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Ofir.dk Jobrapport 
Analyse: Dette indeholder en effektiv jobannonce til 

sygeplejersker 
 

Jobportalen Ofir.dk udsendte i maj 2020 et spørgeskema til 4.000 sygeplejersker, for at undersøge, hvad der 
bliver lagt særlig vægt på i forbindelse med et jobskifte.  

Resultater er præsenteret i denne rapport.  

Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaanalyse sendt til 4.000 sygeplejersker i alderen 20-65 år. 
Hertil delt hos en lukket gruppe for sygeplejersker på Facebook med 27.000 medlemmer. I alt besvarede 
350 sygeplejersker spørgeskemaet.  
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På en skala fra 1-5, hvor 1 er lidt betydning og 5 er meget betydning, hvor meget vil følgende betyde for dig i 
forbindelse med et jobskifte? 
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Det siger respondenterne – med egne ord 
 

Herunder er der uddrag af respondenternes kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen 
indeholder flere kommentarer, men nedenstående er udvalgt som en bred repræsentation af deltagernes 
ønsker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Betydning vægter jeg professionel ledelse samt længere 
vagt skemaer end kun 4 uger som er lovkrav. Samt mere 
indflydelse på min egen frihed. Jeg ønsker også at mine 
kompetencer anvendes.” 

 

”3 ugers sammenhængende sommerferie.” 

 

”Meget vigtigt med kompetente ledere, der får det bedste 
frem i en. Meget vigtigt med ordentlige arbejdstider. Fuld tid 
passer IKKE sammen med vagter.” 

 

”Faglighed, ledelse og ordentlige arbejdsforhold.” 

 

”Det er vigtigt for mig, at min erfaring og mine 
kompetencer kommer i anvendelse. Hvis man som 
sygeplejerske skal arbejde med opgaver, som Social og 
sundhedshjælpere lige så godt kan gøre, mister jeg 
engagement.” 

 

”Det at arbejde hver 2. weekend gør, at der er mindre tid 
sammen med sine børn og familie, når de har fri. Kun at 
skulle arbejde hver 3. weekend ville gøre en stor forskel.” 
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Bilag: Spørgeskemaet respondenterne besvarede  
 

For at hjælpe regioner, kommuner og private aktører med at få viden om jobsøgningen hos sygeplejersker, 
har Ofir.dk igangsat en undersøgelse. 

Formålet er at afdække, hvad der skal gøres for at tiltrække og fastholde sygeplejersker hos arbejdsgiverne. 
Du kan dermed være med til at påvirke de områder, der er vigtigst for dig, såsom løn, udviklingsmuligheder, 
arbejdstid osv. 

Vi håber, at du vil hjælpe os med at besvare nogle få spørgsmål helt anonymt. Det tager kun 2 minutter.  

 

Hvad er din nuværende titel? 
(1)  Sygeplejerske  

(2)  Sundhedsplejerske  

(3)  Afdelingssygeplejerske  

(4)  Anæstesisygeplejerske  

(5)  Operationssygeplejerske  

(6)  Hjemmesygeplejerske  

(7)  Aftensygeplejerske  

(8)  Udviklingssygeplejerske  

(9)  Oversygeplejerske  

(10)  Psykiatrisk sygeplejerske  

(11)  Distriktssygeplejerske  

(12)  Specialsygeplejerske  

(13)  Sygeplejechef  

(14)  Sygeplejeassistent  

(15)  Forskningssygeplejerske  

(16)  Hygiejnesygeplejerske  

(17)  Sygeplejerske, privatpraktiserende læge  

(18)  Børnesygeplejerske  

(19)  Ny uddannet 
 

Andet 
_____ 
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Hvilken region arbejder du i? 
(1)  Region Nordjylland 

(6)  Region Midtjylland 

(7)  Region Syddanmark 

(8)  Region Sjælland 

(2)  Region Hovedstaden 
 

Hvor mange år er du? 
(1)  Under 20 år 

(2)  20-29 år 

(3)  30-39 år 

(4)  40-49 år 

(5)  50-59 år 

(6)  +60 år 
 

Arbejder du inden for den offentlige eller den private sektor? 
(1)  Den offentlige sektor 

(2)  Den private sektor 
 

På en skala for 1-5, hvor 1 er lidt betydning og 5 er meget betydning, hvor meget vil følgende 
betyde for dig i forbindelse med et jobskifte? 

Bedre løn 
(1)  1 - lidt betydning 

(2)  2 

(4)  3 

(5)  4 

(6)  5 - meget betydning 
 

Spændende opgaver 
(1)  1 - lidt betydning 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 - meget betydning 
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Det var næste trin i min karriereudvikling 
(1)  1 - lidt betydning 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 - meget betydning 
 

Arbejdspladsen er tæt på (mindre end 30 min transport) 
(1)  1 - lidt betydning 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 - meget betydning 
 

Arbejdspladsen er anbefalet af andre 
(1)  1 - lidt betydning 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 - meget betydning 
 

Nedsat arbejdstid 
(1)  1 - lidt betydning 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 - meget betydning 
 

Vagter inden for normal arbejdstid 
(1)  1 - lidt betydning 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 - meget betydning 
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Andet:  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 

Hvor tit er du på sociale medier som f.eks. Facebook? 
(1)  Dagligt 

(2)  3-4 gange om ugen 

(3)  En enkelt gang om ugen 

(4)  Højest et par gange om måneden 

(5)  Et par gange om året 

(6)  Sjældnere eller aldrig 
 

Hvor tit besøger du en jobportal? 
(1)  Dagligt 

(2)  3-4 gange om ugen 

(3)  En enkelt gang om ugen 

(4)  Højest et par gange om måneden 

(5)  Et par gange om året 

(6)  Sjældnere eller aldrig 
 

Hvor ofte overvejer du at skifte "side" (fra offentlig til privat eller privat til offentlig? 
(1)  Dagligt 

(2)  3-4 gange om ugen 

(3)  En enkelt gang om ugen 

(4)  Højest et par gange om måneden 

(5)  Et par gange om året 

(6)  Sjældnere eller aldrig 
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"Jeg tænker på at søge over mod andre sektorer/stillinger" 
(1)  Dagligt 

(2)  3-4 gange om ugen 

(3)  En enkelt gang om ugen 

(4)  Højest et par gange om måneden 

(5)  Et par gange om året 

(6)  Sjældnere eller aldrig 
 

Hvis du var jobsøgende, ville det da være interessant at få relevante jobtilbud via de sociale 
medier som f.eks. Facebook? 
(1)  Helt sikkert 

(2)  Overvejende sikkert 

(3)  Ved ikke 

(4)  Overvejende ikke 

(5)  Slet ikke 
 

Hvis du var jobsøgende, kunne du forestille dig at oprette et CV eller en jobagent hos en 
jobportal og få relevante jobs tilsendt? 
(1)  Helt sikkert 

(2)  Overvejende sikkert 

(3)  Ved ikke 

(4)  Overvejende ikke 

(5)  Slet ikke 

 

 

 

Tak for hjælpen 
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