købe

Tlf. 333

 
 
 

______________________________________________________________ 
du 

analyse 
e 25, 3. 
havn K. 
2 0555 

1

mailto:jmc@casa-analyse.dk


___________________________________________________________________ 
Her kommer nogle spørgsmål om dit arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare 
spørgeskemaet ud fra din hovedbeskæftigelse – det arbejde, du bruger flest timer 
på. 
 
1. Er du i øjeblikket…… Kun et kryds 
I arbejde......................................................................................................................... □  1 
Arbejdsløs (de følgende spørgsmål besvares ud fra dit seneste ansættelsessted) ..... □  2 
På orlov fra beskæftigelse (fx barsel, uddannelse) ....................................................... □  3 
Langtidssygemeldt (dvs. sygefravær over 2 måneder) ................................................. □  4 
Andet, skriv hvad: □  5 

  
 
2.  Hvilken arbejdsplads er du ansat på 

Arbejdspladsens navn (officielt navn): ______________________________________________ 

 

Evt. afdelings navn: ____________________________________________________________ 

 

(By) Postnummer:...................................................................................    

______________________________________________________________ 2 

 
3.  Angiv hvilken stillingsbetegnelse, der passer til din stilling Kun et kryds 
Leder (ansat på lederoverenskomst) ..........................................................................  □  1 
Afdelingsjordemoder/klinisk jordemodervejleder.........................................................  □  2 
Basisjordemoder (fødegangs- og konsultationsarbejde..............................................  □  3 
Klinisk instruktionsjordemoder, klinik/afdeling.............................................................  □  4 
Underviser, uddannelsesinstitution, o.l. .....................................................................  □  5 
Andet, skriv hvad: 

 
□  6 

 
4.  Hvornår blev du uddannet som jordemoder? ..............................  Årstal:  

 
5.  Hvor længe har du været ansat på din nuværende 
 arbejdsplads? ..................................................................................  

 
Antal hele år:  

 
6. Hvor længe har du været ansat i din nuværende
 stillingsbetegnelse?........................................................................  

 

Antal hele år:  

   

   

 

 

 
 



___________________________________________________________________ 
 
7.  Hvor mange fødsler har I alt i alt om året på din arbejdsplads? Kun et kryds 
0...................................................................................................................................  □  1 
1-500 ...........................................................................................................................  □  2 
501-1.000 ....................................................................................................................  □  3 
1.101-2.500 .................................................................................................................  □  4 
2.501-3.000 .................................................................................................................  □  5 
3.000 + ........................................................................................................................ □  6 

 
8.  Synes du, at den nuværende bemandingssituation i din afdeling er…? Kun et kryds 
ikke tilstrækkelig ..........................................................................................................  □  1 
Tilpas ...........................................................................................................................  □  2 
God, men med et lille overskud...................................................................................  □  3 

  

9.  Har I ubesatte/ledige jordemoderstillinger på din arbejdsplads? Kun et kryds 
Ja.................................................................................................................................  □  1 
Nej ...............................................................................................................................  □  2 
Ved ikke....................................................................................................................... □  3 

 
Andre spørgsmål om dig selv 
 

______________________________________________________________ 3

10.  Hvor gammel er du? ........................................................................... Alder:  

 
11.  Bor du: Kun et kryds 
Alene uden børn (under 13 år) ....................................................................................  □  1 
Alene med børn (under 13 år) .....................................................................................  □  2 
I parforhold med børn (under 13 år) ............................................................................  □  3 
I parforhold uden børn (under 13 år) ...........................................................................  □  4 
På anden måde ...........................................................................................................  □  5 
 
Arbejdstid 
 
12.  Hvor mange timer er du ansat til at arbejde om ugen? .................. Antal timer:  

  

 

 



___________________________________________________________________ 
 
13. Arbejdsopgaverne varierer for mange fra uge til uge, men prøv at forestille dig en 
 gennemsnitlig arbejdsuge. Hvor lang tid bruger du (i hele timer) til: 

 

Fødegangsarbejde/fødsler .................................................

 

Antal hele timer: 

 

Konsultation, samtaler med gravide/klienter ......................

 

Antal hele timer: 

 

Administrativt arbejde, registrering, møder m.v. ...............

 

Antal hele timer: 

 

Ledelsesopgaver ................................................................

 

Antal hele timer: 

 

Faglig udvikling, vedligeholdelse af viden ..........................

 

Antal hele timer: 

 

Undervisning/instruktion og uddannelse af elever .............

 

Antal hele timer: 

 

TR-/sikkerhedsrepræsentant o.l.-arbejde...........................

 

Antal hele timer: 

 

Andet ..................................................................................

 

Antal hele timer: 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
14.  Hvor mange overarbejdstimer/merarbejdstimer har du haft den sidste
 måned? 
0............................................................................................................................

1-5 ........................................................................................................................

6-10 ......................................................................................................................

11-20 ....................................................................................................................

21-30 ....................................................................................................................

31- ........................................................................................................................

 
15. Afvikling af overarbejde: Hvad gør du...? 
Jeg afspadserer det fuldt ud.................................................................................

Jeg kan afspadsere, men udnytter det langt fra...................................................

Jeg afspadserer noget og får andet udbetalt .......................................................

Jeg får det hele udbetalt.......................................................................................

Ikke relevant for mig (fx leder uden højeste arbejdstid) .......................................

 

___________________________________________________4 
  
 Kun et kryds 

.......  □  1 

.......  □  2 

.......  □  3 

.......  □  4 

.......  □  5 

.......  □  6 

Kun et kryds 
.......  □  1 
.......  □  2 
.......  □  3 
.......  □  4 
.......  □  5 

___________ 



___________________________________________________________________ 
 
16.  Hvilken arbejdstid har du sædvanligvis? Kun et kryds 
Skiftende arbejdstider (fra uge til uge med alle vagttyper inkl. døgnvagter)...............  □  1 
Dagarbejde (overvejende mellem 06 og 18) ...............................................................  □  2 
Døgnvagter..................................................................................................................  □  3 
Andet ...........................................................................................................................  □  4 

  
17.  Hvor mange effektive nat-arbejdstimer har du haft den seneste måned (både døgnvag-
 ter og faste vagter)? 

Antal (skriv 0 hvis ingen):  
 

 
18.  Sker der ofte ændringer i din planlagte vagtplan, så du fx bliver nødt til at 
 arbejde på en fridag, friaften e.l.? 

 
Kun et kryds 

Nej, det sker yderst sjældent/aldrig.............................................................................  □  1 
Ja, det sker indimellem................................................................................................  □  2 
Ja, det sker ofte ...........................................................................................................  □  3 
Ikke relevant for mig ....................................................................................................  □  4 

 
19.  Hvis ja i spørgsmål 18: Føler du dig presset til at tage ekstravagter? Kun et kryds 
Ja, absolut ...................................................................................................................  □  1 
Ja, delvis......................................................................................................................  □  2 
Nej, ikke væsentligt .....................................................................................................  □  3 

 
Forandringer og deres betydning 
 
20.  Har der på din arbejdsplads inden for de seneste par år været gennemført væsentlige 
 forandringer, fx sammenlægning, oprettelse eller lukning af afsnit/afdeling, ændrede 
 arbejdsopgaver eller vagtplaner, omrokering af personale, nyt journalsystem e.l. 
 betydelige ændringer 
 Kun et kryds 
Ja.................................................................................................................................  □  1 
Nej, men der er aktuelle planer/diskussioner herom (gå videre til spørgsmål 27)......  □  2 
Nej (gå videre til spørgsmål 27) ..................................................................................  □  3 
Ved ikke/forholdsvis ny på arbejdspladsen (gå videre til spørgsmål 27) ....................  □  4 

 
21.  Hvis ja i spørgsmål 20: Hvilke(n) typer forandringer var der tale om – hvad kaldtes de? 
 (skriv venligst) 
_________________________________________________________________ 1 
 
______________________________________________________________________________2 

 
______________________________________________________________________________3 
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___________________________________________________________________ 
Såfremt der har været flere forandringer/omorganiseringer på din arbejdsplads, be-
des du ved besvarelse af følgende tænke på den seneste, væsentligste forandring 
 
 
22.  Angiv hvilken af ovenstående forandringer, som du har 
 beskrevet i sp. 21, (1-3) du refererer til ved besvarelse af de 
 følgende spørgsmål 

 
Angiv nr.: 

 
23.  Støttede følgende grupper den gennemførte forandring/omorganisering? 

 I høj grad I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ved ikke 

 Kun et kryds i hver linie 
a. personalet ........................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
b.  den lokale ledelse............ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
c.  den overordnede ledelse 
 (fx sygehusledelsen)........ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
24.  I forhold til den gennemførte forandring, synes du… 

 I høj grad I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ved ikke 

 Kun et kryds i hver linie 
a. at du er blevet godt 
 informeret om, hvad der 
 skulle ske?....................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
b. at det har været muligt på 
 din arbejdsplads at komme 
 med synspunkter til det, 
 der skulle ændres?.......... 

□  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

c.  at det på din arbejdsplads 
 har været muligt at påvirke 
 det, der skulle ændres?... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
d. at forandringen er blevet 
 ”trukket ned over hovedet 
 på jer”?............................. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
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25.  I hvilken grad fremkaldte forandringen nedenstående forhold blandt personalet? 

 I høj grad I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ved ikke 

 Kun et kryds i hver linie 
a. Positive forventninger og 
 energi ................................  

 
□  1 

 
□  2 

 
□  3 

 
□  4 

 
□  5 

b.  Utryghed og dårlig 
 stemning ............................  

 
□  1 

 
□  2 

 
□  3 

 
□  4 

 
□  5 

c.  Protester............................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
d.  Konflikter mellem 
 personalet..........................  

 
□  1 

 
□  2 

 
□  3 

 
□  4 

 
□  5 

e.  Konflikter mellem 
 personalet og ledelsen.......  

 
□  1 

 
□  2 

 
□ 3 

 
□  4 

 
□  5 

f.  Passivitet............................  □  1 □  2 □  3 □ 4 □  5 
g.  Svækket engagement........  □ 1 □  2 □  3 □  4 □  5 
h.  Personale blev opsagt .......  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
i. Personale har selv sagt op □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
j.  Sygefravær ........................  □  1 □  2 □  3 □ 4 □  5 

 
26.  Synes du, at den gennemførte forandring har haft betydning (positiv eller negativ) 
 for din arbejdsplads? 
 

Sæt kryds i  □ ved det tal på linien, som er mest dækkende i forhold til dig 
 
-5 □ -4 □ -3 □ -2 □ -1 □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Meget negativ Ingen væsentlig Meget positiv 
betydning betydning betydning 
 
 
 
 
Spørgsmål om dit arbejde og arbejdsforholdene 
 
Nu følger en række spørgsmål om dit daglige arbejde. Ud for hvert spørgsmål vil vi 
bede dig om at sætte et kryds om det tal ved det svar, der passer bedst på din 
situation. 
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Indflydelse og medbestemmelse 
 
Hvor ofte passer følgende på dit arbejde?: 
 
 Altid Ofte Somme-

tider 
Sjældent Aldrig 

 Kun et kryds i hver linie 
27. Jeg har indflydelse på mit arbejdstempo....  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
28. Jeg har indflydelse på arbejdstidstilrette-

læggelsen ...................................................  
 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 

 

□  5 
29. Har du indflydelse på, HVAD du laver på dit 

arbejde?......................................................  
 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 

 

□  5 
30. Har du indflydelse på, HVORDAN du 

udfører dit arbejde? ....................................  
 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 

 

□  5 
31. Jeg har indflydelse på, hvem jeg arbejder 

sammen med ..............................................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

32. Jeg har indflydelse på, hvilket kvalitets-
niveau der skal lægges ved udførelsen af 
mit arbejde ..................................................  

 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 

 

□  5 

33. Jeg har indflydelse på beslutninger, der 
vedrører mit arbejde ...................................  

□  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

34. Jeg har indflydelse på ferietilrettelæggelsen □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
 
Krav i arbejdet 
 
Angiv hvor ofte følgende forekommer i dit arbejde: 
 
 Meget ofte 

eller altid 
Ofte Nogle 

gange 
Sjæl-
dent 

Meget 
sjældent 

eller 
aldrig 

 Kun et kryds i hver linie 
35. Er der rigtigt meget at lave? .............  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
36. Skal du overskue mange ting på en 

gang i dit arbejde? ............................  
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
 

□  5 
37. Hvor ofte er arbejdstempoet højt 

gennem hele din vagt/arbejdsdag? ..  
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
 

□  5 
38. Har du tid og ro til at gøre dit arbejde, 

som du mener, det burde gøres? .....  
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
 

□  5 
39. Får du de (spise-)pauser, du har brug 

for i løbet af arbejdsdagen?..............  
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
 

□  5 
40. Kan du hvile ud mellem pressede 

arbejdsperioder?...............................  
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
 

□  5 
41. Kan du udføre dit job uden, at du 

tvinges til at gå på kompromis med de 
krav, du selv stiller til, hvordan 
arbejdet bør udføres? .......................  

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 

□  3 

 
 

□  4 

 
 

□  5 

 



___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 9

Er følgende karakteristisk for dit arbejde? 
 
 Meget ofte 

eller altid 
Ofte Nogle 

gange 
Sjæl-
dent 

Meget 
sjældent 

eller 
aldrig 

 Kun et kryds i hver linie 
42. Har du i løbet af arbejdsdagen mange 

forskellige opgaver kørende 
sideløbende? ...............................  

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 

□  3 

 
 

□  4 

 
 

□  5 
43. Får du pålagt flere og flere nye 

opgaver, så det går ud over din 
kerneydelse? ...............................

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 

□  3 

 
 

□  4 

 
 

□  5 
44. Kan du sjældent nå alt det, som du 

burde gøre? .................................  
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
 

□  5 

 
Rolleklarhed og rollekonflikt 
 
 Meget ofte 

eller altid 
Ofte Nogle 

gange 
Sjæl-
dent 

Meget 
sjældent 

eller 
aldrig 

 Kun et kryds i hver linie 
45. Ved du helt klart, hvilke arbejds-

opgaver du har ansvaret for? .............. 
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
 

□  5 
46. Er der fastlagt klare retningsliner og 

mål for dit arbejde?.............................. 
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
 

□  5 
47. Bliver der stillet modstridende krav til 

dig fra to eller flere personer i dit 
arbejde?............................................... 

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 

□  3 

 
 

□  4 

 
 

□  5 
48. Føler du, at du kan udføre dit job 

uden, at du tvinges til at gå på 
kompromis med de krav, du stiller til, 
hvordan arbejdet skal udføres? ........... 

 
 
 

□  1 

 
 
 

□  2 

 
 
 

□  3 

 
 
 

□  4 

 
 
 

□  5 
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Karakteristika ved klienterne 
 
“Klienter” skal i denne sammenhæng forstås som de personer, du har kontakt med 
i dit daglige arbejde (fx den gravide, pårørende, studerende, ansatte, som du er 
leder for) 
 
Vurder, hvorledes de følgende udsagn passer til din situation: 
 
 Passer 

fuldstæn-
digt 

Passer 
nogen-
lunde 

Passer 
ikke så 

godt 

Passer 
slet 
ikke 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

 Kun et kryds i hver linie 
49. Mange klienter stiller krav, som 

jeg/min arbejdsplads har svært ved at 
honorere .............................................. 

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 

□  3 

 
 

□  4 

 
 

□  5 
50. Jeg oplever, at klienterne påskønner 

det arbejde, jeg udfører ....................... 
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
 

□  5 
51. Den tid, jeg har til rådighed, er 

passende til, at jeg kan betjene 
klienten, som jeg synes, jeg burde i 
forhold til hendes problem/udtrykte 
ønsker .................................................. 

 
 
 
 

□  1 

 
 
 
 

□  2 

 
 
 
 

□  3 

 
 
 
 

□  4 

 
 
 
 

□  5 
52. Med den tid, jeg har til rådighed, er det 

vanskeligt at nå at behandle 
arbejdsopgaverne fagligt forsvarligt..... 

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 
□  3 

 
 

□  4 

 
 

□  5 
53. Med den tid, jeg har til rådighed, er det 

vanskeligt at nå at behandle klienterne 
menneskeligt forsvarligt ....................... 

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 

□  3 

 
 

□  4 

 
 

□  5 
54. Konsultations- eller behandlings-

forløbet vanskeliggøres ofte af, at 
klienterne har svært ved at forstå eller 
tale dansk ............................................ 

 
 
 

□  1 

 
 
 

□  2 

 
 
 

□  3 

 
 
 

□  4 

 
 
 

□  5 
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Samarbejde og organiseringen af arbejdet 
 
De følgende spørgsmål handler om situationer, hvor der kan være behov for hjælp 
og støtte fra andre. 
(kun ét kryds i hver linie) 
 
 Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten 

aldrig 
55. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra 

dine kolleger? ...................................  
 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 
56. Hvor ofte er dine kolleger villige til at 

lytte til dine problemer med arbejdet?
 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 
57. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra 

dine nærmeste overordnede? ..........  
 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 
58. Hvor ofte er dine nærmeste 

overordnede villige til at lytte til dine 
problemer?........................................  

 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 

 
Er der noget af nedenstående, der passer på dig og dine arbejdskolleger/personalet 
på din arbejdsplads? 
(kun ét kryds i hver linie) 
 
 Ja, 

passer i 
høj grad 

Ja, passer i 
nogen grad 

Nej, passer 
ikke rigtigt 

Nej, passer 
slet ikke 

59. Der er klikedannelser........................... □  1 □  2 □  3 □  4 
60. Der er ofte skænderier/grænsestridig-

heder faggrupperne imellem................ 
□  1 □  2 □  3 □  4 

61. Vi er for dårlige til at give hinanden en 
hjælpende hånd, når der er behov for 
det ........................................................ 

 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 

62. Der er et rigtigt godt samarbejde 
blandt jordemødrene/kollegerne på 
min arbejdsplads.................................. 

 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 

63. Der er et rigtigt godt samarbejde med 
de andre faggrupper, som jeg arbejder 
med i det daglige ................................. 

 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 

64. Vi har et rigtigt godt samarbejde med 
andre afdelinger på syge-
huset/arbejdsstedet ............................. 

 

□  1 

 

□  2 

 

□  3 

 

□  4 
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De efterfølgende spørgsmål handler om konflikter og lignende på dit arbejde: 
 
Har du inden for det seneste år i dit 
arbejde… 

I høj grad I nogen grad Kun i mindre 
grad 

Nej, slet ikke 

 Kun et kryds i hver linie 
65. været involveret i konflikter eller 

skænderier på din arbejdsplads (dvs. 
fraregnet, hvis du var konfliktmægler)?

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 

□  3 

 
 

□  4 
66. udsat for vold eller trussel om vold på 

din arbejdsplads?................................. 
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
67. udsat for meget belastende, choke-

rende oplevelser på din arbejdsplads? 
 

□  1 
 

□  2 
 

□  3 
 

□  4 
68. udsat for mobning (chikane, ubeha-

gelige drillerier og fornærmelser o.l.) 
på din arbejdsplads?............................ 

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 

□  3 

 
 

□  4 
69. udsat for uønsket seksuel opmærk-

somhed (sexchikane) på din arbejds-
plads? .................................................. 

 
 

□  1 

 
 

□  2 

 
 

□  3 

 
 

□  4 
 
Ledelseskvalitet 
 
 I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 

 Kun et kryds i hver linie 
70. Jeg synes, at jeg får al den informa-

tion, jeg behøver, for at kunne klare 
mit arbejde ........................................... □  1 □  2 □  3 □  4 

71. Jeg oplever at kunne “komme igen-
nem” hos min nærmeste leder............. □  1 □  2 □  3 □  4 

72. Min nærmeste leder er god til at 
planlægge arbejdet .............................. □  1 □  2 □  3 □  4 

73. Min nærmeste leder er god til at 
fordele arbejdet.................................... □  1 □  2 □  3 □  4 

74. Nogle medarbejdere bliver favoriseret 
frem for andre ...................................... □  1 □  2 □  3 □  4 

75. Min nærmeste leder prioriterer trivslen 
i afdelingen/på arbejdspladsen højt..... □  1 □  2 □  3 □  4 

76. Der bliver taget hånd om medarbej-
dere, der er ramt af stress/problemer .. □  1 □  2 □  3 □  4 

77. Ville du anbefale en god veninde/ven 
at søge en stilling i din afdeling/på din 
arbejdsplads? ...................................... □  1 □  2 □  3 □  4 
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Om ledelsen på din arbejdsplads: 
 
 I høj grad I nogen 

grad 
I ringe 
grad 

Slet 
ikke 

Ved ikke 

 Kun et kryds i hver linie 
78. Jeg oplever, at jeg bliver påskønnet 

for det arbejde, jeg udfører .................. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
79. Alle forslag fra de ansatte bliver 

behandlet seriøst af ledelsen............... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
80. Jeg føler mig usikker på ledelsen; man 

ved aldrig, hvor man har den............... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
81. Ledelsesstrukturer er uoverskuelig; 

man ved ikke altid, hvem man skal gå 
til med sine spørgsmål eller problemer □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
Hvordan oplever du klimaet på din arbejdsplads?: 
 
 Virkelig 

meget 
Meget Noget Lidt Meget 

lidt eller 
slet ikke 

 Kun et kryds i hver linie 
82. Konkurrencepræget ............................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
83. Afslappet og behagelig ........................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
84. Mistroisk og mistænksomt ................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
85. Stift og regelstyret................................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
 
Fysisk arbejdsmiljø 
 
Oplever du nogle af følgende forhold i dit arbejde i en sådan grad, at du synes, det 
er MEGET generende?: 
 
 Ja Nej Ikke relevant 

for mig 
 Kun et kryds i hver linie 

86. Ergonomisk uhensigtsmæssigt inventar og ud-
styr (lejer, senge, borde, stole, o.l.)? ................ □  1 □  2 □  3 

87. Trange lokaleforhold (fx for lidt plads, for meget 
inventar eller udstyr i samme lokale) så arbejdet 
vanskeliggøres?................................................ □  1 □  2 □  3 

88. Mangelfuld teknologi, edb-programmer o.l.?.... □  1 □  2 □  3 
89. For mange personer i samme arbejdslokale? .. □  1 □  2 □  3 
90. Støj/forstyrrende lyde?...................................... □  1 □  2 □  3 
91. Dårligt indeklima? ............................................. □  1 □  2 □  3 
92. Andres tobaksrygning....................................... □  1 □  2 □  3 
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Kvalifikationer og faglig udvikling 
 
 Ja, i høj grad Ja, delvist Nej, ikke 

tilstrækkeligt 
Nej, slet 

ikke 
 Kun et kryds i hver linie 

93. Jeg oplever, at jeg har de nødvendige 
faglige kompetencer for at kunne løse 
de arbejdsmæssige problemer, jeg 
støder ind i ........................................... □  1 □  2 □  3 □  4 

94. Synes du, at dine faglige kompetencer 
bliver brugt godt nok på dit arbejde? ... □  1 □  2 □  3 □  4 

95. Har du mulighed for at lære nye ting 
gennem dit arbejde?............................ □  1 □  2 □  3 □  4 

96. Synes du, at du har tilstrækkelige 
muligheder for kurser, efter/videre-
uddannelse i dit nuværende arbejde? . □  1 □  2 □  3 □  4 

97. Er der på dit arbejdssted fokus på 
læring i arbejdet (fx oplæring, 
supervision faglige møder o.l.) ............ □  1 □  2 □  3 □  4 

98. Synes du, at du har gode muligheder 
for faglig udvikling i takt med de krav 
om ændringer, der kommer på dit 
arbejdsområde?................................... □  1 □  2 □  3 □  4 

 
Mange steder arbejder man med supervision 
  
 
Er der på din arbejdsplads mulighed for: 

I høj grad I nogen 
grad 

Kun i 
mindre 
grad 

Nej, eller 
kun i 

meget 
ringe grad 

Ved 
ikke 

 Kun et kryds i hver linie 
99. kollegial supervision?........................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
100. ledelsesmæssig supervision?.............. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
101. Vi afholder internt møder, så vi kan 

holdes fagligt ajour?............................. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
102. Har du i de seneste år deltaget i kurser, efter-/videreuddannelse i arbejdstiden? 
 Kun et kryds 
Ja, 1-5 dage........................................................................................ □  1 
Ja, 6-10 dage...................................................................................... □  2 
Ja, mere end 10 dage ........................................................................ □  3 
Nej ...................................................................................................... □  4 
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103. Har du oplevet hindringer i at kunne deltage i efter-/videreuddannelse? 
 Gerne flere kryds 
Ja, vi har haft for travlt på min arbejdsplads ................................  □  1 
Ja, mangel på vikardækning/ubesatte stillinger er en hindring ....  □  1 
Ja, hensyn til klienterne................................................................  □  1 
Ja, kunne ikke få fri ......................................................................  □  1 
Ja, kursusbudgettet er for lille ......................................................  □  1 
Ja, jeg har mødt uvilje hos min arbejdsgiver/leder.......................  □  1 
Ja, jeg får ikke dækket udgifterne/vil lide løntab ..........................  □  1 
Ja, jeg kan ikke få det til at passe sammen med mit familieliv.....  □  1 
Ja, der udbydes ikke/der er ikke relevante kurser for mig ...........  □  1 
  
Nej, har ikke mødt hindringer .......................................................  □  1 
Ved ikke, har ikke søgt .................................................................  □  1 

 
Professionalisme 
 
De følgende spørgsmål omhandler, hvorledes du forholder dig i relation til dit 
arbejde: 
 
 
 
Synes du… 

Meget ofte 
eller altid 

Ofte Nogle 
gange 

Sjæl-
dent 

Meget 
sjældent 

eller 
aldrig 

 Kun et kryds i hver linie 
104. at du kan lade arbejdets problemer 

ligge, når dagen er omme?.................. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
105. at dem, du servicerer (klienter, 

studerende, medarbejdere o.l.) kræver 
for meget af dig som person?.............. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

106. at du har en tendens til at 
overengagere dig i dit arbejde? ........... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

107. at du føler dig presset til at involvere 
dig mere, end du egentlig har lyst til?.. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

108. at du bliver for overvældet af de 
problemer, som dem, du servicerer, 
har?...................................................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

109. at du engagerer dig for meget i de 
problemer, som dem, du servicerer, 
har?...................................................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
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Arbejdsglæde og trivsel 
 
Hvordan oplever du dit arbejde?: 
 
 Meget 

ofte 
Ofte Nogle 

gange 
Sjæl- 
dent 

Meget 
sjældent 

eller 
aldrig 

   Kun et kryds i hver linie 
110. Jeg oplever mine arbejdsopgaver som 

meningsfulde .........................................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
111. Jeg er engageret og begejstret for mit 

arbejde...................................................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
112. Jeg føler mig som en del af et fællesskab 

på min arbejdsplads...............................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
113. Mit arbejde har en stor personlig 

betydning for mig ...................................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
114. Jeg føler mig mere og mere fremmed og 

ligeglad i forhold ti min arbejdsplads .....  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med følgende?: 
 
 Meget 

tilfreds 
Tilfreds Hverken 

eller 
Util-
freds 

Meget 
utilfreds 

   Kun et kryds i hver linie 
115. Din normale løn ........................................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
116. Din arbejdstid............................................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
117. De mennesker, du arbejder sammen med □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
118. Det fysiske arbejdsmiljø............................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
119. Det psykiske arbejdsmiljø......................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
120. Måden din afdeling ledes på..................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
121. Måden dine evner bruges på.................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
122. De udfordringer, som dit arbejde 

indebærer ................................................. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
123. De betingelser, dit arbejde foregår under . □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
124. Dit job som helhed, alt taget i betragtning □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
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Fremtiden – dine tanker om din arbejdsmæssige fremtid 
 
125. Hvordan ser du på din nærmeste fremtid? 
 

Sæt kryds i  □ ved det tal på linien, som er mest dækkende i forhold til dig 
 
-5 □ -4 □ -3 □ -2 □ -1 □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Meget negativ Ingen væsentlig Meget positiv 
betydning betydning betydning 
 
Er du bekymret for, at der sker dig noget af følgende: 
 

 Ja Ja, lidt Nej 
 Kun et kryds i hver linie 

126. At du mod din vilje pålægges andre arbejdstider, 
end dem du har nu?............................................... □  1 □  2 □  3 

127. At du bliver pålagt andre arbejdsopgaver?............ □  1 □  2 □  3 
128. At du mod din vilje forflyttes til et andet 

arbejdssted? .......................................................... □  1 □  2 □  3 
129. At du bliver afskediget? ......................................... □  1 □  2 □  3 

 
130. Overvejer du alvorligt at sige dit job op? 
 Kun et kryds 
Nej, jeg har ingen planer (gå videre til spørgsmål 134) ..............................  □  1 
Nej, men jeg går snart på efterløn/pension (gå videre til spørgsmål 134) ..  □  2 
Ja, jeg overvejer det alvorligt.......................................................................  □  3 
Ja, jeg søger/har allerede fået et nyt job.....................................................  □  4 
Ja, fordi jeg kun er ansat i nuværende job i en kortere periode..................  □  5 

 
131. Hvis ja i spørgsmål 130, vil du da gerne… 
 Kun et kryds 
Skifte til en anden afdeling/enhed? .............................................................  □  1 
Skifte til et andet område/sektor inden for jordemoderarbejdet end dit 
nuværende arbejdsområde .........................................................................  □  2 
Skifte til noget helt andet – uden for jordemoderområdet? .........................  □  3 
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132. Hvis ja, hvorfor overvejer du/har besluttet at skifte job? 
 Gerne flere 

Krydser 
1. For at få en fast stilling – min ansættelse er tidsbegrænset/vikar .......................  □  1 
2.  For at få færre arbejdstimer om ugen..................................................................  □  1 
3.  For at få flere arbejdstimer om ugen, fx heltid.....................................................  □  1 
4.  For at få andre arbejdstider .................................................................................  □  1 
5.  På grund af lønnen ..............................................................................................  □  1 
6.  Arbejdet er frustrerende pga. tilbagevendende omstillinger og forandringer ......  □  1 
7.  Selve arbejdet er for udmattende/anstrengende .................................................  □  1 
8.  Af hensyn til helbredet .........................................................................................  □  1 
9.  Af hensyn til familien............................................................................................  □  1 
10. For at få kortere afstand til arbejdet.....................................................................  □  1 
11. Fordi jeg ønsker at studere videre.......................................................................  □  1 
12. Naturligt led i mit karriereforløb ...........................................................................  □  1 
13. jeg har mistet engagementet i mit nuværende arbejde .......................................  □  1 
14. Der er for mange konflikter og dårligt arbejdsklima på arbejdspladsen ..............  □  1 
15. Fordi jordemødrenes selvstændighed er blevet mindre og mindre.....................  □  1 
16. Fordi jeg ikke ønsker at arbejde på et stort fødested ..........................................  □  1 
17. Fordi arbejdet er for ensomt; jeg vil gerne arbejde sammen med andre 

jordemødre ..........................................................................................................  
□  1 

18. Fordi jeg er i tvivl om, hvor længe jeg orker at arbejde med gravide/fødende....  □  1 

 
133. Hvilke af ovennævnte årsager (1-18) er de mest afgørende for dine overvejelser/ønsker 

om jobskift? Prioriter maks. 3 årsager: 
 
Skriv nr.: 

1  2   3      

 
 
134. Giv Jordemoderforeningen 3 gode råd, som du finder vigtige i forbindelse med 
 Jordemoderforeningens indsats for bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
 
______________________________________________________________________________1 

 
______________________________________________________________________________2 

 
______________________________________________________________________________3 
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___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 19

Arbejde, fritid og helbred 
 
I hverdagen oplever man mange små og store glæder. Hvor ofte er nedenstående 
sket for dig?: 
 
 Meget ofte Ofte Indimellem Sjældent Aldrig 
 Kun et kryds i hver linie 
135. Jeg går glad hjem, fordi jeg har 

gjort et godt stykke arbejde, som 
andre har været tilfreds med ............ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

136. Jeg har haft en god dag på 
arbejdspladsen. Stemningen var 
god, og vi har haft det godt 
sammen ............................................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
Hvordan ser du på forholdet mellem arbejde og fritid?: 
 
 Meget ofte 

eller altid 
Ofte Nogle 

gange 
Sjældent Meget 

sjældent 
eller aldrig 

 Kun et kryds i hver linie 
137. Der er en god balance mellem mit 

arbejde og privatliv/familieliv.............. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
138. Når jeg kommer hjem efter 

arbejdet, er jeg for træt til at lave 
nogle af de ting, jeg gerne vil............. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

139. Min familie/venner er misfornøjede 
med, at jeg virker fraværende og 
har ringe energi, når jeg er hjemme □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

140. Mit arbejde tager for meget tid, 
som jeg hellere ville have brugt 
sammen med familie og venner ........ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 

141. Hvordan er dit helbred alt i alt nu sammenlignet med for et år siden? 
 Kun et kryds 
Meget bedre nu end for et år siden ........................................................ □  1 
Noget bedre nu end for et år siden ........................................................ □  2 
Nogenlunde det samme nu som for et år siden ..................................... □  3 
Noget dårligere nu end for et år siden.................................................... □  4 
Meget dårligere nu end for et år siden ................................................... □  5 
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I hvor høj grad oplever du nedenstående?: 
 
 Altid Ofte Somme-

tider 
Sjæl-
dent 

Aldrig/ 
næsten aldrig 

 Kun et kryds i hver linie 
142. Udmatter dit arbejde dig 

følelsesmæssigt?.............................. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
143. Føler du dig frustreret af dit 

arbejde?............................................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
144. Føler du dig udbrændt på grund af 

dit arbejde? ....................................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
145. Føler du, at hver time er en 

belastning for dig, når du er på 
arbejde?............................................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

146. Er du udmattet om morgenen ved 
tanken om endnu en dag på 
arbejdet?........................................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

147. Føler du dig udkørt, når din 
arbejdsdag er slut? ........................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

148. Har du overskud til at være 
sammen med din familie og venner 
i fritiden? ........................................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
I hvor høj grad oplever du nedenstående?: 
 
 Altid Ofte Somme-

tider 
Sjæl- 
dent 

Aldrig/næsten 
aldrig 

 Kun et kryds i hver linie 
149. Hvor tit føler du dig veloplagt og 

fuld af liv?........................................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
150. Hvor tit føler du dig træt?................ □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
151. Hvor tit får du nok søvn til, at du 

føler dig udhvilet? ........................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
152. Hvor tit har du søvnbesvær, søvn-

problemer?...................................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
153. Hvor tit har du behov for at anven-

de sovemedicin efter nattevagt el-
ler døgnvagt?.................................. □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

154. Hvor tit tænker du: “Nu kan jeg ikke 
klare mere”?.................................... □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
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Med stress menes en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, 
nervøs eller urolig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på 
problemet hele tiden 
 
155.  Føler du denne form for stress for tiden? 
 Kun et kryds 
Slet ikke ..................................................................................................  □  1 
Kun lidt....................................................................................................  □  2 
Noget ......................................................................................................  □  3 
Ret meget ...............................................................................................  □  4 
Virkelig meget.........................................................................................  □  5 

 
156. Har du en lidelse eller sygdom, som, du helt eller delvis mener, skyldes dit arbejde? 
 Kun et kryds 
Ja............................................................................................................  □  1 
Nej ..........................................................................................................  □  2 
Ved ikke..................................................................................................  □  3 

 
157. Hvis ja i spørgsmål 156: Er du i behandling for denne lidelse? 
 Kun et kryds 
Ja............................................................................................................  □  1 
Nej, men har været det inden for det seneste år....................................  □  2 
Nej ..........................................................................................................  □  3 

 
Sygefravær 
 
158. Hvor mange sygedage har du haft inden for de seneste 12 måneder? 

 
Antal dage:  

 

  

 
159.  Er du – inden for det seneste år – gået på arbejde, selvom du var syg? 
 Kun et kryds 
Ja, flere gange........................................................................................  □  1 
Ja, enkelte gange ...................................................................................  □  2 
Nej ..........................................................................................................  □  3 
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160.  Får du mere at lave på dit arbejde, når der er fravær blandt kollegerne? 
 Kun et kryds 
Ja, meget mere.......................................................................................  □  1 
Ja, lidt mere............................................................................................  □  2 
Nej ..........................................................................................................  □  3 

 
Kritiske, belastende eller traumatiske hændelser 
 
De følgende spørgsmål omhandler især traditionelt jordemoderarbejde. Er der nog-
le af spørgsmålene, der ikke er relevante for din arbejdssituation, kan du springe 
spørgsmålene over. 
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161.  Hvor mange fødsler har du i gennemsnit om måneden Antal:   

 

 

 

 
162. Hvor mange af disse er: 
Normale forløb?......................................................................................  Antal:  

 

Problematiske forløb/lettere komplikationer? .........................................  Antal:  

 

Meget alvorlige, problematiske forløb? ..................................................  Antal:  

 
 
 Meget ofte 

eller altid 
Ofte Nogle 

gange 
Sjæl- 
dent 

Meget 
sjældent 

eller 
aldrig 

 Kun et kryds i hver linie 
163. Har du ansvaret for flere fødende på 

én gang?...........................................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 
164. Synes du, at du har mulighed for at 

være kontinuerligt til stede hos en 
fødende?...........................................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
165. Synes du, at nogle af de fødsler, du har bistået ved inden for det sidste år, har været 
 forbundet med meget belastende eller traumatiske oplevelser for dig? 
 Kun et kryds 
Ja, en del ................................................................................................  □  1 
Ja, enkelte ..............................................................................................  □  2 
Nej, ikke specielt.....................................................................................  □  3 
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166. Hvis ja i spørgsmål 165: Hvornår oplevede du sidste gang en meget belastende/trau-
 matiserende hændelse på dit arbejde? 
 Kun et kryds 
I sidste/denne uge ..................................................................................  □  1 
I sidste måned ........................................................................................  □  2 
Inden for de sidste 6 måneder................................................................  □  3 
Inden for det sidste år.............................................................................  □  4 
Længere tid end et år siden ...................................................................  □  5 

 
 
167. Var der i forbindelse med din seneste traumatiske oplevelse i dit arbejde nogen, der 
 hjalp og støttede dig? 
 Gerne flere kryds 
Ja, kolleger .............................................................................................  □  1 
Ja, leder..................................................................................................  □  1 
Ja, min nærmeste familie/gode venner ..................................................  □  1 
Ja, professionel bistand (psykolog, psykiater, præst) ............................  □  1 
Nej, der var ikke nogen til rådighed........................................................  □  2 
Nej, men det ville have været nyttigt ......................................................  □  3 
Nej, det var ikke nødvendigt...................................................................  □  4 

 
Vi mennesker handler og reagerer forskelligt i forbindelse med kritiske/voldsomme 
oplevelser. I hvor høj grad passer følgende udsagn til dine reaktioner på disse 
oplevelser?: 
 
 Meget ofte 

eller altid 
Ofte Nogle 

gange 
Sjældent Meget 

sjældent 
eller 

aldrig 
 Kun et kryds i hver linie 
168. Selvom jeg har gjort alt, hvad der var 

muligt, har jeg svært ved at lade 
være med at føle skyld .....................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

169. Jeg bebrejder mig selv, når noget 
går galt ..............................................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

170. Jeg er usikker på, om jeg kunne 
have gjort mere eller noget andet for, 
at udfaldet blev anderledes ..............  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

171. Jeg er god til at sætte en grænse for, 
hvor meget jeg følelsesmæssigt skal 
involvere mig i de voldsomme situa-
tioner .................................................  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

172. Jeg distancerer mig fra de fødende 
for at klare arbejdet □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
 Spørgsmålene fortsætter på næste side 
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 Meget ofte 
eller altid 

Ofte Nogle 
gange 

Sjældent Meget 
sjældent 

eller 
aldrig 

173. På min arbejdsplads er det svært at 
tale åbent om at begå fejl i arbejdet .  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

174. På min arbejdsplads er det svært at 
tale åbent om de følelser, man kan 
have i forbindelse med arbejdet .......  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

175. Jeg har måttet melde mig syg, fordi 
jeg ikke følte mig parat til at arbejde 
efter en voldsom oplevelse...............  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

176. Det er en belastning for min familie, 
når jeg har været udsat for vold-
somme oplevelser på arbejdet .........  □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 

 
 
Hvis du har yderligere kommentarer om forhold af betydning for dit fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø, er du velkommen til at skrive dem her: 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Tak for din medvirken 



 1

Tillægsskema (husk også at udfylde hovedskemaet) 
 
Spørgsmål, der kun skal besvares af lederne 
 
Sæt venligst en ring om det tal, som passer bedst i forhold til dig 
 
1. Hvor længe har du været leder/mellemleder? 

Under 1 år:     1 1-5 år:     2 6-10 år:     3 11-20 år:     4 Over 20 år:     5 

 
 
2. Er du…  
Mellem- og/eller gruppeleder for en mindre gruppe personer (ca. 1-5) ....  1 
Mellem- og/eller gruppeleder for en større gruppe og/eller flere små.......  2 
Leder på højere niveau .............................................................................  3 

 

3. Hvor mange ansatte er du leder for i alt ...................................... I alt: _____________ 

 
Lederfunktionen 
 
4. Synes du i forhold til din lederfunktion, at du… 
 Ja, i høj 

grad 
Ja, i 

nogen 
grad 

Nej, kun 
i mindre 

grad 

Nej slet 
ikke 

 Kun en ring i hver linie 
har en veldefineret jobbeskrivelse?............................... 1 2 3 4 
har fået tildelt tilstrækkeligt ansvar og kompetence, så 
du kan udføre dit lederjob tilfredsstillende?................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

har indflydelse på de væsentligste forhold vedrørende 
din afdelings/arbejdsplads’ udvikling?........................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

får den information, der er af betydning for din arbejds-
plads? ............................................................................ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

har mulighed for at deltage i relevante kurser og efter-
uddannelse?.................................................................. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

har en medarbejderstab, som er kvalificeret til at løse 
opgaverne?.................................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

at der er en god dialog mellem dig og din(e) nærmeste 
overordnede? ................................................................ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

at målene for afdeling er klare?..................................... 1 2 3 4 

 
 
5. Hvordan synes du, at dine kvalifikationer er i forhold til nedenstående arbejdsopgaver 
 Helt 

tilstrækkelige 
Tilstræk-

kelige 
Lidt utilstræk-

kelige 
Meget 

utilstrækkelige 
 Kun en ring i hver linie 
Økonomi og administration............................ 1 2 3 4 
Faglig ledelse ................................................ 1 2 3 4 
Personaleledelse/personaleudvikling............ 1 2 3 4 
Arbejdsmiljø/sikkerhed .................................. 1 2 3 4 

 



 2

Syn på medarbejderstaben 
 
6. Synes du at dine medarbejdere… 
 Ja, i høj 

grad 
Ja, i 

nogen 
grad 

Nej kun i 
mindre grad 

Nej, slet 
ikke 

 Kun en ring i hver linie 

kan deres fag?............................................................... 1 2 3 4 

er motiverede og "brænder" for deres arbejde?............ 1 2 3 4 

har ansvarsfølelse i forhold til arbejdsopgaverne?........ 1 2 3 4 

er åbne over for nye krav og udfordringer i arbejdet?... 1 2 3 4 

er gode til at hjælpe og støtte hinanden i det daglige 
arbejde?......................................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

er åbne over for at dygtiggøre sig og lære nyt? ............ 1 2 3 4 

har en høj arbejdsmoral? .............................................. 1 2 3 4 

er overbebyrdede med arbejdsopgaver ........................ 1 2 3 4 

 
 

Selve lederarbejdet 
 

7. Hvor mange timer arbejder du alt i alt i gennemsnit om ugen? Ca. ___________timer 

 
 
8. Din arbejdsbyrde: Hvordan synes du, at din arbejdsbyrde alt i alt er i dag sammenlignet 
med for et par år siden? 
 Kun en ring 
Stort set det samme .....................................................................  1 
Blevet større .................................................................................  2 
Blevet mindre................................................................................  3 
Kan ikke besvares, da jeg er ny som leder ..................................  4 

 
 
9. Er omfanget af dine administrative opgaver i dag det samme, som det har været de sidste 
par år? 
 Kun en ring 
Ja, stort set det samme................................................................  1 
Nej, det er blevet mere omfattende..............................................  2 
Nej, det er blevet mindre ..............................................................  3 
Kan ikke besvares, da jeg er ny som leder ..................................  4 

 
 
10. Synes du, at omfanget af dine administrative pligter og opgaver gør det vanskeligt at 
varetage dine øvrige ledelsesmæssige opgaver på en tilfredsstillende måde? 
 Kun en ring 
Ja, i høj grad.................................................................................  1 
Ja, i nogen grad............................................................................  2 
Kun i ringe grad ............................................................................  3 
Nej, slet ikke .................................................................................  4 

 



 3

 
11. Hvordan vurderer du alt i alt de gældende vilkår og muligheder på arbejdspladsen for at 
du kan varetage dit lederjob? 
 Kun en ring 
Meget gode...................................................................................  1 
Gode.............................................................................................  2 
Mindre gode..................................................................................  3 
Dårlige ..........................................................................................  4 

  
 
12. Har du har et ledernetværk, hvor man kan udveksle erfaringer og støtte hinanden 
gensidigt? 
 Kun en ring 
Ja, i høj grad.................................................................................  1 
Nej, men jeg savner det i høj grad ...............................................  2 
Nej, jeg synes ikke, at jeg har det store behov herfor ..................  3 
Hvis ja: Gerne flere svar 
med andre ledere på arbejdspladsen (fx sygehuset) ...................  1 
med andre ledende jordemødre...................................................  1 
Andet ............................................................................................  1 

 
 
13. Synes du… 
 Ja, i høj 

grad 
Ja, i nogen 

grad 
Nej, kun i 

mindre grad 
Nej, slet 

ikke 
 Kun en ring i hver linie 
at personalenormeringen i din afdeling er i  
overensstemmelse med de stillede opgaver?........

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

at der er gode muligheder for at tiltrække kvalifi-
cerede medarbejdere til ledige stillinger i afde-
lingen? ....................................................................

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

at din arbejdsgiver/politikerne udmelder klare 
holdninger for fremtiden? .......................................

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

at du får den nødvendige opbakning fra  
dine nærmeste overordnede? ................................

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

at du har et konstruktivt samarbejde med ledere 
i andre afdelinger på arbejdspladsen? ...................

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

at de økonomiske rammer for afdelingen mulig-
gør tilfredsstillende ydelse/behandling til bruger-
ne/klienterne?.........................................................

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

at du på afdelingens vegne kan indfri brugernes  
forventninger til god service og behandling?..........

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

at du på afdelingens vegne kan indfri arbejds-
giverens ( politikere, bestyrelse etc.) forvent-
ninger til god drift, service og kvalitet? ...................

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

at der er gode muligheder for at udvikle/omstille  
afdelingen til fremtidens klienters/brugeres 
krav?.......................................................................

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 



 4

 
14. Hvordan synes du, at dine muligheder for at udøve ledelse er i dag sammenlignet med 
for et par år siden? 
 Kun en ring 
De er bedre................................................................................... 1 
Det samme som før...................................................................... 2 
Det er dårligere............................................................................. 3 
Kan ikke besvares, da jeg er ny i lederarbejdet ........................... 4 

 
 
15. Har du bekymringer om, at der i den nærmeste fremtid kan ske noget af følgende? 
 Ja Nej 
at dit kompetence- og ansvarsområde indskrænkes? ...................................... 1 2 
at du ikke kan leve op til de krav, der stilles til ledere på dit område i 
fremtiden............................................................................................................

 
1 

 
2 

at du ikke kan rekruttere kvalificerede medarbejdere til jeres arbejdsplads? 1 2 
at du skal forvalte beslutninger, som du synes, er fagligt uansvarlige i 
forhold til dine brugers/klienters ve og vel.........................................................

 
1 

 
2 

at der vedtages forandringer, som underkender din specialistviden?............... 1 2 
at du ikke kan forvente at få opbakning fra din nærmeste leder, såfremt du 
kommer til at stå med en svær sag? .................................................................

 
1 

 
2 

at du kan blive overflødig pga. forandringer på arbejdspladsen (fx struktur-
ændringer, rationaliseringer o.l.)? .....................................................................

 
1 

 
2 

 
 
16. Synes du, at Jordemoderforeningen i forbindelse med udøvelsen af dit lederjob er…? 
  Kun en ring i hver linie 
 I høj grad I nogen grad Kun i mindre 

grad 
Slet ikke 

En støtte .................................. 1 2 3 4 
En barriere/modspiller ............. 1 2 3 4 
En inspirator ............................ 1 2 3 4 
Et serviceorgan........................ 1 2 3 4 
Fagligt udviklende ................... 1 2 3 4 
Netværksdanner...................... 1 2 3 4 
Traditionsbundet...................... 1 2 3 4 
Ligegyldig ................................ 1 2 3 4 

 



Bilag 2 

Sammenligninger med 1998-undersøgelsen 
 
Indflydelse 
 
Jeg har indflydelse på mit arbejdstempo 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Altid/ofte................................................... 32 22 
Sommetider ............................................. 33 34 
Sjældent .................................................. 24 36 
Aldrig/næsten aldrig................................. 11 8 

 
Jeg har indflydelse på, hvem jeg arbejder sammen med  
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Altid/ofte................................................... 6 11 
Sommetider ............................................. 11 11 
Sjældent .................................................. 23 32 
Aldrig/næsten aldrig................................. 60 46 

 
Samarbejde og organisering af arbejdet 
 
Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Ofte .......................................................... 50 40 
Sommetider ............................................. 39 48 
Sjældent .................................................. 9 10 
Aldrig/næsten aldrig................................. 2 2 

 
Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Ofte .......................................................... 69 70 
Sommetider ............................................. 25 26 
Sjældent .................................................. 5 3 
Aldrig/næsten aldrig................................. 1 1 

 
 



Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine nærmeste overordnede? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Ofte ............................................................... 29 20 
Sommetider................................................... 39 47 
Sjældent........................................................ 24 25 
Aldrig/næsten aldrig ...................................... 8 8 

 
Hvor ofte er dine nærmeste overordnede villige til at lytte til dine proble-
mer? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Ofte ............................................................... 48 44 
Sommetider................................................... 34 37 
Sjældent........................................................ 14 14 
Aldrig/næsten aldrig ...................................... 4 4 

 
Har du inden for det seneste år i dit arbejde… 
 
været involveret i konflikter eller skænderier på din arbejdsplads (dvs. fra-
regnet, hvis du var konfliktmægler)? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
I høj grad....................................................... 6 7 
I nogen grad.................................................. 16 17 
Kun i mindre grad.......................................... 30 31 
Nej, slet ikke.................................................. 48 45 

 
været udsat for vold eller trussel om vold på din arbejdsplads? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
I høj grad....................................................... - 0,2 
I nogen grad.................................................. 0,4 1,4 
Kun i mindre grad.......................................... 1,8 3,4 
Nej, slet ikke.................................................. 97,8 95 

 



været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed (seksuel chikane) på din 
arbejdsplads? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
I høj grad....................................................... - - 
I nogen grad ................................................. 0,1 0,5 
Kun i mindre grad ......................................... 1,2 1,1 
Nej, slet ikke ................................................. 98,7 98,4 

 
Efteruddannelse 
 
Har du oplevet hindringer i at kunne deltage i efter-/videreuddannelse? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Nej ..........................................................  35 18 
Ved ikke, har ikke søgt ................................. ( ) 17 
Ja, kursusbudgettet er for lille....................... 49 55 
Ja, vi har for travlt på min arbejdsplads ........ 14 26 
Ja, jeg får ikke dækket udgifterne/vil lide 
løntab (1998-spm: kun lide løntab) ............... 10 28 
Ja, der udbydes ikke/der er ikke relevante 
kurser for mig................................................ 3 5 
Ja, mangel på vikardækning/ubesatte stil-
linger er en hindring......................................  24 
Ja, kunne ikke få fri.......................................  16 
Ja, jeg kan ikke få det til at passe sammen 
med mit familieliv ..........................................  7 

 
Arbejdsglæde og trivsel 
 
Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med føl-
gende? 
 
Din normale løn? 
 1998  

Andele i pct. 
20061  

Andele i pct. 
Meget tilfreds .................................................. 1 1 
Tilfreds............................................................ 19 12 
Utilfreds........................................................... 48 45 
Meget utilfreds ................................................ 32 43 

 
                                              
1 Obs: Svarmuligheden “hverken eller” er fjernet, hvilket ændrer procentfordelin-
gen i forhold til, hvad der er rapporteret i rapportens kapitel 2. 



De mennesker du arbejder sammen med? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Meget tilfreds .................................................. 42 42 
Tilfreds ............................................................ 54 57 
Utilfreds........................................................... 3 1 
Meget utilfreds ................................................ - - 

 
Det fysiske arbejdsmiljø? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Meget tilfreds .................................................. 11 15 
Tilfreds ............................................................ 52 56 
Utilfreds........................................................... 30 24 
Meget utilfreds ................................................ 8 5 

 
Måden din afdeling ledes på? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Meget tilfreds .................................................. 11 12 
Tilfreds ............................................................ 51 48 
Utilfreds........................................................... 29 29 
Meget utilfreds ................................................ 9 11 

 
Måden dine evner bruges på 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Meget tilfreds .................................................. 14 16 
Tilfreds ............................................................ 70 69 
Utilfreds........................................................... 14 12 
Meget utilfreds ................................................ 2 3 

 
De udfordringer som dit arbejde indebærer 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Meget tilfreds .................................................. 30 24 
Tilfreds ............................................................ 64 70 
Utilfreds........................................................... 6 5 
Meget utilfreds ................................................ - 1 

 



Dit job som helhed alt taget i betragtning 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Meget tilfreds .................................................. 23 19 
Tilfreds............................................................ 68 69 
Utilfreds........................................................... 8 11 
Meget utilfreds ................................................ 1 1 

 
Sygefravær 
 
Hvor mange sygedage har du haft inden for de seneste 12 måneder? 
 1998 2006 
Ingen sygedage .............................................. 17 % 17 % 
Antal dage i gennemsnit ................................. 8,6 12,0 

 
Får du mere at lave på dit arbejde, når der er fravær blandt kollegerne? 
 1998  

Andele i pct. 
2006  

Andele i pct. 
Ja, meget mere............................................... 46 62 
Ja, lidt mere .................................................... 48 32 
Nej .................................................................. 6 6 

 



 


	endelig rapport.pdf
	endelig rapport.pdf
	Resumé af undersøgelsens resultater
	En karakteristik af jordemødrene
	Arbejdsglæde og trivsel
	Arbejdstid
	Forandringer
	Indflydelse
	Arbejdets krav og klienterne
	Rolleklarhed og konflikter
	Ledelse og samarbejde
	Kritiske, belastende eller traumatiske hændelser
	Kvalifikationer og efteruddannelse
	Professionalisme
	Fysisk arbejdsmiljø
	Arbejde og fritid
	Helbred
	Fremtiden
	Ledernes psykiske arbejdsmiljø

	Indledning
	Formål med undersøgelsen
	De anvendte spørgeskemaer
	Analyser

	Svarprocent
	En karakteristik af undersøgelsesgruppen
	Portræt af gruppen af basisjordemødre
	Portræt af gruppen af afdelingsjordemødre/kliniske jordemode
	Ledere
	Øvrige jordemødre i undersøgelsen


	Arbejdsglæde og trivsel alt i alt
	Jordemødrenes arbejdstid
	Ugentlig arbejdstid
	Over- /merarbejde
	Afvikling af overarbejde
	Balancen mellem arbejde og privatliv/familieliv

	Arbejdstidens placering på døgnet
	Ændringer i vagtplanerne
	Karakteristika ved gruppen af jordemødre, der føler sig pres

	Opsummering

	Forandringer i jordemødrenes arbejdsforhold
	Et område præget af omfattende og store forandringer
	Forandringernes implementering
	Reaktioner på forandringen
	Oplevelsen af de forskellige typer forandringer
	Forandringens betydning alt i alt for arbejdspladsen
	Forandringer og implementering
	Forandringer – positive og negative
	Forandringer – på plussiden
	Forandringer – på minussiden

	Opsummering

	Indflydelse
	Jordemødrenes indflydelse over arbejdet
	Indflydelse i arbejdet
	Indflydelse og ledelse
	Opsummering

	Selve arbejdet – krav og klienter
	Kvantitative krav
	Kognitive krav
	Mulighed for restitution
	Kvalitet
	Karakteristika ved klienterne
	Jobkrav og overvejelser om jobskifte
	Opsummering

	Rolleklarhed og rollekonflikter
	Rolleklarhed og rollekonflikter set i forhold til stress og 
	Opsummering

	Ledelse og samarbejde
	Ledelse
	Opsummering

	Samarbejde
	Samarbejdsrelationerne på fødestederne
	Klimaet på arbejdspladsen
	Konflikter og mobning

	Vold og seksuel chikane

	Kritiske, belastende eller traumatiske hændelser
	Kvalifikationer og faglig udvikling
	Vurdering af egne kompetencer
	Supervision, faglig udvikling i jobbet og efter- og videreud
	Supervision
	Deltagelse i kurser, efter- og videreuddannelse

	Opsummering

	Professionalisme
	Fysisk arbejdsmiljø
	Arbejde og fritid
	Helbred – velvære, stress, udbrændthed og sygefravær
	Stress
	Udbrændthed
	Arbejdsbetingede lidelser
	Sygefravær

	Jordemødrenes tanker om deres arbejdsmæssige fremtid
	Overvejelser om jobskifte
	Årsager til overvejelser om jobskifte


	Jordemødrenes arbejdsmiljø i 1998 og i dag
	Indflydelse
	Samarbejde
	Konflikter, vold og seksuel chikane
	Jobtilfredshed
	Efteruddannelse
	Sygefravær

	Opsummering

	Ledernes psykiske arbejdsmiljø
	Lederfunktionen
	Ledernes syn på medarbejderne
	Selve lederarbejdet
	Ledernetværk

	Ledernes relation til egne overordnede
	Ledernes vurdering af den nærmeste fremtid
	Opsummering

	Bilag


	ny-bilag 2.pdf
	Bilag 2


