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Vedr.: Forskningsrapport om ”Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdsplad-

ser” 

 

./. Ved OK-15 blev det aftalt at gennemføre et forskningsprojekt om psykisk arbejdsmiljø på de 

regionale arbejdspladser. I forlængelse heraf er der nu udarbejdet vedlagte rapport om ”Psykoso-

cialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser”. 

 

Rapporten er udarbejdet for Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet af Københavns 

Stressforskningscenter, som er et tværinstitutionelt samarbejde mellem Afdeling for Socialmedi-

cin ved Københavns Universitet, Arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital og det Natio-

nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

 

Rapporten peger på tre væsentlige pointer: 

1. Lederen oplevelse af eget arbejdsmiljø er helt centralt for hele arbejdsenhedens psykosociale 

arbejdsmiljø. Der er højere risiko for, at medarbejderne i en arbejdsenhed, hvor lederen op-

lever at have lav kontrol over egen arbejdssituation, oplever dårligt psykosocialt arbejds-

miljø. Den negative effekt af lav jobkontrol kan delvist afhjælpes, hvis lederen oplever social 

støtte fra nærmeste leder er navnlig vigtigt for arbejdsenhedens sociale kapital, hvis lederen 

oplever praktisk eller social støtte fra nærmeste leder.  

2. Ansatte i social- og sundhedssektoren er oftere udsat for vold og trusler om vold i deres ar-

bejde end personer, der er ansat i andre sektorer. Vold og trusler om vold har stor betydning 

for medarbejdernes trivsel og risiko for langtidssygemelding. Social støtte og en indsats i 

forhold til bedre kompetencer til at håndtere vold er vigtigt, i forhold til at medarbejderen 

kan håndtere denne belastning. 

3. Der kan ses positive effekter i det psykosociale arbejdsmiljø fx i forbindelse med en grundig 

introduktion af nyuddannede, samt indsatser som øger medarbejdernes indflydelse på eget 

arbejde - herunder især indflydelse på egen arbejdstid. 

 

Der er udsendt særskilt invitation til medlemsorganisationerne om et informationsmøde den 3. 

november 2017 om bl.a. denne rapport, og der henvises i øvrigt til nyhedsomtale på Stressforsk-

ningscenterets hjemmeside: http://stressresearch.ku.dk/stressforskningscenter/nyheder/ny-rap-

port-om-psykosocialt-arbejdsmiljoe-paa-social--og-sundhedsomraadet/ 
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I forskningsprojektet har fokus været på at identificere ressourcer og indsatser på arbejdspladsen, 

der kan fremme et godt psykosocialt arbejdsmiljø og reducere sygefravær. Rapporten er ikke en 

kortlægning af det samlede psykosociale arbejdsmiljø på det regionale område, og det skal også 

bemærkes, at der kan være en vis underrapportering af anmeldelser om vold og trusler om vold, 

og at den kan være større blandt visse jobgrupper end andre.  

 

Eventuelle spørgsmål i forhold til rapporten kan rettes til chefkonsulent Henrik Carlsen, e-mail 

hc@forhandlingsfaellesskabet.dk, tlf. 3847 0617. 
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