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Sammenfatning
Rapporten præsenterer resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsvilkår
blandt kommunalt ansatte psykologer, som Rådgivende Sociologer har gennemført for
Dansk Psykolog Forening i foråret 2009.
I rapporten afdækkes kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår på centrale områder som arbejdets indhold og fordeling, motivation og tilfredshed, samarbejde, vilkår
for at yde kvalitet, ledelse, psykisk belastning, kompetenceudvikling og kurser m.m.
Indledningsvis sammenfattes nogle centrale resultater fra undersøgelsen med særligt
fokus på temaerne: motivation og tilfredshed, klarhed over ansvarsområder og mål for
arbejdet, arbejdspres og forhold til kolleger og ledelse.

Motivation og tilfredshed
72% af de kommunalt ansatte psykologer i Dansk Psykolog Forening er tilfredse eller
meget tilfredse med deres job, og 79% oplever ofte eller altid, at det er rart at være på
arbejde. Sammenlignet med 2003 er der sket en mindre stigning i andelen af kommunalt ansatte psykologer, som er meget tilfredse med deres arbejde.
Motivationen blandt de kommunalt ansatte psykologer er høj. 82% oplever, at de ofte
eller altid er motiverede og engagerede i deres arbejde, og en indeksering af motivationsfaktorerne viser da også, at 81% af respondenterne i undersøgelsen kan karakteriseres som højt motiverede.
Den store andel af kommunalt ansatte psykologer, som er tilfredse eller meget tilfredse med arbejdet kan - sammen med den store andel af højt motiverede respondenter blandt andet forklares ved, at størstedelen oplever, at deres arbejdsopgaver ofte eller
altid er meningsfulde (82%), og at de ofte eller altid føler, at de yder en vigtig arbejdsindsats, når de er på arbejde (87%). Andre væsentlige forklaringsfaktorer med henblik
på jobtilfredshed og motivation er graden af indflydelse og den relativt lave bureaukratiseringsgrad blandt de kommunalt ansatte psykologer.
En sidste, ikke helt så fremtrædende faktor, med betydning for jobtilfredsheden og
motivationen blandt de kommunalt ansatte psykologer, er oplevelsen af at kunne bruge sin viden og sine erfaringer i jobbet (86%) og at kunne lære nyt gennem arbejdet
(kun 10% oplever sjældent eller aldrig dette).
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Forhold til kolleger
80% af de kommunalt ansatte psykologer befinder sig på en arbejdsplads, hvor der
sidder mindst én anden psykolog end dem selv, og 79% vurderer, at de har gode eller
meget gode muligheder for at trække på kollegers erfaringer og ekspertise i det daglige arbejde. Størstedelen (72%) af respondenterne i undersøgelsen oplever også, at der
er en høj eller meget høj grad af tillid mellem medarbejderne i deres afdeling.
Det overordnede billede af de kollegiale forhold er altså positivt. Imidlertid oplever 92%
af de kommunalt ansatte psykologer, at de ofte eller altid arbejder isoleret med deres
psykologfaglige opgaver, mens kun 53% vurderer, at dette er den mest hensigtsmæssige måde at arbejde på. Hertil kommer, at en femtedel vurderer, at de har dårlige muligheder for at trække på kollegers erfaringer og ekspertise. Kun 9% løser ofte eller altid opgaver i et team af psykologer, mens en noget større andel løser opgaver i teams
af andre faggrupper (43%). Oplevelsen af at kunne trække på kollegers ekspertise og
erfaringer i det daglige arbejde er som forventet større i de forvaltninger, som har
mange psykologer ansat.
Der er en klar sammenhæng mellem om man løser sine opgaver i samarbejde med andre og jobtilfredshed: Blandt dem, der altid løser deres opgaver i samarbejde med andre finder man en langt større andel af respondenter, som er meget tilfredse med jobbet. Det kan med andre ord se ud som om, at der ligger en udfordring rundt omkring
på de kommunalt ansatte psykologers arbejdspladser med henblik på at opprioritere
og muliggøre samarbejde med både andre psykologer men også andre faggrupper – en
anbefaling der går igen fra undersøgelsen i 2003.

Forhold til ledelse
68% af de kommunalt ansatte psykologer vurderer, at de hos deres leder kan hente
hjælp og støtte, når de har behov for det. Endvidere oplever 78% af de kommunalt ansatte psykologer, at de kan hente opbakning fra deres leder ved kritik udefra.
De kommunalt ansatte psykologer, der har en leder, der selv er psykologuddannet, er
dem der i størst grad oplever at kunne hente hjælp, opbakning og støtte, når de har
behov for det, men det er også dem, der føler sig mest udfordret fagligt (for nogles
vedkommende for meget), og som oplever, at de har mindst indflydelse sammenlignet
med de respondenter, hvis leder har en anden uddannelsesmæssig baggrund.
At kunne hente opbakning samt hjælp og støtte hos lederen ved behov har en væsentlig betydning for jobtilfredsheden: Det er de kommunalt ansatte psykologer, der oplever deres leder som en støtte, der er mest tilfredse med deres job.
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Arbejdspres
Arbejdsmængde og arbejdstempo er utvivlsomt de største belastningsfaktorer blandt
de kommunalt ansatte psykologer. 50% føler sig i høj eller meget høj grad belastet af
arbejdsmængden, 38% føler sig i høj eller meget høj grad belastet af arbejdstempoet,
og hertil kommer, at 39% i høj eller meget høj grad kommer bagud med arbejdet.
Det store arbejdspres blandt de kommunalt ansatte psykologer betyder, at halvdelen af
psykologerne oplever, at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt og at arbejdstempoet er højt gennem hele dagen. Det resulterer blandt andet i, at mange oplever, at arbejdet hober sig op, en relativt stor andel af de kommunalt ansatte psykologer arbejder ud over den normerede arbejdstid (for en tredjedels vedkommende mere end 4 timer i gennemsnit per uge) og 27% holder sjældent eller aldrig pauser.
En dybdegående analyse viser, at de udslagsgivende faktorer i forbindelse med oplevelsen af belastning er kandidatår, overarbejde og tiden brugt på administrative opgaver. Har man således et nyere kandidatur, har man overarbejde og oplever man at bruge mere tid på de administrative opgaver i forhold til det ønskede, er man mere tilbøjelig til at føle sig belastet af forhold som fx arbejdsmængde og arbejdstempo.
Det store arbejdspres kan have nogen betydning for, hvordan de kommunalt ansatte
psykologer håndterer de fagetiske dilemmaer, de møder i deres hverdag. Den gode
nyhed er, at langt størstedelen af de kommunalt ansatte psykologer oplever, at de ofte
eller altid har mulighed for at informere klienter og hente samtykke (93%), sikre fortrolighed og overholdelse af tavshedspligt (91%), rådføre sig med kolleger om etiske dilemmaer (74%), komme med klare anbefalinger til foranstaltninger som vurderes dækkende for klientens behov (74%), osv. Imidlertid er ikke alle vurderingerne lige positive
- fx oplever 1 ud af 3 af undersøgelsens respondenter, at de kun sommetider, sjældent eller aldrig har mulighed for at undlade at påtage sig en sag, hvis personlige forhold kan påvirke varetagelsen af den, og ligeledes vurderer 1 ud af 3, at de kun sommetider, sjældent eller aldrig har mulighed for at udføre de fagligt nødvendige opgaver
i en sag, før de afslutter den. Disse vurderinger kan meget vel hænge sammen med
den store arbejdsmængde og arbejdstempoet – travlheden kan med andre ord have
konsekvenser for den faglige indsats.
En indeksering af belastningsfaktorer viser, at 43% af respondenterne har en lav belastningsgrad, 40% har en moderat belastningsgrad og 18% har en høj belastningsgrad.
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Det er i særlig grad indenfor de tværfaglige enheder og selvstændig PPR, at man finder
de største andele af kommunalt ansatte psykologer, der føler sig belastet af arbejdsmængden og arbejdstempoet.

Klarhed over ansvarsområder og mål for arbejdet
arbejdet
I år 2003 blev rolleklarhed og målsætninger for arbejdet fremhævet som et positivt resultat på baggrund af undersøgelsen. Ser man imidlertid på udviklingen gennem de
sidste 5 år med henblik på, om de kommunalt ansatte psykologer oplever klarhed omkring deres ansvarsområder og klare mål for arbejdet, er udviklingen ikke til det bedre.
60% oplever i høj eller meget høj grad at have klarhed over egne ansvarsområder (et
fald på 19% siden 2003) og blot 36% oplever, at der i høj eller meget høj grad er klare
mål for deres arbejde (et fald på 11% siden 2003). Indenfor de tværfaglige enheder,
selvstændig PPR, arbejdsmarkedsområdet samt personale og HR finder man de største
andele af medarbejdere, der oplever uklarhed omring målsætninger for arbejdet.
På baggrund af de omfattende omstruktureringer som følge af strukturreformen, der
har involveret mange af de kommunalt ansatte psykologers arbejdspladser, kunne man
måske godt forvente, at dette var forklaringen på den relativt store uklarhed omkring
egne ansvarsområder og målsætninger for arbejdet. Omstruktureringerne synes dog
kun at have en lille forklaringskraft - og kun i forbindelse med mål for arbejdet.
En mere sandsynlig forklaring på uklarheden omkring egne ansvarsområder og målsætninger for arbejdet er det generelle informationsniveau på arbejdspladserne. 56%
oplever ofte eller altid, at de får den information de har brug for med henblik på at
klare arbejdet godt, og kun 41%, at de ofte eller altid adviseres i god tid om vigtige beslutninger og ændringer på arbejdspladsen. Sammenhængen er klar: De kommunalt
ansatte psykologer, der arbejder steder hvor informationsniveauet er højt, er også dem
der i højst grad oplever at have klarhed omkring egne ansvarsområder og målsætninger for arbejdet. Det kan betyde, at der ude på arbejdspladserne er behov for en klarere kommunikation af aktiviteter, værdier og målsætninger, og at der bliver lagt større
vægt på at tydeliggøre overfor de enkelte medarbejdere, hvordan deres arbejdsopgaver
passer ind i denne sammenhæng.

Generelle tendenser
Afslutningsvis kan det siges, at en gennemgående tendens i rapporten er, at køn, kandidatår og til en vis grad alder har betydning for, hvordan man oplever sine arbejdsvilkår. En meget overordnet betragtning vil være, at det oftest er respondenter med et
nyere kandidatur - og kvinder i højere grad end mænd -, der oplever, at der er et
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hårdt arbejdspres. Det er også dem, der oplever at have den laveste grad af indflydelse
og den største usikkerhed omkring, hvad der forventes af dem arbejdsmæssigt. En dyberegående analyse viser, at kandidatåret er mere betydningsfuldt end kønnet, hvad
angår vurderingen af belastningsfaktorer.
Her er det dog værd at tilføje, at kategorien for nyuddannede er rimelig bred (20052009), hvilket reelt betyder, at respondenter, der omtales som ’nyuddannede’, ’med et
nyere kandidatur’ eller lignende, kan have helt op til 4 års erfaring på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre er der er god grund til fremover at være særligt opmærksomme
på arbejdsvilkårene for de nyuddannede kommunalt ansatte psykologer.
Nogle andre gennemgående tendenser i analysen er, at respondenter med lederbeføjelser, offentlig autorisation og en eller flere specialistgodkendelser er mere tilbøjelige
til at vurdere deres arbejdsvilkår positivt end respondenter uden lederbeføjelser, uden
autorisation

og/eller

uden

specialistgodkendelse.

På

samme

måde

er

Cand.Pæd.Psych’ere mere tilbøjelige til at vurdere deres arbejdsvilkår positivt end
Cand.Psych’ere.
En sidste generel betragtning er, at arbejdsfelterne tværfaglige enheder, selvstændig
PPR, arbejdsmarkedsområdet samt personale og HR gentagne gange i rapporten fremhæves som mere belastede områder end de øvrige. Omvendt fremhæves dagbehandlingstilbud som et arbejdsfelt med en stor andel kommunalt ansatte psykologer, der
vurderer deres arbejdsvilkår positivt.
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Indledning
Baggrund og formål
Formålet med undersøgelsen har været at undersøge arbejdsvilkårene blandt kommunalt ansatte psykologer i Danmark under Dansk Psykolog Forening. Til dette formål er
de kommunalt ansatte psykologer gennem en elektronisk spørgeskemaundersøgelse
blevet spurgt til arbejdets indhold og fordeling, motivation og tilfredshed, samarbejde,
forhold til kolleger, vilkår for at yde kvalitet, ledelse, psykisk belastning, kompetenceudvikling og kurser m.m.
Spørgeskemaet som er blevet brugt til undersøgelsen er blevet udformet med udgangspunkt i det spørgeskema, som blev brugt til at undersøge psykologers arbejdsvilkår i 2003, således at undersøgelsen har et sammenligningsgrundlag. Undersøgelsen i år er dog noget mindre omfattende – i forhold til antallet af spørgsmål – end i
2003.
Spørgeskemaet er blevet udformet i tæt samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening
og Rådgivende Sociologer, mens Rådgivende Sociologer alene har været ansvarlige for
indsamling af data, analyse og afrapportering.

Undersøgelsens gennemførelse og metode
Dataindsamlingen er foretaget i maj måned 2009 og er gennemført som en elektronisk
spørgeskemaundersøgelse. For at informere om undersøgelsen blev der udsendt brev
til samtlige registrerede kommunalt ansatte psykologer under Dansk Psykolog Forening. Brevet indeholdt et link til undersøgelsen, en unik kode og undersøgelsens formål stod beskrevet.
Dataindsamlingen løb over en periode af 3 uger og for at højne svarprocenten blev der
udsendt en rykkerskrivelse til alle, der endnu ikke havde besvaret undersøgelsen en
uge før dataindsamlingens svarfrist.
Spørgeskemaet indeholdt 140 delspørgsmål.
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Svarprocent og frafald
Der blev sendt brev ud til i alt 21861 psykologer og der er i undersøgelsesperioden
indkommet svar fra 1247 personer, hvilket giver en svarprocent på 57%.
Imidlertid var de udleverede respondentlister fra Dansk Psykolog Forening ikke helt
opdaterede og 66 personer har svaret, at de ikke længere er kommunalt ansatte. Da vi
må antage, at kun en mindre del af de psykologer, der ikke længere er kommunalt ansatte, har gjort sig den ulejlighed at svare på undersøgelsen, kan vi derfor meget vel
formode, at undersøgelsens reelle svarprocent ligger på omkring 60%. Vi har dog ikke
mulighed for at verificere dette tal, da registreringerne hos Dansk Psykolog Forening er
baseret på, at medlemmerne selv indberetter ændringer i deres ansættelsesforhold.
Antallet af besvarelser matcher nogenlunde antallet af indkomne besvarelser fra kommunalt ansatte psykologer i undersøgelsen fra 20032 og danner et fint grundlag for
såvel en deskriptiv og analytisk gennemgang af undersøgelsens resultater.
De 66 personer, som har svaret, at de ikke længere er kommunalt ansatte, kan være
med til at tegne billedet af det generelle frafald i undersøgelsen. Som årsager angives
fx ledighed, pension, ansættelse i staten, ansættelse i det private, opstartet som privatprakti-

serende m.m.
Læsevejledning
De kommunalt ansatte psykologer er blevet bedt om at besvare baggrundsspørgsmål
vedrørende alder, køn, anciennitet, jobtype m.m. Baggrundsspørgsmålene bruges dels
til at beskrive undersøgelsens respondenter, dels til at vurdere, om særlige svar systematisk hober sig op i bestemte grupper af kommunalt ansatte psykologer. Der hvor
der er signifikante forskelle3 mellem grupper af kommunalt ansatte psykologer, er forskellene beskrevet, mens mindre forskelle ikke med sikkerhed kan tillægges en betydning og derfor ikke er beskrevet.
Enkelte steder i rapporten er data bearbejdet gennem indeksering. Indeks kan være en
hjælp til at skabe overblik over mange data på én gang. Eksempelvis har vi under motivation valgt at konstruere et motivationsindeks over de kommunalt ansattes samlede
besvarelser af 8 spørgsmål, der tilsammen belyser motivation. Indekset beregnes ved,
at de personer, der har valgt den mest positive værdi (her er det ’Altid’) på det enkelte
spørgsmål tæller 5 point. ’Ofte’ tæller 4 point, ’Sommetider’ tæller 3 point, ’Sjældent’
1

Oprindeligt bestod respondentlisten af 2212 personer, men 26 af de udsendte breve er kommet retur med melding
om, at personerne er ubekendte på adressen, hvorfor disse er modregnet tallet, idet de aldrig har modtaget brevet.
2
Her svarede 1018 kommunalt ansatte psykologer.
3
Der analyseres ud fra et signifikansniveau på 5%.
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tæller 2 point og ’Aldrig’ tæller 1 point. Alle de øvrige spørgsmål der indgår i indekset
gives tilsvarende point. Disse point lægges sammen og summen divideres med antallet
af spørgsmål (her er det 8). Hernæst inddeles indekset i 3 intervaller: 1-2.49 (lille
grad), 2.5-3.49 (mellem grad) og 3.5-5 (høj grad), hvorefter man har en retvisende variabel, der dækker den komplekse egenskab indekset er udtryk for. Der hvor indeksering af data forekommer i rapporten, vil det i en note være beskrevet, hvilke spørgsmål, der indgår i konstruktionen af indekset.
I rapportens tabeller er antallet af svarpersoner på det enkelte spørgsmål angivet med
N (= number). På flere af spørgsmålene er der respondenter, som enten ikke har villet
eller også ikke har kunnet besvare spørgsmålet, hvorfor N ikke altid er lig antallet af
respondenter i undersøgelsen.

God læselyst!
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Baggrundsspørgsmål
I dette afsnit beskrives, hvordan de kommunalt ansatte psykologer fordeler sig på de
baggrundsspørgsmål, de er blevet stillet i undersøgelsen. Formålet med baggrundsspørgsmålene er dels at give en karakteristik af de kommunalt ansatte psykologer, der
har deltaget i undersøgelsen, dels at afklare om der - på tværs af baggrundsspørgsmålene - er bestemte svarmønstre i undersøgelsens data.
Tabel 1. Køn
N

Mand

Kvinde

1181

20%

80%

4 ud af 5 af de kommunalt ansatte psykologer, der har deltaget i undersøgelsen er
kvinder, mens 20% er mænd.

Sammenlignet med undersøgelsen i 2003 er der lidt færre mænd repræsenteret

•

i denne undersøgelse, da mændene i 2003 var repræsenteret med 26%.
Tabel 2. Alder
N

Under 30 år

30-40 år

41-50 år

51-60 år

Over 60 år

1181

6%

29%

22%

30%

13%

Undersøgelsens kommunalt ansatte psykologer fordeler sig rimelig jævnt aldersmæssigt på de midterste alderskategorier - men med få psykologer i yderkategorierne.

Godt en tredjedel (35%) af de kommunalt ansatte psykologer er 40 år eller der-

•

under, mens kun 13% er over 60 år.
Sammenlignet med 2003 er der i 2009 12% flere kommunalt ansatte psykolo-

•

ger under 40 år repræsenteret i undersøgelsen.
Blandt Cand.Psych’erne er der en overvægt af respondenter i de yngste alders-

•

kategorier

(45%

er

under

40

år),

mens

der

er

en

overvægt

af

Cand.Pæd.Psych’ere i de ældste alderskategorier (63% er over 50 år).
Tabel 3. Uddannelse
N

Cand. Psych.

Cand. pæd. Psych.

Stud. Psych.

Mag. Art.

Andet

1181

68%

29%

0,4%

0,2%

2%

97% af undersøgelsens kommunalt ansatte psykologer er uddannet Cand. Psych. eller
Cand. Pæd. Psych., mens 3% er i gang med at uddanne sig til psykolog eller har en helt
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anden uddannelse. Uddannelsesmæssigt fordeler respondenterne sig omtrent som i
2003-undersøgelsen.
Tabel 5. Kandidatår
N

2009-2005

2004-2000

1999-1995

1994-1990

1989-1980

før 1980

1180

22%

31%

14%

11%

15%

7%

Lidt over halvdelen af respondenterne (53%) er blevet kandidater fra år 2000 og frem,
mens lidt under halvdelen (47%) er kandidater fra før år 2000.

Mens 57% af de kvindelige respondenter er blevet kandidater fra år 2000 og

•

frem, gør dette sig kun gældende for 39% af de mandlige respondenter. Der er
med andre ord en større andel af undersøgelsens mandlige respondenter, der
har haft deres kandidatur i længst tid.
Blandt Cand.Psych’erne har i alt 49% opnået deres kandidatur fra år 2000 og

•

frem og 51% har opnået et kandidatur før år 2000. Blandt Cand.Pæd.Psych’erne
er der en stor overvægt af respondenter, som har opnået kandidatur i perioden
2000-2004 (59%).
Tabel
Tabel 6. Varighed af ansættelse på nuværende primære arbejdsplads
N

Under 1 år

1-3 år

4-6 år

7-10 år

11-15 år

over 15 år

1180

16%

39%

14%

14%

9%

8%

55% af respondenterne har været ansat på deres nuværende primære arbejdsplads i 3
år eller derunder.

•

Der er som forventet en stærk sammenhæng mellem alder, kandidatår og anciennitet: Jo ældre man er og jo længere tid man har været kandidat, jo større
sandsynlighed er der for, at man har været ansat på sin nuværende arbejdsplads i mange år.

•

Både Cand.Psych’ere og Cand.Pæd.Psych’ere fordeler sig nogenlunde jævnt
hvad angår ancienniteten på den nuværende primære arbejdsplads. Blandt
Cand.Psych’erne er andelen af respondenter med en anciennitet op til 3 år en
del større (60%) end tilsvarende gruppe blandt Cand.Pæd.Psych’erne (46%).

Tabel 7. Lederstilling
N

Ja

Nej

1180

11%

89%

11% af respondenterne, svarende til 133 personer, er ansat i en lederstilling.
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•

Aldersmæssigt fordeler lederne sig således, at 3% af respondenterne i alderen
op til 40 år er ledere, 10% af respondenterne i aldersgruppen 41-50 år og 19%
af respondenterne i alderskategorierne over 50 år. Jo ældre man er, jo større
sandsynlighed er der med andre ord for, at man er leder.

•

Lederne fordeler sig jævnt på arbejdspladstype.

•

8% af de kvindelige respondenter er ansat i en lederstilling, mens dette gør sig
gældende for 24% af de mandlige respondenter.

•

15% af Cand. Pæd. Psych’erne er ledere, mens dette gælder for 10% af
Cand.Psych’erne.

•

Der er klar sammenhæng mellem kandidatår og ledelse: Jo længere man har
haft sit kandidatur, jo større sandsynlighed er der for, at man er leder.

Tabel 8. Er du ansat i en lederstilling med budgetbudget- og/eller personaleansvar?
N

Ja

Nej

Ved ikke

133

81%

18%

1%

Godt 4 ud af 5 af de 133 ledere i undersøgelsen har budget- og/eller personaleansvar.

•

Køn, alder, kandidatår og anciennitet på arbejdspladsen har ingen afgørende
betydning for om man har budget- og/eller personale ansvar i sin lederstilling.

Tabel 9. Har du offentlig autorisation fra Psykolognævnet?
N

Ja

Nej

1180

74%

26%

Knap 3 ud af 4 respondenter har offentlig autorisation fra Psykolognævnet, mens 26%
ikke har. Andelen af kommunalt ansatte psykologer med autorisation svarer overens
med 2003-undersøgelsen.
•

81% af mændene og 72% af kvinderne har offentlig autorisation.

•

Mens 54% af kandidaterne fra år 2000 og frem har opnået offentlig autorisation, gælder dette for 97% af kandidaterne fra perioden 1980-1999 og 96% af
kandidaterne fra før 1980.

Tabel 10. Årsager til ikke at have offentlig autorisation fra Psykolognævnet
N

Andel af respondenter uden
autorisation

Er i gang med autorisationsforløb
Ordningen svarer ikke til mit arbejdsfelt
Ikke relevant for jobbet
Manglende vilje eller finansieringsmulighed fra arbejdsgiver
Skal selv finansiere og har ikke råd
Andet

13

265

87%

10

3%

8

3%

33

11%

7

2%

22

7%

Af de 26% (307 personer), som ikke har en offentlig autorisation, angiver 87% at et
igangværende autorisationsforløb er årsagen til den manglende autorisation og 11%
svarer, at manglende vilje eller finansieringsmulighed fra arbejdsgiveren er årsag til
den manglende autorisation. Kun ganske få respondenter angiver andre årsager end de
to primære.
•

Respondenterne der angiver manglende vilje eller finansieringsmulighed fra arbejdsgiver som manglende årsager til manglende autorisation (33 personer)
fordeler sig bredt på arbejdsfelter, men består hovedsageligt af kvindelige
Cand.Psych.’ere, som har deres kandidatur fra år 2000 eller senere.

Tabel 11. Specialistgodkendelse
N
1180

Ja, i ét speciale

Ja, i to eller flere specialer

Nej

12%

4%

84%

84% af respondenterne i undersøgelsen har ikke en specialistgodkendelse, mens godt
hver tiende har specialistgodkendelse i ét speciale og 4% har i mere end et speciale. De
hyppigst forekommende specialer blandt respondenterne er børnepsykologi, børneneuropsykologi, pædagogisk psykologi og psykoterapi.

•

Mens 23% af de mandlige respondenter har en eller flere specialistgodkendelser, gør dette sig gældende for 14% af de kvindelige respondenter.

•

Hvor 1% af respondenterne under 40 år har opnået specialistgodkendelse, gør
dette sig gældende for 30% af respondenterne over 50 år.

•

Kandidatår og anciennitet på den primære arbejdsplads er derfor ikke overraskende også afgørende for, om man har opnået en specialistgodkendelse.

•

Mens 35% af de kommunalt ansatte psykologer, som er ansat i en lederstilling
har opnået en eller flere specialistgodkendelser, gør dette sig gældende for 13%
af de respondenter, der ikke er ansat i lederstillinger.

•

Sammenlignet med 2003-undersøgelsen, er andelen af kommunalt ansatte
psykologer i denne undersøgelse uden specialistgodkendelse 12% højere, hvilket dels kan hænge sammen med, at populationen i 2009 er yngre, dels at en
del specialistuddannelser er blevet forsinket på grund af strukturreformen.

Tabel 12. Supervisor
Supervisorgodkendelse
orgodkendelse
N

Ja

Nej

1178

12%

88%

Godt hver tiende af de kommunalt ansatte psykologer i undersøgelsen har opnået supervisorgodkendelse fra Dansk Psykolog Forening.
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•

Mens 18% af de mandlige respondenter har opnået supervisorgodkendelse,
gælder dette for 10% af de kvindelige.

•

Som ved specialistgodkendelse gør det sig også gældende ved supervisorgodsupervisorgo
kendelse at alder, kandidatår og anciennitet er afgørende for opnåelsen.

•

Mens 27% af respondenterne i lederstillinger har opnået supervisorgodkendelsupervisorgodkende
se, gør dette sig
ig gældende for 10% af de øvrige respondenter.

•

Sammenlignet med 2003-undersøgelsen
2003 undersøgelsen er andelen af psykologer uden supervisorgodkendelse 8% højere, hvilket sandsynligvis igen hænger sammen med
respondenternes aldersfordeling.

Tabel 13. Beskæftigelsesområde
Beskæftigelsesområde

Selvstændig PPR
Tværfaglig enhed (både sociale område og PPR)
Socialforvaltning (Lov om social service)
Dagbehandlingstilbud, ”familiehus”, familierådgivning og…
Andet
Specialiseret undersøgelses-/behandlingstilbud
/behandlingstilbud for børn og…
Arbejdsmarkedsområdet (job, reva, aktivering)
Døgninstitution
Specialiseret undersøgelses-/behandlingstilbud
/behandlingstilbud for voksne…
Personaleafdeling, HR-området
HR
o.l.

49%
13%
8%
7%
5%
5%
5%
4%
3%
1%

0%

20%

40%

•

Knap halvdelen (49%) af respondenterne arbejder indenfor selvstændig PPR.
PPR

•

Der er en omtrent lige stor andel af hhv. undersøgelsens mænd og kvinder rer
præsenteret indenfor de forskellige beskæftigelsesområder.

•

Blandt respondenter under 40 år er der en stor andel,
andel som er beskæftiget indenfor området selvstændig PPR (57%).. Sammenligner man respondenternes aldersfordeling indenfor hvert de forskellige beskæftigelsesområder,
beskæftigelsesområder er denne
dog nogenlunde ens.

Tabel 14. Arbejdsområde
Arbejdsområde
N

Undervis-

Undersøgelse/

Supervision/

ning

vurdering/ behandbehan

rådgivning/ kon-

ling/ rådgivning

sultativ bistand til

med direkte bor-

”frontpersonale”

Admini-

Udviklings
Udviklings-

An-

strative

og konsulentkonsulen

det

opgaver

arbejde

Ledelse

gerkontakt
1178

0%

70%

14%

1%

8%

2%

5%

Langt størstedelen af de kommunalt ansatte psykologer er beskæftiget indenfor unu
dersøgelse, vurdering, behandling og rådgivning med direkte borgerkontakt (70%), og
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hernæst indenfor supervision, rådgivning og konsultativ bistand til ’frontpersonale’
(14%). Kun ganske få er beskæftiget indenfor udviklings- og konsulentarbejde, undervisning og administrative opgaver.
72% af respondenterne med uddannelsen Cand.Psych er ansat inden for ’un-

•

dersøgelse, vurdering, behandling, rådgivning med direkte borgerkontakt’,
mens dette gør sig gældende for 65% af respondenterne med uddannelsen
Cand.Pæd.Psych.
12% af Cand.Pæd.Psych’erne er ansat indenfor ledelse, mens dette gælder for

•

7% af Cand.Psych’erne.
Tabel 15. Nærmeste leders
leders uddannelse
N

Psykologuddannet

Anden akademisk

Anden ikke-

uddannelse

akademisk uddan-

Har ingen leder

nelse
1123

64%

9%

27%

0%

For de fleste psykologers vedkommende gør det sig gældende, at deres nærmeste leder er psykologuddannet (64%). Omkring hver tiende (9%) har ledere med anden akademisk uddannelse, mens godt en fjerdedel har ledere uden akademisk uddannelsesbaggrund. Disse tal svarer nogenlunde overens med undersøgelsen fra 2003.
Tabel 16. Andel
Andel af opgaver med direkte borgerkontakt
borgerkontakt
N

Alle

Mange

Nogle

Få

Ingen

1175

14%

66%

13%

5%

2%

I alt 80% af respondenterne svarer, at de har direkte borgerkontakt i alle eller mange af
deres sager. I 2003-undersøgelsen svarede i alt 92% af de kommunalt ansatte psykologer, at de altid eller ofte havde direkte klientkontakt i deres opgaver. Spørgsmålene
er ikke direkte sammenlignelige, men det kunne se ud som om, at borgerkontakten er
faldet en smule indenfor det kommunale område gennem de seneste 5 år, hvilket kan
hænge sammen med et øget fokus på konsultative metoder.
Tabel 17. Typer af opgaver med borgerkontakt
borgerkontakt
N

Andel af samlet antal respondenter

23

2%

Individuelle behandlingsforløb/terapi

683

58%

Gruppeforløb, familiesamtaler m.m.

584

49%

1018

86%

Vurdering/afklarende samtaler

997

84%

Psykologiske undersøgelser

919

78%

Krisehjælp

402

34%

Andet

114

10%

Ingen

Rådgivning
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Indholdet i opgaverne med borgerkontakt består primært i rådgivning, vurdering, psykologiske undersøgelser og individuelle- samt gruppebehandlingsforløb. Omkring en
tredjedel af de kommunalt ansatte psykologers borgerkontakt rummer krisehjælp. Kategorien ’andet’ dækker over et bredt spektrum af opgaver lige fra behandling af klagesager over parrådgivning til undervisning.

•

Ser man isoleret på undersøgelsens 133 ledere, angiver 33% af disse, at deres
borgerkontakt rummer individuelle behandlingsforløb/terapi, 23% angiver at
den rummer gruppeforløb, familiesamtaler m.m., 74% angiver at den rummer
rådgivning, 62% svarer at den rummer vurdering/afklarende samtaler, 35% at
den rummer psykologiske undersøgelser og 30%, at den rummer krisehjælp.

Arbejdstid
Dette afsnit omhandler de kommunalt ansatte psykologers arbejdstid. Som afsnittet
om psykisk belastning viser senere i rapporten, er arbejdsmængden den mest fremtrædende belastningsfaktor, idet i alt 50% af respondenterne oplever, at de i høj eller
meget høj grad er belastet af arbejdsmængden.
Tabel 18. Normeret ugentlig arbejdstid
N

20 timer eller

21-30 timer

31-36 timer

derunder
1177

2%

11%

37 timer –

38-42

fuld tid

timer

64%

8%

11%

Ingen øvre arbejdstid

5%

Knap to tredjedele af respondenterne i undersøgelsen er beskæftiget fuld tid. 13% er
ansat til at arbejde mere end 37 timer per uge, mens 24% er ansat til at arbejde mindre
end fuldtid.

•

Der er en stærk sammenhæng mellem køn og normeret arbejdstid. 20% af
mændene har en normeret arbejdstid på flere end 37 timer per uge, hvilket kun
gør sig gældende for 11% af de kvindelige respondenter. Omvendt har 27% af
de kvindelige respondenter en normeret arbejdstid på under 37 timer per uge,
mens dette blot gælder for 9% af de mandlige respondenter.

•

Alder har også betydning for normeret arbejdstid. Blandt de ældste respondenter findes den største andel, som angiver ikke at have nogen øvre arbejdstid.
Blandt de 51-60årige drejer det sig om 10%, mens det drejer sig om 11% af de
kommunalt ansatte psykologer over 60 år.
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•

Blandt respondenter, der er ansat i en lederstilling udgør andelen med en normeret arbejdstid på mere end 37 timer 35%, mens dette er tilfældet for blot
10% af de øvrige respondenter.

Tabel 19. Gennemsnitligt antal timer arbejdet udover normeret
normeret arbejdstid per uge gennem de sidste 6 mdr.
mdr.
N
1177

Ingen

1- 3 timer pr

4-5 timer pr

6-7 timer pr

8-9 timer pr

10 timer eller

uge

uge

uge

uge

flere pr uge

39%

22%

7%

3%

3%

26%

Godt en fjerdedel af de kommunalt ansatte psykologer i undersøgelsen har sædvanligvis ikke overarbejde. 61% har et gennemsnitligt overarbejde på op til 5 timer per uge
og 13% har et overarbejde på gennemsnitligt 6 timer per uge eller derover. Sammenlignet med 2003-undersøgelsen svarede 58% af de kommunalt ansatte psykologer da,
at deres faktiske arbejdstid svarede til den normerede arbejdstid, hvilket svarer nogenlunde overens med andelen af respondenter i denne undersøgelse, der svarer, at de
gennemsnitligt har et overarbejde på mellem 0 og 3 timer per uge (65%).

•

Køn har ingen sammenhæng med overarbejde, men det har alder. Andelen af
kommunalt ansatte psykologer under 40 år, der gennemsnitligt arbejder flere
end 5 timer over normeret tid per uge, ligger på 6%, mens andelen af respondenter over 60 år her er 18%. I tråd hermed er andelen af respondenter med et
stort overarbejde størst blandt dem, der har været kandidater i længst tid.

•

Blandt Cand.Psych’erne findes den største andel respondenter med 0-3 timers
overarbejde (70%), mens det er blandt Cand.Pæd.Psych’erne man finder den
største andel af respondenter, der gennemsnitligt arbejder flere end 5 timer
udover deres normerede arbejdstid per uge (20%).

•

Blandt kommunalt ansatte psykologer ansat i en lederstilling er andelen, der
gennemsnitligt arbejder flere end 5 timer over normeret arbejdstid per uge
39%, mens dette gælder for 10% af de øvrige respondenter.

•

Blandt respondenter, der har en normeret ugentlig arbejdstid på 37 timer eller
derover findes den største andel respondenter med et stort overarbejde (flere
end 5 timer per uge), mens respondenter med et mere moderat overarbejde
findes blandt respondenter med en normeret arbejdstid på under 37 timer.

Tabel 20. Årsager til at den faktiske arbejdstid overskrider den normerede.
N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

838

10%

46%

30%

11%

3%

At du får flere opgaver, end du kan nå at løse?

854

26%

45%

23%

6%

1%

At dine opgaver er så komplicerede, at de

870

6%

38%

44%

11%

2%

At du får meget forskelligartede opgaver, så du
hele tiden må omstille dig?

tager lang tid at løse?
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Når den faktiske arbejdstid overskrider den normerede, skyldes det primært, at der
ganske enkelt er flere opgaver, end man kan nå at løse: 71% af respondenterne som
arbejder over normeret tid, har angivet, at det ofte eller altid skyldes, at der er for
mange opgaver i forhold til tid. Godt halvdelen (56%) svarer, at overarbejdet ofte eller
altid skyldes, at arbejdsopgaverne kræver omstilling og 44%, at overarbejdet ofte eller
altid bunder i, at arbejdsopgaverne er så komplicerede, at de tager lang tid at løse.

•

Der er ikke nogen statistisk sammenhæng mellem årsager til overarbejde og
alder, men hvor en større del af de yngre respondenter peger på opgavernes
kompleksitet som forklaring på overarbejdet (45% af respondenterne under 40
år), peger en større del af de ældre respondenter på den årsag, at opgaverne
kræver omstilling (59% af respondenterne over 60 år).

•

Særligt indenfor områderne selvstændig PPR (81%) og de tværfaglige enheder
(78%) er der en stor andel af respondenter med overarbejde, der svarer at overarbejdet ofte eller altid skyldes, at der er flere opgaver end man kan nå at løse.

ønskede..
Tabel 21. Tid brugt på administrative opgaver i forhold til det ønskede
N

Bruger alt for

Bruger for meget

Bruger den tid jeg

meget tid

tid

vurderer, er fagligt

Bruger mindre tid

get mindre

relevant
1177

20%

35%

38%

Bruger metid

6%

2%

Samlet set mener 55% af undersøgelsens respondenter, at de bruger for meget eller alt
for meget tid på administrative opgaver så som journalisering, arkivering og tidsregistrering. Blot 8% mener, at de bruger mindre eller meget mindre tid på administrative
opgaver end de kunne ønske, mens 38% oplever, at de bruger den tid, som vurderes
fagligt relevant.

•

Køn, alder og uddannelse har ingen sammenhæng med oplevelsen af den tid
man bruger på administrative opgaver.

•

Jo kortere tid man har været kandidat, jo mere sandsynlighed er der for, at man
oplever, at man bruger for meget tid på de administrative opgaver. Fx mener
64% af de kommunalt ansatte psykologer, der har erhvervet deres kandidatgrad
efter 2005, at de bruger for meget eller alt for meget tid på administrative opgaver, mens dette gør sig gældende for 42% af dem, som har erhvervet kandidatgraden før 1980.

•

Der er en mindre andel af respondenter ansat i lederstillinger (11%), der oplever
at de bruger for meget tid på administrative opgaver end blandt de øvrige respondenter (21%). For lederne gælder det, at der er flest blandt ledere med
budget- og personale ansvar (13%), der oplever, at de bruger for meget tid på
det administrative.

19

Indenfor områderne tværfaglige enheder (72%), selvstændig PPR (65%) og ar-

•

bejdsmarkedsområdet (49%) findes de største andele af respondenter, der oplever at bruge for meget eller alt for meget tid på administrative opgaver i forhold til det ønskede.
Tabel 22.
22. Siger venner og familie til dig, at du arbejder for meget?
N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

1177

5%

25%

37%

23%

11%

Knap en tredjedel af de kommunalt ansatte psykologer i undersøgelsen (30%), har venner og familie, der ofte eller altid siger til dem, at de arbejder for meget.

•

Der er en klar sammenhæng mellem angivet gennemsnitligt overarbejde per
uge og om man får at vide, at man arbejder for meget. Af de respondenter der
har angivet gennemsnitligt overarbejde på flere end 5 timer per uge, svarer 69%
at venner og familie ofte eller altid påpeger, at de arbejder for meget.

•

24% af Cand.Psych’erne får ofte eller altid at vide, at de arbejder for meget,
mens dette gælder for 43% af Cand.Pæd.Psych’erne, som også var dem, der
rapporterede mest overarbejde.

Strukturreformens betydning
Dette afsnit handler om, hvordan de kommunalt ansatte psykologer i undersøgelsen
vurderer de ændringer, som strukturreformen har medført for det psykologfaglige miljø og for specialiseringsgraden i tilbuddene på specialområdet.
Tabel 23. Har din arbejdsplads været
været gennem oms
omstrukturering som følge af strukturreformen?
N

1173

Ja, på grund af kommune-

Ja, på grund af overflytning af

Ja, af andre

sammenlægning

opgaven til kommunalt regi

grunde

49%

18%

15%

Nej

Ved
ikke

14%

4%

Knap halvdelen (49%) af de kommunalt ansatte psykologer i undersøgelsen arbejder
steder, der som følge af strukturreformen har gennemgået omstruktureringer på grund
af kommunesammenlægninger, mens knap en femtedel (18%) har været påvirket af
strukturreformen på den måde, at opgaverne de arbejder på er blevet overflyttet til
kommunalt regi. Kun 14% af respondenterne arbejder steder, der ikke har været involveret i omstruktureringer på baggrund af reformen.
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psykolog
logfaglige
Tabel 23. Har de større enheder i kommunerne haft betydning for det psyko
logfaglige miljø?
miljø?
N
1172

Ja, i positiv

Ja, i negativ

Hverken entydigt posi-

Nej ingen

Ikke relevant

retning

retning

tivt eller negativt

betydning

for mig

19%

17%

28%

3%

16%

Ved ikke
17%

Vandene er delt omtrent ligeligt mellem respondenter, der mener, at de større enheder
i kommunerne har haft betydning for det psykologfaglige miljø i enten positiv eller negativ retning. Der er dog en lille overvægt af respondenter, der vurderer at større enheder har haft betydning i positiv retning. Kun ganske få respondenter mener, at ændringerne ingen betydning har haft, mens mange forholder sig neutralt til ændringerne, ikke ved det, eller ikke oplever at spørgsmålet har relevans for deres ansættelse.

•

En større andel blandt mandlige respondenter (24%) end blandt kvindelige
(18%) vurderer de større enheders betydning for det psykofaglige miljø positivt.

•

Blandt Cand.Psych’ere og Cand.Pæd.Psych’ere er andelen af respondenter, der
vurderer, at de større enheder har haft en negativ betydning omtrent lige stor,
mens der er forskel mellem de to uddannelser med henblik på, hvem der vurderer udviklingen positivt. Andelen blandt Cand.Psych’erne, der vurderer udviklingen positivt er 17%, mens den er 27% blandt Cand.Pæd.Psych’erne.

•

Jo længere tid man har været kandidat, jo mere tilbøjelig er man til at vurdere,
at de større enheder har en negativ betydning for det psykologfaglige miljø.
Blandt gruppen af kommunalt ansatte psykologer med et kandidatur fra før
1980, mener 24%, at de større enheder har haft en betydning i negativ retning,
mens dette blot gør sig gældende for 14% af respondenterne, som er blevet
kandidater fra år 2000 og fremefter.

•

Kommunalt ansatte psykologer i lederstillinger, vurderer de større enheders
betydning i mere positiv retning (38%) end kommunalt ansatte psykologer i ikke-lederstillinger (17%).

•

Blandt de kommunalt ansatte psykologer, der anskuer udviklingen positivt, finder man den største andel af respondenter, der angiver at være meget tilfredse
med deres job, sammenlignet med den gruppe, der tilskriver udviklingen en
negativ betydning.

Tabel 24. Har strukturreformen haft betydning for specialiseringsgraden i tilbuddene på specialområdet?
N
1172

Ja, i positiv

Ja, i negativ

Hverken entydigt posi-

Nej ingen

Ikke relevant

retning

retning

tivt eller negativt

betydning

for mig

11%

29%

24%

6%

11%
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Ved ikke
20%

29% af respondenterne oplever, at strukturreformen har haft betydning i negativ retning for specialiseringsgraden i tilbuddene på specialområdet, mens kun 11% mener,
at strukturreformen har haft positiv betydning herfor.
•

En større andel af de kvindelige respondenter (30%) oplever at strukturreformen
har haft negativ betydning for specialiseringsgraden end det er tilfældet blandt
de mandlige respondenter (22%).

•

De kommunalt ansatte psykologers uddannelsesbaggrund har en sammenhæng
med vurderingen af strukturreformens betydning for specialiseringsgraden.
Mens 9% af Cand.Psych’erne vurderer udviklingen positivt, gælder dette for 15%
af Cand.Pæd.Psych’erne. Omtrent lige stor en andel af respondenterne indenfor
hver af de to uddannelser, oplever at strukturreformen har haft en negativ betydning for dette område.

•

Kommunalt ansatte psykologer i lederstillinger, vurderer i højere grad at strukturreformen har haft positiv betydning for specialiseringsgraden i tilbuddene på
specialområdet (24%) end de øvrige respondenter (9%).

•

Blandt de kommunalt ansatte psykologer, der anskuer udviklingen positivt, finder man den største andel respondenter, der angiver at være meget tilfredse
med deres job, sammenlignet med den gruppe, der tilskriver udviklingen en
negativ betydning.

Motivation og tilfredshed
I dette afsnit analyseres tilfredshed og motivation blandt de kommunalt ansatte psykologer, der har deltaget i undersøgelsen. Indenfor moderne arbejdssociologi bruger
man motivation nogenlunde lig med ’engagement’ eller ’arbejdsglæde’. Man mener, at
en af forudsætningerne for at forene det tekniske og det sociale system i en velfungerende organisation er, at tilrettelægge arbejdet sådan, at alle medarbejdernes talenter
og viden udnyttes, således at arbejdet er interessant, engagerende og motiverende.

Motivation opstår typisk gennem en ’indre’ tilfredsstillelse ved det, man præsterer. Det
kan være, at man udvikler sig, lærer noget nyt eller klarer nye udfordringer. Indre tilfredsstillelse skabes også ved, at arbejdet har et passende indhold og variation, at man
bliver anerkendt i for at have præsteret noget godt, og at man føler et ansvar for det,
man laver. Ansvar skal her forstås sådan, at man selv må og skal træffe en række beslutninger om, hvorledes man vil forme sin situation, samt planlægge og udføre sit arbejde.
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Tilfredshed
Tabel 25. Tilfredshed med jobbet (N = 1172)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

51

51
2003

17

21

20

15

11

2009

11
2

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
tilfreds/utilfreds

Utilfreds

3

Meget utilfreds

I alt 72% af respondenterne svarer, at de alt i alt enten
enten er tilfredse eller meget tilfredse
med deres job. Andelen af tilfredse kommunalt ansatte psykologer er steget en smule
siden 2003-undersøgelsen,
undersøgelsen, hvor andelen af tilfredse og meget tilfredse udgjorde 68%.
Andelen af respondenter,, som er utilfredse eller meget utilfredse med deres job er
stort set uændret.

•

Køn og alder hænger ikke sammen med tilfredsheden med jobbet.
jobbet

•

Andelen af meget tilfredse kommunalt ansatte psykologer er størst blandt de
respondenter, der har haft deres kandidatgrad i længst tid. Blandt psykologer
med en kandidatgrad fra før 1980 er andelen af meget tilfredse 32%, mens ana
delen af meget tilfredse med en kandidatgrad fra år 2000 og frem udgør 18%.

•

Blandt kommunalt ansatte psykologer med et eller flere specialer, er der en
større andel af tilfredse og meget tilfredse (78%) end blandt respondenter uden
et speciale (70%).

•

En større andel af respondenterne
r
i lederstillinger (31%) end i ikkelederstillinger (19%) svarer, at de er meget tilfredse
se med jobbet.
jobbet Blandt lederne
er der endvidere en større andel af med budgetbudget og personaleansvar,
personaleansvar der er
meget tilfredse med jobbet end der er blandt ledere uden dette ansvar.

•

Blandt Cand.Psych’erne er der en større andel af utilfredse eller meget utilfredutilfre
se (16%) end blandt Cand.Pæd.Psych’erne (8%).

•

De arbejdsfelter, der rummer den største andel af utilfredse eller meget utiluti
fredse respondenter er arbejdsmarkedsområdet (23%) og specialiserede underunde
søgelses- og behandlingstilbud på voksenområdet (20%).

Tabel 26. Arbejdsglæde
Hvor ofte oplever du:

N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

At det er rart at være på arbejde?

1172

14%

65%

19%

2%

0%

At du glæder dig til at komme på arbejde?

1172

10%

47%

32%

10%

1%
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Langt
angt størstedelen af de kommunalt ansatte psykologer har en oplevelse af,
af at det er
rart at være på arbejde: 79% af respondenterne oplever ofte eller altid,
altid, at det er rart at
være på arbejde, og 89% oplever sommetider, ofte eller altid, at de glæder sig til at
komme på arbejde.

•

Der er ingen sammenhæng mellem køn og arbejdsglæde.
arbejdsglæde

•

Jo større anciennitet man har på arbejdspladsen, jo mere tilbøjelig er man til at
svare, at man altid glæder sig til at komme på arbejde. Og jo ældre man er, jo
mere tilbøjelig er man til at svare, at man altid synes det er rart at være på ara
bejde, eller at man altid glæder sig til at komme på arbejde.

•

Også kandidatåret har en sammenhæng med arbejdsglæden. Hvor 74% af de
kommunalt ansatte psykologer, som er kandidater fra før 1980, svarer at de
ofte eller altid glæder sig til at komme på arbejde, gælder dette for 55% af de
psykologer, som er blevet kandidater fra år 2000 og frem.

•

Andelen af respondenter, der synes,
synes at det ofte eller altid er rart at komme på
arbejde samt ofte eller altid glæder sig til at komme på
p arbejde,, er størst blandt
de kommunalt ansatte psykologer, der er ansat i lederstillinger.

•

En større andel blandt Cand.Pæd.Psych’erne end blandt Cand.Psych’erne opleopl
ver ofte eller altid, at det er rart at være på arbejde,
arbejde eller at de glæder sig til at
komme på arbejde.

•

De områder, der rummer den største andel af respondenter, der oplever at det
er rart at være på arbejde og som oftest glæder sig til at komme på arbejde, er
personale og HR-området
området samt døgninstitutionsområdet.

Motivation

Motivati
on og Meningsf Vigtig
engagem ulde arbejdsin
ent
opgaver dsats

Tabel 27. Motivation og oplevelse af arbejdsindsatsen (N = 1172)
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Det er bemærkelsesværdigt, at der er så lille en variation på spørgsmålene til at indin
fange motivation, når man sammenligner tallene fra 2003 og 2009. Hvad angår
spørgsmålet om, hvor ofte de
de kommunalt ansatte psykologer føler sig motiverede og
engagerede i deres arbejde, fordeler svarene fra i år og 2003 sig ens: 82% oplever, at
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de ofte eller altid føler motivation og engagement i forbindelse med deres arbejde.
Med henblik på oplevelsen af, hvorvidt arbejdsopgaverne er meningsfulde, er der en
lille nedgang fra 2003 til 2009, men det overordnede billede for 2009 er positivt: 82%
oplever, at arbejdsopgaverne ofte eller altid er meningsfulde og kun 2% oplever sjældent, at dette er tilfældet. Omvendt er der i spørgsmålet om, hvor ofte man føler man
leverer en vigtig arbejdsindsats sket en lille stigning i antallet af kommunalt ansatte
psykologer, der altid oplever dette (fra 25% til 28%), mens den samlede andel af respondenter, der ofte eller altid oplever at yde en vigtig arbejdsindsats er uændret (87%)
fra 2003 til 2009.

•

Respondenternes kandidatår har betydning for, hvor hyppigt de oplever motivation og engagement i arbejdet, meningsfuldhed i arbejdsopgaverne og vigtighed i arbejdsindsatsen. Blandt respondenter med et kandidatur fra før 1980
er andelen der oplever motivation, engagement, meningsfuldhed osv. større,
end blandt respondenter, der er blevet kandidater senere.

•

Alder og anciennitet på arbejdspladsen hænger ligeledes sammen med, hvor
ofte respondenterne oplever motivation, engagement, meningsfuldhed i opgaverne og vigtighed i indsatsen. Jo ældre man er og jo højere anciennitet man
har, jo mere tilbøjelig er man til at vurdere disse forhold positivt.

•

Uddannelsesbaggrund hænger også sammen med både motivation og engagement, oplevelsen af at yde en vigtig arbejdsindsats og meningsfuldheden i opgaverne: En større andel blandt Cand.Pæd.Psych’erne oplever ofte eller altid
dette end blandt Cand.Psych’erne. Fx er andelen af Cand.Pæd.Psych’ere, der ofte eller altid føler sig engageret og motiveret i arbejdet 87%, mens den blandt
Cand.Psych’erne er på 79%.

•

Kommunalt ansatte psykologer i lederstillinger har oftere følelsen af at være
motiveret og engageret i arbejdet. Mens 27% af respondenterne i lederstillinger
svarer, at de altid er motiveret og engageret, svarer 19% af de øvrige respondenter det samme. På samme måde er der en stærk sammenhæng mellem ledelse og oplevelsen af at yde en vigtig arbejdsindsats, hvor andelen af ledere,
der oplever, at arbejdsindsatsen ofte eller altid er vigtig (93%), er større end
andelen blandt de øvrige respondenter (81%).

•

Indenfor arbejdsområdet dagbehandlingstilbud findes den største andel af respondenter, der oplever at de ofte eller altid yder en vigtig arbejdsindsats (95%)
og at arbejdsopgaverne er meningsfulde (93%), mens det er indenfor specialiserede undersøgelses- og behandlingstilbud for voksne, man finder den største
andel af respondenter der ofte eller altid føler engagement og motivation i arbejdet (93%).
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•

Sammenhængen mellem oplevelsen af motivation og engagement og tilfredshed med jobbet er stor. Andelen af respondenter der er meget tilfredse med
jobbet er størst blandt de, der oftest føler sig motiverede.

Tabel
Tabel 28. Motivationsfaktor: Tilrettelæggelse af eget arbejde
Hvor ofte oplever du, at du har:
Mulighed for at tilrettelægge dit eget arbejde?

N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

1172

29%

60%

8%

2%

0%

Størstedelen af de kommunalt ansatte psykologer oplever ofte eller altid, at have noget
at skulle have sagt i forhold til tilrettelæggelsen af eget arbejde (89%).
•

Andelen af mandlige respondenter (36%), der svarer, at de altid har mulighed
for at tilrettelægge eget arbejde, er større end andelen af kvindelige respondenter, der svarer dette (28%).

•

Forhold som alder, uddannelsesbaggrund, kandidatår, anciennitet, specialistgodkendelse og lederbeføjelser har ingen signifikant sammenhæng med oplevelsen af muligheden for at kunne tilrettelægge eget arbejde.

Tabel 29. Motivationsfaktor: Anvendelse af viden og erfaringer i jobbet
Hvor ofte oplever du, at du har:
Mulighed for at anvende din viden og dine

N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

1170

32%

54%

13%

1%

0%

erfaringer i dit job?

86% oplever, at de ofte eller altid har mulighed for at anvende deres viden og erfaringer i jobbet, mens kun ganske få (1%) sjældent oplever at have mulighed herfor.

•

Både kandidatår og anciennitet hænger sammen med oplevelsen af muligheden
for at anvende viden og erfaringer i jobbet: Jo længere tid man har haft sin
kandidatgrad og jo længere tid man har været ansat på arbejdspladsen, jo oftere oplever man, at man har mulighed for at anvende sin viden og erfaringer. Fx
oplever 92% af kandidaterne fra før 1980, at de ofte eller altid har mulighed for
at anvende viden og erfaringer i jobbet, mens dette gælder for 84% af kandidaterne fra år 2000 eller senere.

•

En større andel ledere (93%) end ikke-ledere (85%) oplever, at de ofte eller altid
har mulighed for at anvende viden og erfaringer i jobbet.

•

Også offentlig autorisation hænger sammen med oplevelsen af at kunne anvende viden og erfaringer i jobbet: Respondenter med autorisation oplever i
højere grad at have mulighed for at anvende viden og erfaringer.

•

En større andel blandt respondenterne som er uddannet Cand.Pæd.Psych (91%)
end blandt respondenterne uddannet Cand.Psych (84%) oplever, at de ofte eller
altid har mulighed for at anvende viden og erfaringer i jobbet.
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Tabel 30.
30. Motivationsfaktor: Personlig
Personlig udvikling i jobbet
Hvor ofte oplever du, at du har:
Mulighed for personlig udvikling i dit job?

N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

1170

13%

42%

32%

13%

1%

55% oplever, at de ofte eller altid har mulighed for personlig udvikling i jobbet, mens
knap en tredjedel (32%) oplever, at de sommetider har mulighed herfor.

•

En større andel af de mandlige respondenter (61%) end kvindelige (53%) oplever, at de ofte eller altid har mulighed for personlig udvikling i jobbet.

•

Ledere oplever i højere grad (75%), at de ofte eller altid har mulighed for personlig udvikling end ikke-ledere (52%).

•

En større andel af respondenterne med en eller flere specialistgodkendelser
(62%) end respondenter uden specialistgodkendelse (53%) oplever, at de ofte
eller altid har mulighed for personlig udvikling i jobbet.

Tabel 31. Motivationsfaktor: Variation i arbejdet
Hvor ofte oplever du, at du har:
Variation i arbejdet?

N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

1170

26%

53%

17%

4%

0%

79% af de kommunalt ansatte psykologer oplever ofte eller altid, at de har variation i
arbejdet, mens 4% sjældent oplever dette.

•

På et lignende spørgsmål om variation i arbejdet i 2003-undersøgelsen, svarede i alt 91% af de kommunalt ansatte psykologer, at arbejdet ofte eller altid var
varieret. Der er med andre ord sket en nedgang i andelen af kommunalt ansatte
psykologer, der mener dette.

•

Forhold som køn, alder, anciennitet, kandidatår og respondenternes uddannelsesbaggrund spiller ikke ind på oplevelsen af variation i arbejdet.

•

En større andel respondenter blandt lederne (90%) end blandt respondenter
uden lederbeføjelser (78%) oplever, at de ofte eller altid har variation i jobbet.

Tabel 32. Motivationsfaktor: Egen indflydelse på kvaliteten af arbejdet
Hvor ofte oplever du, at du har:
Mulighed for selv at have indflydelse på kvali-

N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

1172

16%

47%

28%

8%

0%

teten af dit arbejde?

63% af respondenterne oplever, at de ofte eller altid har mulighed for selv at have indflydelse på kvaliteten af eget arbejde. Det er bemærkelsesværdigt, at 37% kun sjældent
eller sommetider oplever at have indflydelse på kvaliteten af arbejdet, da 89% af respondenterne svarede, at de ofte eller altid har indflydelse på tilrettelæggelsen af eget
arbejde (se tabel 28). Forklaringen ligger muligvis i arbejdsmængden.
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•

Kandidatåret hænger sammen med respondenternes vurdering af muligheden
for at have indflydelse på
p kvaliteten af arbejdet. Jo
o længere tid man har været
kandidat, jo mere indflydelse oplever man at have på kvaliteten af arbejdet man
udfører. Fx oplever 82% af kandidaterne fra før 1980,
1980 at de ofte eller altid har
indflydelse på kvaliteten, mens dette gælder for 67% af kandidaterne fra perioperi
den 1980-1999 og 58% af kandidaterne fra år 2000 og frem.

•

Respondenter med et eller flere specialer, offentlig autorisation eller supervisuperv
sorgodkendelse
e er også blandt dem, der oftest oplever at have mulighed for at
indflyde på kvaliteten
ten af eget arbejde, mens respondenternes uddannelsesbaguddannelsesba
grund ikke hænger sammen med oplevelsen heraf.

•

Ledere er også langt mere tilbøjelige til at opleve,
opleve at de ofte eller altid har indflydelse på kvaliteten af arbejdet (84%) i sammenligning med ikke-ledere
ikke
(60%).
Det samme gælder for mænd (72%) sammenlignet med kvinder (61%).

Tabel 33.
33. Motivationsindeks (N = 1167)4

100%
81%
80%
60%
40%
18%

20%
1%
0%
Lavmotiverede

Mellemmotiverede

Højmotiverede

Indekset over motivation og motivationsfaktorer bekræfter billedet af, at størstedelen
af de kommunalt ansatte psykologer er højt motiverede af deres arbejde (81%). Knap
hver femte er moderat motiveret, mens kun ganske få (1%) kan kategoriseres som lavla
motiverede.

•

Hvor dagbehandlingstilbuddene er repræsenteret
repræsenteret med den største andel højhø
motiverede respondenter, er selvstændig PPR repræsenteret med den største
andel indenfor mellemmotiverede, og specialiserede undersøgelsesundersøgelses og behandlingstilbud for børn og unge er stærkest repræsenteret indenfor de lavmolavm
tiverede.

•

En større del af Cand.Pæd.Psych’erne (86%) end Cand.Psych’erne (79%) er højt
motiverede.

4

Spørgsmål der indgår i indekset er: Hvor ofte oplever du… 1. At du er motiveret og engageret i dit arbejde? 2. At dine
arbejdsopgaver er meningsfulde? 3. At du yder en vigtig arbejdsindsats? 4. At du har mulighed for at tilrettelægge dit
eget arbejde? 5. At du har mulighed for at anvende din viden og erfaringer i dit job? 6. At du har mulighed for personperso
lig udvikling i dit job? 7. Att du har variation i arbejdet? og
og 8. At du selv har mulighed for at have indflydelse på kvalitekvalit
ten af dit arbejde?
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•

Lederbeføjelser har også betydning for motivationen, en større andel af ledere
(88%) end af de øvrige respondenter (81%) er højt motiverede.

•

Blandt de højt motiverede
iverede findes den største andel af kommunalt ansatte psyps
kologer, som er meget tilfredse med jobbet.

Motivationen på arbejdspladsen kan også hænge sammen med graden af indflydelse,
som den enkelte medarbejder oplever at have i forhold til udførelse, planlægning
planl
og
prioriteringen af arbejdsopgaver. Arbejdsmiljøforskning peger på, at jo større indflyindfl
delse mennesker har på eget arbejde, desto større arbejdsglæde og mindre risiko for
stress har de. Det er også tilfældet blandt de kommunalt ansatte psykologer i denne
undersøgelse.

Indflydelse
Tabel 34.
1170)
34. Graden af indflydelse (N = 1170)

Måden hvorpå du skal udføre dit arbejde?

84%

Planlægningen af din arbejdstid?

15% 1%

79%

Kvaliteten af dit psykologfaglige arbejde?

18% 3%

61%

Pauser i arbejdet?

55%

34%
33%

4%
12%

Prioriteringen af arbejdsopgaver i særligt
belastede arbejdsmæssige situationer?

48%

40%

12%

Variationen i dit arbejde?

45%

43%

11%

Delvist
Ringe/meget ringe grad

Dit eget arbejdstempo?
Mængden af dit arbejde?

Høj/meget høj grad

41%
16%

42%
37%

16%
47%
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100%

Rigtig mange af de kommunalt ansatte psykologer oplever, at have en høj eller meget
høj grad af indflydelse på måden, hvorpå de udfører deres arbejde (84%), og dette
gælder også med henblik på planlægningen af egen arbejdstid (79%).

Kigger man på respondenternes oplevelse af muligheden
muligheden for indflydelse på kvaliteten
af det psykologfaglige arbejde, er der imidlertid godt en tredjedel (34%), der mener, at
de kun har delvis indflydelse på kvaliteten, mens knap to tredjedele (61%) oplever at
have en høj eller meget høj grad af indflydelse
indflydels herpå. Det er særligt kvinder, responrespo
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denter uden autorisation eller specialistgodkendelse og respondenter med et nyligt
kandidatur, der oplever, at de kun delvist har indflydelse på kvaliteten af det psykologpsykolo
faglige arbejde.

Der hvor undersøgelsens kommunalt
kommunalt ansatte psykologer oplever at have mindst indin
flydelse er i forhold til arbejdsmængden, hvor knap halvdelen (47%) oplever kun at hah
ve en ringe eller ligefrem meget ringe grad af indflydelse. I lighed hermed svarede 52%
af de kommunalt ansatte deltagere
deltager i 2003-undersøgelsen,
undersøgelsen, at de kun sjældent eller ala
drig havde indflydelse på arbejdsmængden.
Tabel
Tabel 35
35. Indeks over indflydelse (N = 1161)5

100%
80%
60%

48%

47%

Nogen indflydelse

Stor indflydelse

40%
20%

5%

0%
Lille indflydelse

Indekset konstrueret ud fra spørgsmålene om indflydelse viser, at kunne en lille andel
(5%) af de kommunalt ansatte psykologer oplever at have en lav grad af indflydelse,
mens de øvrige respondenter er delt mellem de,
de der oplever at have nogen grad af
indflydelse
flydelse (48%) og de, der oplever at have en høj grad af indflydelse (47%).

•

Der er ikke sammenhæng mellem respondenternes
respondenternes uddannelse, alder og ancianc
ennitet og hvilken grad af indflydelse, de oplever at have. Ej heller har det non
gen betydning i denne sammenhæng om respondenterne har opnået offentlig
autorisation eller supervisorgodkendelse.

•

Der er en større andel blandt de mandlige respondenter (57%) end blandt de
kvindelige (44%), der oplever at have stor indflydelse.

•

Kandidatåret hænger også sammen med oplevet indflydelse. En større andel af
kandidaterne fra før 1980 (56%) end fra de senere kandidatår, oplever at have
stor indflydelse.

•

En større andel blandt respondenterne med lederbeføjelser (62%) end blandt de
øvrige respondenter (45%) placerer sig i gruppen med stor indflydelse. Indenfor

5

Spørgsmål der indgår i indekset er: Hvilken grad af indflydelse har du selv på… 1. Måden hvorpå du udfører dit arbejarbe
de? 2. Planlægningen af din arbejdstid? 3. Kvaliteten af dit psykologfaglige
psyko faglige arbejde? 4. Variationen i dit arbejde? 5. Dit
eget arbejdstempo? 6. Pauser
er i arbejdet? 7. Prioriteringen af arbejdsopgaver i særligt belastede arbejdsmæssige situasitu
tioner? og 8. Mængden af dit arbejde?

30

lederne, er det ledere med budgetbudget og personaleansvar, der oplever at have
mest indflydelse.
•

Også en større del af respondenterne, som har et eller flere specialer (51%), end
af respondenter uden et speciale (46%) oplever, at have stor indflydelse.

•

Det arbejdsområde, der er stærkest repræsenteret under stor indflydelse er
personaleafdeling
aleafdeling og HR (77%), mens det i gruppen med nogen indflydelse er
selvstændig PPR (55%) og i gruppen med lav indflydelse er arbejdsmarkedsomarbejdsmarkedso
rådet (8%).

•

Blandt gruppen der oplever at have stor indflydelse er de respondenter, der er
ansat til at lave udviklingsudviklings og konsulentarbejde (79%) stærkest repræsenteret,
mens respondenter ansat til at løse administrative opgaver er svagest reprærepr
senteret (29%).

•

En større andel af de kommunalt ansatte psykologer uden øvre arbejdstid (60%)
oplever at have stor indflydelse,
indflydelse, mens andelen der oplever dette blandt responrespo
denter, der arbejder fuld tid,
tid er 49%.

•

Blandt respondenter hvis leder er psykologuddannet er andelen med stor indin
flydelse 42%, mens den blandt respondenter hvis leder har en anden akademisk
uddannelse er 61% og hvis leder har en anden ikke-akademisk
ikke akademisk uddannelse er
53%.

Tabel 36. Indflydelse og tilfredshed med jobbet (N = 1161)

100%

88%

80%

62%

59%

60%

Meget tilfreds/tilfreds

40%
20%

8% 5%

27%

21% 17%

14%

Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds/meget utilfreds

0%
Stor indflydelse
•

Nogen indflydelse

Lille indflydelse

Respondenter der oplever at have stor indflydelse, føler sig i mindre grad prespre
set af arbejdsmængden og arbejdstempoet.

•

Respondenter der oplever at have stor indflydelse glæder sig oftere til at komko
me på arbejde og er mere tilfredse
t
med jobbet (se tabel 36).
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Ansvarsområder og mål for arbejdet
Tabel 37
37. Mål for arbejdet (N = 1170)

100%
80%
60%

39%
32%

40%
20%

47%
31%

2009

20%
14%

4% 8%

3% 2%

2003

0%
I meget høj
grad

I høj grad

Delvist

I ringe grad

I meget
ringe grad

OBS. Svarkategorierne var i 2003: Altid, ofte, sommetider, sjældent og aldrig og kan derde
for ikke direkte sammenlignes med 2009. Forskellene i svarkategorierne til trods kan vi
alligevel få et billede af, om der er sket en udvikling i oplevelsen af, om der er klare mål
for arbejdet.

Blot 36%
6% af respondenterne oplever, at der i høj eller meget høj grad er klare mål for
arbejdet.. Der er således sket et fald i andelen af kommunalt ansatte psykologer,
psykologer der
mener dette siden 2003, hvor andelen var 47%. Omvendt er der også sket et fald i ana
delen af kommunalt ansatte psykologer,
psykologer der oplever, at der kun i ringe eller meget rinri
ge grad er klare mål fra 22% til 17%.
17% Udviklingen er med andre ord ikke så alarmerenalarmere
de, som det umiddelbart kan synes.

•

Respondenternes køn og uddannelse hænger ikke sammen
sammen med oplevelsen af,
om der er klare mål på arbejdet.

•

Jo ældre respondenterne er, jo mere tilbøjelige er de til at vurdere, at der er
klare
re mål for arbejdet.

•

Oplevelsen af om der er klare mål på arbejdet hænger sammen med kandidatår,
anciennitet og lederbeføjelser:
leder
Jo længere tid man har været færdiguddannet, jo
længere tid man har været på sin arbejdsplads og hvis man er leder, jo mere
oplever man, at der er klare mål for arbejdet.

•

Respondenter med et eller flere specialer (44%) oplever i højere grad end respondenter uden et speciale (34%), at der i høj eller meget høj grad er klare mål
for arbejdet.

•

Indenfor områderne selvstændig PPR, tværfaglige enheder, arbejdsmarkedsomarbejdsmarkedso
rådet samt personale og HR findes de største andele af respondenter, der kun i
ringe grad oplever at have klare mål for arbejdet.

•

Der er en lille overvægt af respondenter, hvis arbejdsplads ikke har været igenige
nem en omstrukturering som følge af strukturreformen, blandt de som i højest
grad oplever at have klare mål for arbejdet.
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•

Der er en stærk sammenhæng mellem om man oplever klare målsætninger på
arbejdet og hvor ofte man føler sig motiveret og engageret på arbejdet. 98% af
de respondenter, der oplever,
oplever at der i høj grad er klare mål for arbejdet føler
sig ofte eller altid motiveret og engageret, mens dette gælder for 60% af de rer
spondenter, der kun i ringe grad oplever, at der er klare mål for arbejdet.

•

Blandt de respondenter, der oplever, at der er klare
re mål for arbejdet, er der 13%
der føler sig belastet af manglende muligheder for at udføre arbejdet tilfredstilfred
stillende. Blandt dem der savner klare mål for arbejdet er denne andel på 70%.

Tabel 38
38. Oplevelsen af klarhed omkring ansvarsområder (N = 1170)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

49% 52%
35%

27%

16%

11%
I meget høj
grad

I høj grad

Delvist

2009
5% 4%

1% 0%

I ringe grad

I meget ringe
grad

2003

OBS. Her
er er svarkategorierne i 2009 igen forskellige fra svarkategorierne i 2003 (jf. kommentar til
tabel 37)

Hvad angår udviklingen i oplevelsen af klarhed omkring ansvarsområder gennem de
sidste 5 år,, er udviklingen ikke til det bedre. Der er sket et fald på 19% i andelen af
kommunalt ansatte psykologer,
psykologer, der oplever, at de i høj eller meget høj grad har klarkla
hed over deres ansvarsområder.

•

Blandt de mandlige respondenter er der en større andel (68%) end blandt de
kvindelige (58%),, der oplever i høj
høj eller meget høj grad at have klarhed omkring
deres ansvarsområder.

•

Blandt respondenter over 50 år er andelen, der i høj eller meget høj grad opleopl
ver klarhed over ansvarsområderne 70%, blandt de 41-50årige
41 50årige er den 61%,
mens den blandt respondenter under 40 år er 46%.

•

Blandt respondenter
espondenter med offentlig autorisation og specialistgodkendelse er der
en større andel, der oplever at have klarhed over ansvarsområderne end blandt
respondenter, der ikke har autorisation og speciale.

•

Blandt ledere er andelen af respondenter,
respondenter, der oplever klarhed omkring ansvarsansvar
områderne større (70%) end blandt respondenter uden lederbeføjelser (58%).

•

Der er ingen sammenhæng mellem om ens arbejdsplads har gennemgået omo
struktureringer som følge af strukturreformen og oplevelsen af klarhed omkring ansvarsområder, hvilket man måske godt kunne have forventet.
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•

Der er heller ingen sammenhæng mellem beskæftigelsesområde og oplevelsen
af klarhed omkring ansvarsområder.

•

Kun 3% af de respondenter, der oplever klarhed over deres ansvarsområder, føf
lerr sig belastet af usikkerhed omkring deres arbejdsområder, mens dette gælgæ
der for 100% af respondenterne, der oplever uklarhed. I tråd hermed er det ogo
så sidstnævnte gruppe, der føler sig mest belastet af modsatrettede krav og
forventninger i arbejdet
arbe
og som
m er mindst tilfredse med deres arbejde.

•

Spørgsmålet om klarhed over ansvarsområder hænger sammen med oplevelsen
af forholdet til nærmeste leder. Hvor kun 4% af respondenterne, der oplever
klarhed over ansvarsområderne føler sig belastet af samarbejdet med den
nærmeste leder, gør dette sig gældende for 50% af respondenterne der oplever
uklarhed.

Bureaukratisering
Endnu et forhold, der kan have betydning for medarbejderes motivation er bureaukrabureaukr
tiseringsgraden. Det kan virke demotiverende, hvis man fx oplever, at man kontrolleres
unødigt, udfører overflødigt arbejde, eller hvis man oplever, at skrevne eller uskrevne
regler forhindrer en i at løse opgaver på den mest effektive måde.

Tabel 39
39. Oplevelse af bureaukratisering (N = 1162)

Udfører unødigt arbejdskrævende arbejde

16%

Udfører overflødigt arbejde 6%

41%

43%

31%

63%

Andre færdiggør opgaver, jeg selv kunne
1%
4%
færdiggøre

94%

Arbejder med opgaver, som andre gør om 1%7%

92%

Arbejder med opgaver, som burde løses af
andre

25%

44%

Altid/ofte
Sommetider

32%

Sjældent/aldrig
Unødig kontrol fra nærmeste leder 5%7%

88%

Uskrevne regler forhindrer effektivitet

15%

39%

46%

Skrevne regler forhindrer effektivitet

15%

40%

45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Som det fremgår af tabellen, oplever de kommunalt ansatte psykologer ikke,
ikke at der er
en høj grad af bureaukratisering forbundet med deres arbejde. Kun få oplever således
ofte eller altid,, at andre færdiggør opgaver, som de selv kunne have færdiggjort (1%),

34

at de arbejder med opgaver som andre gør om igen (1%) eller at de kontrolleres unøun
digt af deres nærmeste leder (5%).

Dér, hvor der opleves størst bureaukratisering, er i spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne arbejder med opgaver,
opgaver de oplever burde være løst af andre.. Her svarer 25%,
at det oplever de altid eller ofte. Godt hver sjette respondent oplever, at de altid eller
ofte udfører unødigt krævende arbejde eller at skrevne og/eller uskrevne regler hinhi
drer dem i, at løse arbejdett på den mest effektive måde.

•

Uddannelse og anciennitet på arbejdspladsen har
har ikke nogen betydning for
oplevelsen
levelsen af bureaukratiseringsgraden og heller ikke køn.

•

Kandidatåret har derimod en betydning forstået på den måde, at de der har
været kandidater i kortest tid, er dem der
de oftest oplever, att bureaukratisebureaukratis
ringsgraden er størst.
størst. Fx oplever 32% af kandidaterne fra år 2000 og frem, at
de ofte eller meget ofte arbejder med opgaver, som burde
b de være løst af andre,
mens dette kun gælder for 11% af kandidaterne fra før 1980.

•

Der er en klar sammenhæng mellem den tid man bruger på løsningen af admiadm
nistrative opgaver og oplevelsen af bureaukratiseringsgraden. Fx er der 54% af
de respondenter, der oplever,
oplever at de bruger for meget tid på administrative opo
gaver, der synes, at de altid eller ofte arbejder med opgaver, som andre burde
løse frem for dem selv, mens dette gør sig gældende for 9% af de respondenresponde
ter, der angiver at bruge den tid på administrative opgaver, som vurderes fagfa
ligt relevant.

•

Bureaukratiseringsgraden opleves som størst
størst inden for arbejdsfelterne:
arbejdsfelt
arbejdsmarkedsområdet (job, revalidering og aktivering), selvstændig PPR og til
en vis grad også specialiseret undersøgelsesundersøgelses og behandlingstilbud for voksne
(socialpsykiatri, misbrug eller lignende).

•

Den oplevede bureaukratiseringsgrad har stor betydning
betydning for jobtilfredsheden
blandt respondenterne:
respondenterne Dem der oplever mindst bureaukrati, er mest tilfredse
med deres job.

Arbejdets fordeling
Tabel 40.
40. Fordeles arbejdsopgaverne på en retfærdig måde? (N = 1116)

100%
50%

47%

40%
10%

0%
Meget høj/høj grad

Delvist
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Ringe/meget ringe
grad

Knap halvdelen (47%) af respondenterne er af den opfattelse, at arbejdsopgaverne blibl
ver fordelt på en retfærdig måde, der hvor de er ansat, 40% mener,
mener at dette
det delvist er
tilfældet, og hver tiende mener kun i ringe eller meget ringe grad,
grad at opgaverne fordeford
les retfærdigt.

•

Der er en større andel af de mandlige respondenter (56%) end af de kvindelige
(45%), der oplever, at arbejdsopgaverne fordeles på en retfærdig måde.

•

Jo længere tid man har været kandidat, jo mere tilbøjelig er man til at vurdere,
at opgaverne fordeles retfærdigt. Fx oplever 13% af kandidaterne fra år 2000
og frem, at opgaverne kun i ringe grad fordeles retfærdigt, mens dette gør sig
gældende for 1% af kandidaterne fra før 1980.

•

En større andel af respondenterne med lederbeføjelser (57%) end uden lederbelederb
føjelser (46%) oplever, at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt.

•

Hverken respondenternes egen eller nærmeste
nærmeste leders uddannelsesbaggrund
har en klar betydning for opfattelsen af retfærdighed.
retfærdighed

•

Der er en stærk sammenhæng mellem hvorvidt man oplever, at opgaverne forfo
deles retfærdigt og engagement/motivation
engagement/motivation i arbejdet. Jo mere retfærdigt man
vurderer at opgaverne fordeles,
fordel , des mere føler man sig engageret og motiveret
i forhold til sit arbejde.

•

Der er også en stærk sammenhæng mellem om man oplever,
oplever at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt og hvordan man vurderer på belastningsfaktorerne i
afsnittet ’Psykisk
sykisk belastning’.
belastning Jo mere retfærdigt man oplever, at opgaverne er
fordelt, jo mindre føler man sig belastet (fx i forhold til muligheden for at udføudf
re sit arbejde tilfredsstillende, arbejdsmængde,
arbejdsmængde, frygt for at begå fejl, osv.)

•

Sammenhængen mellem oplevelsen af retfærdighed og jobtilfredshed er også
meget klar: Jo mere retfærdigt man føler sig behandlet, jo mere tilfreds er man
med sit job.

Tabel 41.
41. Arbejdstempoet gennem dagen (N = 1118)

100%
80%
60%

49% 49%

Er det nødvendigt at arbejde
meget hurtigt?

39% 39%
40%
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20%
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Høj grad/meget høj
grad
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Er arbejdstempoet højt gennem
hele arbejdsdagen?

Knap halvdelen af respondenterne (49%) vurderer, at det i høj eller meget høj grad
nødvendigt, at arbejde hurtigt for at få løst de daglige arbejdsopgaver og at arbejdstempoet er højt gennem hele dagen, mens godt 1 ud af 10 oplever, at dette kun i ringe
eller meget ringe grad er tilfældet.

En større andel blandt de kvindelige respondenter (50%) end blandt de mandli-

•

ge (40%) vurderer, at arbejdstempoet er højt gennem hele dagen. Der er også
en større andel af kvinder, der oplever, at det er nødvendigt at arbejde hurtigt.
Jo kortere tid man har været kandidat, jo hurtigere oplever man, at det er nød-

•

vendigt at arbejde og også at arbejdstempoet er højt gennem hele dagen. Særligt kandidater fra 2000 og frem oplever, at det i høj eller meget høj grad er
nødvendigt at arbejde hurtigt (55%). Til sammenligning gælder dette for 29% af
kandidaterne fra før 1980.
Kommunalt ansatte psykologer uden lederbeføjelser (52%) oplever i højere

•

grad, at det er nødvendigt at arbejde hurtigt end ledere (37%).
Særligt indenfor de tværfaglige enheder, der dækker over det sociale område

•

og PPR (64%) samt selvstændig PPR (63%) findes en stor andel af respondenter,
der oplever, at det i høj eller meget høj grad er nødvendigt at arbejde hurtigt.
Det er også indenfor disse to arbejdsfelter, der er den største andel af respondenter der oplever, at arbejdstempoet er højt gennem hele dagen.
Respondenter der oplever, at det er nødvendigt at arbejde hurtigt, er også dem

•

med mest overarbejde og som oplever, at de bruger alt for meget tid på administrative opgaver.
De respondenter der vurderer, at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt er

•

også dem, der oplever, at de får flere opgaver end de kan nå at løse og at mange opgaver er så komplicerede, at de tager lang tid at løse.
Respondentens egen uddannelsesbaggrund spiller ingen rolle for vurderingen,

•

men blandt respondenter med en psykologuddannet leder er der en større andel der oplever, at det er nødvendigt at arbejde hurtigt og at arbejdstempoet er
højt gennem hele dagen, end blandt respondenter hvis leder har en anden uddannelse.
Tabel 42.
42. Kommer du bagud med dit arbejde?
N

I meget høj grad

I høj grad

Delvist

Kun ringe grad

I meget ringe grad

1120

15%

24%

38%

17%

6%

39% af de kommunalt ansatte psykologer i undersøgelsen oplever, at de i høj eller meget høj grad kommer bagud med deres arbejde, mens knap 1 ud af 4 ikke oplever dette. Til sammenligning svarede 42% i undersøgelsen fra 2003, at det ofte eller altid var
tilfældet, at de ikke nåede alle deres arbejdsopgaver.
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•

Her er det igen de samme baggrundsfaktorer som ovenfor,
ovenfor der spiller en rolle.
De kvindelige respondenter og respondenter, der har været kandidater kortest
tid, er mest tilbøjelige til at opleve,
opleve at de kommerr bagud med arbejdet.
arbejdet

•

Også
gså her finder man inden for de tværfaglige enheder (48%) samt PPR (50%) den
største andel af respondenter, der oplever,
oplever at de i høj eller meget høj grad
kommer bagud med arbejdet.

Tabel 43.
43. Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op?
op? (N = 1120)
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0%
Altid
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Sommetider

Halvdelen af respondenterne (50%) oplever ofte eller altid, at arbejdet er ujævnt fordelt
så det hober sig op, mens blot 7% sjældent eller aldrig oplever dette. Dette billede svasv
rer nogenlunde overens med det billede, der tegnede sig i 2003-undersøgelsen.
undersøgelsen.

•

Kandidatåret hænger sammen med oplevelsen af,
af om arbejdet er ujævnt forfo
delt. Blandt kandidater fra før 1980 oplever 38%, at arbejdet ofte eller altid er
ujævnt fordelt så det hober sig op, mens andelen blandt kandidater fra år 2000
og frem, der oplever dette,
dette er 52%

•

Også her er det indenfor arbejdsfelterne selvstændig PPR (61%) og de tværfaglige enheder (55%),, at man finder de største andele af respondenter, der føler at
arbejdet er ujævnt fordelt så det hober sig op. Omvendt er det arbejdsfelt,
arbejdsfelt hvor
færrest oplever, at arbejdet ofte eller altid hober sig op, feltet for dagbehanddagbehan
lingstilbud (22%).

•

En større andel blandt kommunalt ansatte psykologer med uddannelsen
Cand.Pæd.Psych (55%) end blandt de, der har en Cand.Psych (48%), oplever
o
at
arbejdet ofte eller altid er ujævnt fordelt, så det hober sig op. Dette hænger
muligvis sammen med ovenstående, idet størstedelen af Cand.Pæd.Psych’erne
er beskæftiget indenfor selvstændig PPR og de tværfaglige enheder.
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Tabel 44 og 45.
45. Pauser og accept af pauser (N = 1120)

Tager du af og til en pause i løbet af dagen ?
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61%

27%
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gange dagligt sjældent/aldrig

80%

17%
2%
Meget høj/høj
grad

Delvist

Ringe grad/slet
ikke

Størstedelen af respondenterne (61%) angiver, at de holder 1-2
1 2 pauser dagligt - fx for
at spise frokost eller snakke socialt eller andet ikke-arbejdsrelateret
ikke arbejdsrelateret med kollegerne og 12% vurderer, at de tager sig tid til flere end to pauser dagligt. Godt 1 ud af 4 rer
spondenter holder kun sjældent eller aldrig pauser (27%). Accepten af at holde pauser
er dog temmelig høj, idet 80% oplever, at det i høj eller meget høj grad er accepteret,
accept
at de holder pauser ved behov,
behov, mens kun 2% oplever, at pauser ikke er accepteret.

•

En større andel blandt de mandlige respondenter (23%) end blandt de kvindelige (9%) holder pauser mere end 2 gange om dagen.

•

Indenfor områderne selvstændig PPR (36%) og
og tværfaglige enheder (33%) findes
de største andele af respondenter, der sjældent eller aldrig holder pauser,
pause hvilket må siges at være mange.

Kolleger
Dette afsnit handler om kolleger og kollegialt samarbejde. Et sundt samarbejdsklima
kan bidrage til en mere effektiv løsning af opgaverne, ligesom et godt socialt netværk
på arbejdspladsen kan virke som buffer over for psykisk nedslidning og udbrændthed.

Det er meget forskelligt hvor mange psykologer, der er i hhv.
hhv. de afdelinger og forvaltforval
ninger som undersøgelsens respondenter er ansat i. Det gennemsnitlige antal psykopsyk
loger i en afdeling er 10, mens det gennemsnitlige antal psykologer i forvaltningen er
19 – disse tal skal dog tages med et vist forbehold idet mange
mange af undersøgelsens
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kommunalt ansatte psykologer under dataindsamlingen viste sig enten ikke at vide –
eller at være i tvivl om – hvor mange psykologer, der var i deres afdeling eller forvaltforval
ning (tvivlen gik særligt på sidstnævnte).

landt andet forsøgt at sætte hhv. små og store afdelinger op imod
I analysen er det blandt
hinanden og lige sådan med forvaltninger. Der er ikke mange forskelle at spore, hvad
angår forhold som arbejdsglæde, motivation, jobtilfredshed m.m.,
m.m. som relaterer sig til
antallet af psykologer i hverken afdelingen eller forvaltningen. Til gengæld er der nogle
mindre forskelle, der på naturligvis knytter an til
til antallet af psykologkolleger, fx at ara
bejder man i en stor forvaltning, løser man oftere sine
sine arbejdsopgaver i samarbejde
med andre, og man er lidt mere tilbøjelig til at vurdere sine muligheder for at trække
på psykologkollegers ekspertise og erfaringer som gode.
Tabel 46. Placering af psykologkolleger
psykologkolleger (N = 1155)
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38%

50%

12%

26%

20%

22%

26%

0%
Ja alle

Ja de fleste

På din primære arbejdsplads?

Ja enkelte

Andre steder end på din arbejdsplads?

80% af de kommunalt ansatte psykologer befinder sig på en arbejdsplads, hvor der
sidder mindst én anden psykolog end dem selv. For 58% af respondenterne gælder det,
at de fleste eller alle af deres psykologkolleger fysisk er placeret på det samme ara
bejdssted, mens kun
un 12% svarer, at alle deres kolleger fysisk er placeret et andet sted
end dem selv. Op imod hver tiende svarer, at de ingen psykologkolleger har.

•

Særligt indenfor områderne personaleafdeling og HR (63%) samt døgninstitudøgninstit
tionsområdet (43%) finder man en stor andel respondenter,
respondenter, der svarer, at de
ingen psykologkolleger har på deres primære arbejdsplads eller slet ingen
psykologkolleger har i det hele taget.

Tabel 47. Mængden af kontakt med psykologkolleger (N = 1153)
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Mand
1
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0
For lille

Passende

For stor

40

Har ingen

Kvinde

I alt 58% af de kommunalt ansatte psykologer vurderer, at mængden af den kontakt de
har med deres psykologkolleger er passende, mens 38% mener, at den
den er for lille.
lille
•

Som tabellen viser, er der
de en større andel blandt kvindelige respondenter (40%)
end blandt mandlige (29%), der efterspørger mere kontakt.

•

Jo flere af sine psykologkolleger man har i sin fysiske nærhed, jo mere tilbøjelig
er man til at vurdere mængden af kommunikation som passende.

•

Kandidatåret har også en betydning, idet der er flest blandt dem, der har
ha været
kandidater i kortest tid, der vurderer mængden af kontakt til at være for lille.
Hvor andelen af respondenter fra år 2000 og derefter der vurderer, at der er for
lille kontakt med psykologkolleger er 41%, er andelen blandt respondenter fra
før 1980, der mener dette,
dette 31%.

•

Blandt ledere, respondenter med supervisorgodkendelse eller autorisation er
andelen, der vurderer mængden af kontakt som passende, større end blandt
respondenter uden supervisorgodkendelse, autorisation eller lederbeføjelser.

•

Kommunalt
alt ansatte psykologer, der vurderer,
vurderer at der er passende kontakt med
psykologkollegerne, er dem der er mest
m
tilfredse med jobbet,, oftest glæder
g
sig
til at komme på arbejde og føler sig mest engageret og motiveret i arbejdet.

Tabel 48
48. Muligheder for at trække på kollegers erfaringer og ekspertise (N = 1149)

Andet

75%

Personaleafdeling, HR-området
området o.l.

56%

Specialiseret undersøgelsesundersøgelses
/behandlingstilbud for voksne…

Døgninstitution

44%
83%

Specialiseret undersøgelsesundersøgelses
/behandlingstilbud for børn og unge…

25%

88%
70%

17%
12%
30%
Meget gode/gode

Dagbehandlingstilbud, "familiehus",
familierådgivning og lignende

86%

13%

Selvstændig PPR

79%

21%

Tværfaglig enhed, som varetager både det
sociale område og PPR-opgaver

76%

24%

Arbejdsmarkedsområdet (job, reva,
aktivering)

85%

Socialforvaltning (Lov om social service)

80%

15%
20%

100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
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Dårlige/meget dårlige

Størstedelen (79%) af de kommunalt ansatte psykologer oplever, at de har gode eller
ligefrem meget gode muligheder for at trække på kollegers/andre medarbejderes erfaringer og ekspertise i det daglige arbejde, mens omkring hver femte oplever at have dårlige muligheder herfor.

•

Som man kunne forvente, forholder det sig sådan, at jo flere psykologkolleger
man har siddende på sin primære arbejdsplads, jo bedre vurderer man mulighederne for at kunne trække på kollegers erfaringer og ekspertise.

•

Ancienniteten på arbejdspladsen spiller også en rolle for vurderingen, idet der
er flere, der vurderer mulighederne for at trække på kollegernes erfaringer og
ekspertise som meget gode blandt dem, der har været ansat i længst tid.

•

Køn, uddannelse og kandidatår hænger ikke sammen med vurderingen af
mulighederne for kontakt med kolleger.

•

Som tabellen ovenfor viser, er der variation i vurderingerne af, hvor gode muligheder der er for at trække på kollegerne mellem forskellige arbejdsfelter:
der er flest indenfor personale- og HR (44%) samt døgninstitutionsområdet
(30%), der vurderer mulighederne som dårlige.

•

Blandt lederne (94%) er der en større andel, der vurderer mulighederne for at
trække på kollegers ekspertise og erfaring positivt end blandt ikke-ledere
(77%).

Tabel 49.
49. Er der er kolleger,
kolleger, man kan tale med om væsentlige arbejdsmæssige forhold (N = 1149)
N

I meget høj grad

I høj grad

Delvist

I lille grad

I meget
lille grad

1149

21%

44%

27%

6%

2%

Omkring 2 ud af 3 kommunalt ansatte psykologer (65%) oplever, at de i høj eller meget høj grad på deres arbejdsplads har mulighed for at tale med kolleger om væsentlige arbejdsmæssige forhold, når det er relevant. 8% oplever kun i mindre grad at have denne mulighed.

•

Køn, alder og lederskab har ingen betydning for, hvordan man vurderer muligheden for at tale med kolleger om vigtige arbejdsmæssige forhold.

•

Også her er det indenfor arbejdsfelterne personale- og HR (31%) samt døgninstitutions områderne (14%), at flest vurderer, at de kun i lille eller meget lille
grad har kolleger at tale med.

•

En væsentlig højere andel af de kommunalt ansatte psykologer, der har nogen
at tale med om arbejdsmæssige forhold, er tilfredse eller meget tilfredse med
deres job (87%), sammenlignet med andelen af tilfredse blandt dem, der ikke
har nogen at tale med (55%).
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Det er også dem, der har kolleger at tale med om arbejdsmæssige forhold,

•

der oplever, at det er rarest at være på arbejde.
Til sammenligning svarede 60% af de kommunalt
kommunalt ansatte psykologer i underunde

•

søgelsen fra 2003, at de ofte eller altid havde mulighed for at tale med kollekoll
ger om deres arbejde.
Tabel 50.
50. Tillid mellem kollegerne i afdelingen (N = 1149)

100%
80%

59% 54%

60%
40%
20%

Mænd

21% 23%

14% 18%

5% 5%

1% 1%

Kvinder

0%
Meget høj grad Høj grad af tillid
af tillid

Hverken høj
eller lav

Lav grad af tillid Meget lav grad
af tillid

I alt 72% af de kommunalt ansatte psykologer oplever, at de er ansat
ansat i en afdeling,
som er præget af en høj eller meget høj grad af tillid mellem medarbejderne, mens
blot 6% mener ikke, at dette gør sig gældende i deres afdeling.

•

Der er en lille kønsforskel at spore, idet en lidt større andel af kvindelige rer
spondenterr end mandlige (se tabel 46) vurderer, at graden af tillid i deres afdeling er meget høj.

•

Forhold som alder, uddannelse, kandidatår, anciennitet, lederskab, autorisatiautorisat
on, specialist- og supervisorgodkendelse har ingen afgørende betydning for
vurderingen af tillid i afdelingen.

Tabel 51.
51. Hvordan opgaver løses (N = 1145)

Alene om psykologfaglige dele af
opgaverne

92%

Løser opgaver i et team af andre
faggrupper?
Løser opgaver i et psykolog team/med
en psykologkollega?

43%

5%
2%
2
%

40%

17%

Altid/ofte
Sommetider

9%

0%

23%

20%

Sjældent/aldrig

69%

40%

60%

80%

100%

I alt 92% af respondenterne svarer,, at de ofte eller altid er alene om de psykologfaglige
dele af deres arbejde – bortset fra supervision og gode råd fra kolleger. Det er 7% flere
end i 2003-undersøgelsen.
undersøgelsen.
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•

Blandt kandidater fra år 2000 og frem (96%) og kandidater fra før 1980 (94%)
findes en større andel af respondenter end blandt kandidater fra perioden
1980-1999 (89%), der svarer, at de ofte eller altid arbejder isoleret omkring
de psykologfaglige opgaver.

•

Blandt respondenter uden lederbeføjelser (95%) er der en større andel, der ofte eller altid løser de psykologfaglige dele af opgaverne alene, end blandt respondenter i lederstillinger (79%).

•

53% af respondenterne vurderer, at det ofte eller altid er mest hensigtsmæssigt at løse de psykologfaglige dele af opgaverne alene.

•

Blandt de mandlige respondenter (56%) er der en større andel end blandt de
kvindelige (51%), der vurderer, at det ofte eller altid er mest hensigtsmæssigt
at løse de psykologfaglige opgaver alene.

69% af de kommunalt ansatte psykologer har svaret, at de sjældent eller ligefrem aldrig løser opgaver i samarbejde med en psykologkollega eller i et psykologteam, mens
kun 9% ofte eller altid gør dette. Til sammenligning svarede 71% i 2003, at de sjældent
eller aldrig havde mulighed for at løse opgaver i et psykologteam eller med en kollega
(her var ordlyden i spørgsmålet dog lidt anderledes, i det det her ikke var specificeret,
at det var en psykologkollega).
•

Blandt de mandlige respondenter (12%) er der en større andel end blandt de
kvindelige (7%), der ofte eller altid oplever, at de indgår samarbejde med andre psykologer om deres opgaver.

•

Der er en større andel af ledere (20%) end af ikke-ledere (7%) blandt dem, der
altid eller ofte arbejder sammen med andre psykologer om løsningen af opgaverne. Det er også i højere grad blandt lederne (59%) end blandt de øvrige
(37%), at man finder den største andel respondenter, der synes det er hensigtsmæssigt at løse opgaver sammen med psykologkolleger eller i psykologteams.

•

Blandt respondenter med autorisation, supervisor- og specialistgodkendelser
er der en større andel, der ofte eller altid løser opgaver med psykologkolleger,
end blandt respondenter uden autorisation, supervisor- og specialistgodkendelser.

•

Der er en større andel blandt respondenter, der har været kandidater i længst
tid (50%) end blandt kandidaterne fra efter år 2000 (34%), der oplever at samarbejde med psykologkolleger eller i psykologteams er den mest hensigtsmæssige måde at arbejde på.

•

Samlet set svarer 39% af respondenterne, at de ofte eller altid synes, at det er
mest hensigtsmæssigt at arbejde i psykologteams eller med psykologkolleger
til trods for, at kun 9% gør dette ofte eller altid.

44

43% af respondenterne løser ofte eller altid deres opgaver
opgaver i et team af andre faggrupfaggru
per, mens 17% kun sjældent eller aldrig indgår i sådanne teams. Til sammenligning
svarede 58% af respondenterne i 2003, at de ofte eller altid arbejdede tværfagligt, men
da spørgsmålet ikke rummede aspektet omkring teams, er spørgsmålene ikke helt
sammenlignelige.
•

47% af kandidaterne
daterne fra før 1980 løser ofte eller altid opgaverne i teams med
andre faggrupper, mens dette gælder for 46% af kandidaterne fra 1980-1999
1980
og 41% af respondenterne fra senere end år 2000. Det er også dem, der har
været kandidater i længst tid, der oplever, at det er mest hensigtsmæssigt at
løse opgaverne i teams af andre faggrupper.
fagg

•

En større andel blandt lederne (62%) end blandt de øvrige respondenter (41%)
arbejder i teams med andre faggrupper,
faggrupper og det er også lederne i højere grad
end de øvrige respondenter,
respondenter, der vurderer, at dette er den mest hensigtsmæshensigtsmæ
sige måde at arbejde på.

•

Samlet set mener 56% af respondenterne, at det ofte eller altid er mest henhe
sigtsmæssigt at løse opgaverne i teams med andre faggrupper.

Ledelse
Dette afsnit handler om ledelse og forholdet mellem de kommunalt ansatte psykologer og
deres ledere.
Tabel 52.
52. Nærmeste leders uddannelsesbaggrund (N
(N = 1123)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

64%
27%
9%

0%

Psykologuddannet Anden akademisk
uddannelse

Anden ikkeakademisk
uddannelse

Har ingen leder

Knap to tredjedele af respondenterne svarer,, at den leder, de har mest kontakt med er
psykologuddannet, og 9%, at deres nærmeste leder har en anden akademisk uddanneluddanne
se. 27% har en nærmeste leder, hvis uddannelsesbaggrund er en anden ikkeikke
akademisk uddannelse.

45

Tabel 53.
53. Opbakning fra nærmeste leder ved kritik udefra
N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

1117

43%

35%

15%

5%

1%

I alt 78% af respondenterne oplever, at de ofte eller altid får opbakning fra deres leder
ved kritik udefra.

Respondenter med en psykologuddannet leder, vurderer i højst grad, at de har

•

mulighed for opbakning, hvis der kommer kritik udefra. Blandt respondenter
med en psykologuddannet leder, mener 82%, at de ofte eller altid kan få opbakning, mens dette gælder for 74% af de, som har en leder med anden akademisk baggrund og 71% af dem, hvis leder har en anden ikke-akademisk uddannelse.

Tabel 54.
54. Støtte og hjælp fra nærmeste leder ved behov
N

Altid

Ofte

Sommetider

Sjældent

Aldrig

1117

31%

37%

23%

8%

2%

68% af de kommunalt ansatte psykologer oplever, at de ofte eller altid kan hente støtte
og hjælp fra deres nærmeste leder ved behov.

•

Også her er der størst andel blandt respondenter med en psykologuddannet leder, der mener, at de ofte eller altid kan henvende sig til deres leder, når de har
behov for støtte og hjælp (72%). Til sammenligning er der 56% blandt respondenterne, hvis leder har anden akademisk uddannelse, der mener dette.

•

Med henblik på at kunne hente hjælp og støtte fra nærmeste leder ved behov
kan det se ud som om, at der er sket en forbedring siden 2003, hvor blot 26%
af de kommunalt ansatte psykologer svarede, at de ofte eller altid fik støtte fra
deres nærmeste leder. Meget af forklaringen ligger dog nok i, at spørgsmålsformuleringerne i de to undersøgelser er forskellige, da der i år er blevet tilføjet
’ved behov’.

Tabel 55.
55. Udfordringer som er tilpasset det faglige niveau
N

Nej for få

Passende

Nej for mange

1117

14%

75%

11%

3 ud af 4 respondenter oplever, at deres nærmeste leder giver dem passende med udfordringer, som er tilpasset deres faglige niveau, 14% oplever at få for få opgaver af
denne karakter (primært mænd), mens 11% oplever at få for mange (primært kvinder).

46

•

Der er størst andel af respondenter med en psykologuddannet leder, der oplever, at de får for mange opgaver (13%), mens den største andel af respondenter, der oplever at få for få opgaver, som er tilpasset deres faglige niveau, har
en leder med en anden ikke-akademisk uddannelse (20%).

•

Blandt de yngste respondenter (under 30 år) findes den største andel, som oplever at få for mange opgaver (20%), mens det er blandt de 51-60årige man
finder den største andel, som oplever at få for få opgaver, som er tilpasset deres faglige niveau (17%).

•

Blandt respondenter med en eller flere specialistgodkendelser er andelen der
oplever at få for få udfordringer større (19%) end blandt de øvrige respondenter
(13%).

•

Den største andel respondenter som vurderer, at opgaverne er passende, findes
indenfor døgninstitutionsområdet (83%), mens den mindste andel er at finde
indenfor arbejdsmarkedsområdet (54%) – af de øvrige respondenter på arbejdsmarkedsområdet oplever hele 37%, at deres faglighed ikke udnyttes optimalt (37%).

•

Respondenternes egen uddannelsesbaggrund har ingen betydning for vurderingen af, om de udfordringer de får, passer til deres faglige niveau.

Psykisk belastning
I dette afsnit berøres det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø er blot ét element
blandt mange i det samlede arbejdsmiljø, og omhandler de påvirkninger, som særligt
indebærer en risiko for psykisk helbredsforringelse. Psykisk arbejdsmiljø er altså ikke
et spørgsmål om den enkeltes psykiske forudsætninger, men om påvirkninger, der
skyldes indretningen af den arbejdssituation, man skal fungere i.

47

Tabel 56.
56. Psykisk belastning (N = 1134)

Høj grad/meget høj grad

Delvist

Arbejdsmængden

50%

Arbejdstempoet

26%

38%

Ventetider

30%
24%

32%

Manglende mulighed udføre arbejdet tilfredsstillende

27%

Manglende mulighed for faglig udvikling

26%

29%

Modsatrettede krav og forventninger

25%

31%

31%

Manglende mulighed for balance arbejds/familieliv

21%

25%

Manglende mulighed for personlig udvikling

20%

27%

Usikkerhed hvad der forventes arbejdsmæssigt

15%

Andre forhold

13%

Problemstillinger du møder gennem dit arbejde

12%

Samarbejdet med din nærmeste leder

12%

Frygt for at begå fejl

11%

At du forflyttes eller må skifte arbejdsfelt

8%

26%
19%
29%
16%
22%
12%

Omgangstonen på din arbejdsplads 4% 10%
Mobning/ chikane fra leder 3%3%
Frygt for afskedigelse 3% 6%
Samarbejdet med kollegerne 2% 10%
Vold/trusler fra klienter 0%
3%
Mobning/ chikane fra kolleger 0%
2%

Arbejdsmængden (50%) og arbejdstempoet (38%) er utvivlsomt de faktorer, der opleves
som mest belastende af de kommunalt ansatte psykologer. Blot 1 ud af 4 oplever kun i
mindre grad eller slet ikke arbejdsmængden som et problem,
problem og blot 1 ud af 3 oplever
kun i mindre grad eller slet ikke arbejdstempoet som et problem. Kigger vi på lignende
undersøgelser blandt andre faggrupper ses det, at andelen af kommunalt ansatte psyps
kologer, der føler sig belastet af arbejdsmængden,
arbejdsmængden svarer overens med samme andel
blandt andre faggrupper (i tre tilfældige undersøgelser svinger andelen
andelen der føler sig
belastet af arbejdsmængden mellem 50-52%).
52%). Hvad angår arbejdstempoet er andelen,
andelen
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der oplever dette som belastende, noget højere blandt de kommunalt ansatte psykologer end blandt de andre faggrupper, vi har sammenlignet med her (i de andre undersøgelser udgør andelen knap 30%).

Også ventetider står højt på listen over belastende faktorer, og hernæst kommer faktorer som manglende muligheder for at udføre arbejdet tilfredsstillende, manglende
mulighed for faglig- og personlig udvikling, modsatrettede krav og forventninger og
usikkerhed om, hvad der forventes arbejdsmæssigt. Sidstnævnte falder godt i tråd med
den tvivl omkring mål for arbejdet og egne ansvarsområder, som sås tidligere i analysen.

I lighed med 2003-undersøgelsen, hvor der blev rapporteret om relativt få forekomster
af mobning og chikane på arbejdspladsen, samt vold og trusler fra borgere, så er det
også disse områder, hvor færrest af de kommunalt ansatte psykologer i 2009 oplever,
at de er belastede i 2009. Da spørgsmålene er stillet på forskellig vis, kan der ikke laves en direkte sammenligning, men tendensen er meget tydelig – det er arbejdsmængden og arbejdstempoet, der belaster mest.

•

Indenfor en række af de nævnte belastningsfaktorer har køn en betydning. Det
er fx de kvindelige respondenter i højere grad end de mandlige, der føler sig
belastet af forhold som arbejdstempo, arbejdsmængde, manglende muligheder
for personlig og faglig udvikling i jobbet, manglende muligheder for balance
mellem arbejdsliv og familieliv og frygten for at begå fejl.

•

Kandidatåret, respondenternes alder og deres anciennitet på arbejdspladsen
spiller også en væsentlig rolle for oplevelsen af en række af belastningsfaktorerne. Er man ung af alder, kandidat fra efter år 2000 og har man lav anciennitet på arbejdspladsen, er man mere tilbøjelig til at føle sig belastet i forhold til
faktorerne: usikkerhed omkring hvad der forventes arbejdsmæssigt, arbejdstempo, arbejdsmængde, manglende muligheder for at udføre arbejdet tilfredsstillende, frygt for at begå fejl, problemstillinger man møder gennem arbejdet,
modsatrettede krav og forventninger samt ventetider.

•

Specialiseringsgrad, offentlig autorisation, supervisorgodkendelse og lederbeføjelser har også betydning for en række belastningsfaktorer: har man en specialistgodkendelse, offentlig autorisation, supervisorgodkendelse og/eller lederbeføjelser, er man noget mindre tilbøjelig til at føle sig belastet i forhold til
områder som: hvad der forventes arbejdsmæssigt, arbejdsmængde, arbejdstempo, mulighed for at udføre sit arbejde tilfredsstillende, mulighed for faglig
udvikling, balance mellem arbejds- og familieliv, frygt for at begå fejl, pro-
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blemstillinger man møder gennem arbejdet og modsatrettede krav og forventninger.
•

Respondenternes uddannelsesbaggrund hænger også sammen med vurderingen af en lang række belastningsfaktorer. Det er respondenter med uddannelsen

Cand.Psych

i

højere

grad

end

respondenter

med

uddannelsen

Cand.Pæd.Psych, der føler sig belastet af faktorer som usikkerhed om hvad der
forventes arbejdsmæssigt, frygt for afskedigelse, arbejdstempo, arbejdsmængde, manglende muligheder for at udføre arbejdet tilfredsstillende, manglende
mulighed for faglig udvikling i arbejdet, frygt for at begå fejl, problemstillinger
de møder gennem arbejdet og modsatrettede krav og forventninger.
•

Arbejdsmarkedsområdet skiller sig ud på nogle bestemte områder, idet andelen
af kommunalt ansatte psykologer indenfor feltet, der vurderer belastningsgraden som høj eller meget høj er temmelig stor. 33% af respondenterne indenfor
arbejdsmarkedsområdet oplever i høj eller meget høj grad, at de er usikre på,
hvad der forventes af dem arbejdsmæssigt. Ligeledes er 33% af respondenterne
indenfor arbejdsmarkedsområdet i høj eller meget høj grad belastet af manglende mulighed for personlig udvikling i arbejdet, mens 40% finder det belastende i høj eller meget høj grad, at de ikke har mulighed for faglig udvikling i
arbejdet.

•

Arbejdsfeltet selvstændig PPR skiller sig også ud i forhold til en række belastningsfaktorer. 49% af de kommunalt ansatte indenfor dette felt føler sig belastet af arbejdstempoet, 63% af arbejdsmængden, 43% af ventetider, 36% af
manglende muligheder for at udføre arbejdet tilfredsstillende, 30% af modsatrettede krav of forventninger og 27% af manglende muligheder for at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv – alt sammen i høj eller meget høj grad.

•

De tværfaglige enheder, der dækker både det sociale område og PPR, scorer
også højt på en række belastningsfaktorer. Arbejdstempoet opleves som belastende af 46%, arbejdsmængden opleves som belastende af 60% og ventetider
opleves som belastende af 39% - igen alt sammen i høj eller meget høj grad.

•

I forhold til at føle sig belastet på grund af de problemstillinger man møder på
arbejdet, er det arbejdsfelterne undersøgelses- og behandlingstilbud til hhv.
voksne og børn der skiller sig ud, idet hver femte finder dette belastende i høj
eller meget høj grad.

Til trods for alle de umiddelbare forskelle i vurderingerne af belastning, viser en dybdegående analyse, at de mest udslagsgivende faktorer i forbindelse med belastning er
kandidatår, overarbejde og tiden brugt på administrative opgaver. De der føler sig
mest belastede er respondenter med et nyere kandidatur, dem der oplever, at de bruger mere tid end ønsket på administrative opgaver, og dem der har mest overarbejde.
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Køn har med andre ord en betydning for vurderingerne af belastningsfaktorerne, men
når alt kommer til alt, er køn ikke den mest udslagsgivende faktor.
Tabel 57.
57. Indeks over belastning (N = 1121)6

100%
80%
60%

43%

40%

40%
18%

20%
0%
Lav belastning

Mellem belastning

Høj belastning

Indekset som grupperer de kommunalt ansatte psykologer efter belastning viser, at 43% af
respondenterne karakteriseres ved en lav belastningsgrad, 40% ved en moderat belastning
og knap en femtedel (18%) ved en høj grad af belastning.
•

Blandt respondenter med en lav belastningsgrad finder man de respondenter, der i
højest grad føler sig motiverede og engagerede i deres arbejde, som glæder sig mest
til at komme på arbejde, og som er mest tilfredse med jobbet.

6

Spørgsmål der indgår i indekset er: Føler du dig belastet af… 1. Usikkerhed om hvad der forventes af dig arbejdsarbejd
mæssigt? 2. Arbejdstempoet? 3. Arbejdsmængden? 4. Manglende mulighed for at udføre dit arbejde tilfredsstillende?
5. Frygt for at begå fejl? 6. De problemstillinger du møder gennem dit arbejde? 7. Modsatrettede krav og forventninforventni
ger? og 8. Ventetider?
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Tabel 58.
58. Fagetiske dilemmaer (N = 1122)
Har du i dit daglige arbejde i tilstrækkelig grad mulighed for at…

Informere klienten om, hvad du gør i sagen og
indhente samtykke hertil?

0%
6%

Sikre fortrolighed og overholdelse af
tavshedspligt?

2%
7%

Rådføre dig med kolleger om etiske
dilemmaer?

8%

Komme med klare anbefalinger til
foranstaltninger, som ud fra din faglige
vurdering er dækkende for klientens behov?
Sige nej til en opgave, som hører under et
andet fagområde?
Henvise sager til andre relevante faggrupper?
Udføre de fagligt nødvendige opgaver i en
sag, før du afslutter den?

93%

5%

91%
19%

74%

21%

7%

74%

21%

5%

73%
Sjældent/aldrig

24%

71%

Sommetider
Altid/ofte

6%

25%

Undlade at påtage dig en opgave, hvis
personlige forhold kan påvirke dig i din
varetagelse af den?

12%

Undlade at påtage dig en opgave, som kan
indebære en rolle- eller interessekonflikt?

12%

Undlade at påtage dig en opgave, som du ikke
har nødvendige kompetencer til?

13%

24%

24%

26%

69%

64%

64%

60%

34%
33%
33%

Sige nej til at påtage dig nye arbejdsopgaver?

90%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Godt 9 ud af 10 kommunalt ansatte psykologer oplever, at de i høj eller meget høj
grad har mulighed for at sikre fortrolighed og overholdelse af tavshedspligt (91%),
(91% og
også, at de har mulighed for at informere klienterne om, hvad de foretager sig i sagerne og indhente samtykke hertil (93%). Ganske få oplever, at de kun sjældent eller aldrig
har mulighed herfor.

Der hvor flest af de kommunalt ansatte psykologer vurderer mest kritisk vedrører
spørgsmålene om muligheden
mulighed
for at sige nej til at påtage sig nye opgaver eller opgaopg
ver, som man ikke oplever at have de nødvendige kompetencer til at løse. For begge
scenarier gælder det, at det er respondenter, der oplever samarbejdet med deres nærnæ
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meste leder som belastende, der oplever, at de ikke i tilstrækkelig grad har mulighed
for at kunne sige fra.

Helt grundlæggende gælder det, at køn, alder, kandidatår, autorisation og specialistgodkendelse er afgørende for, om man vurderer positivt eller negativt på de ovenstående indikatorer, der henviser til forskellige dilemmaer:

•

De kvindelige respondenter vurderer i højere grad end de mandlige, at de sjældent eller aldrig har mulighed for at agere mest hensigtsmæssigt i de opstillede
dilemmaer fra det daglige arbejde. Fx mener 79% af mændene, at de ofte eller
altid har mulighed for i tilstrækkelig grad at udføre de nødvendige opgaver i en
sag før de afslutter den, mens dette gælder for 66% af kvinderne.

•

Alder, kandidatår, autorisation og specialistgodkendelse har betydning på den
måde, at det også her – som det sås under belastningsfaktorer – er de yngre
kommunalt ansatte psykologer, psykologer som har været kandidater i kortest
tid og psykologer som ikke har offentlig autorisation eller specialistgodkendelse, der er mest tilbøjelige til at vurdere, at de sjældent eller aldrig i tilstrækkelig
grad har mulighed for at agere ønskeligt i de nævnte dilemmaer. Fx er andelen
af respondenter, der altid oplever i tilstrækkelig grad at have mulighed for at
sikre fortrolighed og tavshedspligt 96% blandt kandidater med autorisation fra
før år 2000, mens den er 42% blandt kandidater fra år 2000 og frem, som ikke
har opnået offentlig autorisation.

•

Som leder vurderer man oftere, at man har mulighed for at agere hensigtsmæssigt i de nævnte dilemmaer. Fx mener 92% af lederne, at de ofte eller altid har
mulighed for at rådføre sig med kolleger om etiske dilemmaer, mens dette
gælder for 71% af de kommunalt ansatte psykologer, som ikke er ledere.

•

Selvstændig PPR er et af de arbejdsfelter, indenfor hvilket man finder den største forekomst af respondenter, der svarer, at de sjældent eller aldrig har mulighed for at agere hensigtsmæssigt. Det gælder blandt andet i forhold til muligheder for at undlade at påtage sig nye opgaver (45%) eller opgaver, som man
ikke har de fornødne kompetencer til (19%) og også muligheden for at undlade
at påtage sig opgaver, som kan indebære rolle- eller interessekonflikter (15%).

•

De tværfaglige enheder, som varetager både det sociale område og PPR, har en
høj forekomst af respondenter, der svarer, at de sjældent eller aldrig kan undlade at påtage sig opgaver, de ikke har de fornødne kompetencer til (16%) eller
at påtage sig nye arbejdsopgaver (38%).

•

Arbejdsfeltet personale og HR er det arbejdsfelt, der rummer flest respondenter, der svarer, at de sjældent eller aldrig i tilstrækkelig grad har mulighed for
at informere klienten om, hvad de gør i en sag og hente samtykke hertil (13%),
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rådføre sig med kolleger om etiske dilemmaer (12%), undlade at påtage sig opgaver, som kan indebære interesse- eller rollekonflikter (13%) eller hvis personlige forhold kan påvirke deres varetagelse af den (19%).
•

Ikke overraskende hænger både arbejdstempo og arbejdsmængde sammen
med, hvordan man vurderer sine muligheder for at agere hensigtsmæssigt. Jo
mere belastet man er i forhold til arbejdstempo og arbejdsmængde, jo sjældnere oplever man, at man har mulighed for at agere hensigtsmæssigt. Fx vurderer i alt 62% af de respondenter, som er meget belastet af arbejdsmængden,
at de ofte eller altid har mulighed for at fremkomme med klare anbefalinger til
foranstaltninger, som ud fra deres faglige vurdering er dækkende for klientens
behov, mens 87% af de respondenter, der ikke føler sig presset af arbejdsmængden oplever at have mulighed herfor.

Selvom tallene umiddelbart er pæne, kan man omvendt også stille spørgsmålet, om
det er i orden, at omkring 1 ud af 3 af de kommunalt ansatte psykologer vurderer,
at de kun sommetider, sjældent eller aldrig har mulighed for at undlade at påtage
sig opgaver, hvis personlige forhold kan påvirke deres varetagelse af den. Eller om
det er i orden at 1 ud af 3 vurderer, at de kun sommetider, sjældent eller aldrig har
mulighed for at udføre de fagligt nødvendige opgaver i en sag før de afslutter den,
osv. Som den sidste bullit forklarer, hænger vurderingerne blandt andet sammen
med arbejdsmængde og arbejdstempo – travlheden kan med andre ord have konsekvenser for den faglige indsats7.

Kompetenceudvikling og kurser
Kompetenceudvikling handler om at blive bedre til det, der er nødvendigt for at kunne
varetage arbejdsopgaverne på et højt kvalitativt niveau. Dette afsnit omhandler mulighederne for læring på jobbet og de kommunalt ansatte psykologers vurdering af arbejdspladsens åbenhed overfor nytænkning. Der kigges også på respondenternes deltagelse i kompetenceudviklende aktiviteter og deres adgang til supervision.

Læring
54% af de kommunalt ansatte psykologer i undersøgelsen svarer, at de ofte eller altid
har muligheden for at lære nyt gennem arbejdet, mens 10% svarer, at de kun sjældent
7

Lignende pointer er at finde i en nylig undersøgelse blandt socialrådgivere foretaget af Politiken. Problematikken
berøres blandt andet i artiklen Socialrådgivere bryder loven dagligt fra 10. juni 2009.
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eller ligefrem aldrig har mulighed herfor. De øvrige respondenter oplever, at mulighemuligh
den for at lære nyt sommetider er tilstede (36%). Til sammenligning svarede 59% i unu
dersøgelsen fra
ra 2003, at de ofte eller altid havde mulighed for at lære nyt gennem ara
bejdet.

Som tabellen nedenfor viser, findes den største andel af respondenter, der ofte eller
altid
tid oplever at have muligheden for at lære nyt på arbejdet, indenfor de specialiserede
undersøgelses- og behandlingstilbud for hhv. voksne (72%) og børn og unge (68%).
Tabel 59.
59. Andel der ofte/altid lærer nyt gennem arbejdet fordelt på arbejdsfelter (N = 1120)

Specialiseret undersøgelses-/behandlingstilbud
/behandlingstilbud for
voksne (socialpsykiatri, misbrug eller lignende)

72%

Specialiseret undersøgelses-/behandlingstilbud
/behandlingstilbud for børn
og unge (Børneklinikken el. lign.)

68%

Dagbehandlingstilbud, ”familiehus”, familierådgivning
og lignende

58%

Personaleafdeling, HR-området
HR
o.l.

56%

Socialforvaltning (Lov om social service)

55%

Andet

54%

Døgninstitution

54%

Selvstændig PPR

52%

Tværfaglig enhed (både sociale område og PPR)

50%

Arbejdsmarkedsområdet (job, reva, aktivering)

47%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

•

Det er de mandlige respondenter (61%) i højere grad end de kvindelige (52%),
der ofte eller altid oplever at have muligheden for at lære nyt gennem arbejdet.

•

Som man kunne
unne forvente, er det blandt de yngste respondenter og de som har
været kandidater i kortest tid, at der findes flest der oplever, at de hyppigt har
mulighed for at lære
ære nyt gennem arbejdet.

•

Blandt respondenter med lederbeføjelser findes en større andel, der oplever at
have muligheden for at lære nyt (77%) end blandt de øvrige respondenter (51%).

•

Der er en stærk sammenhæng mellem at lære nyt og at føle sig engageret og
motiveret i sit arbejde. Hvor 97% af de respondenter, der altid oplever at have
muligheden for at lære nyt,
nyt svarer, at de ofte eller altid føler sig engageret og
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motiveret, gør dette sig gældende for 56% af de respondenter, der sjældent ele
ler aldrig oplever at have muligheden for at lære nyt.
•

De respondenter, der oplever at de ofte eller altid har mulighed for at lære nyt,
er dem der oftest glæder sig til at komme på arbejde, og som tabellen nedenfor
viser, er det også dem, der er mest tilfredse
til
med jobbet:

Tabel 60. Muligheden for at lære nyt set i forhold til tilfredshed med jobbet (N = 1120)

100%

83%

80%

65%

60%
34%

40%

Tilfreds/meget tilfreds med jobbet

20%
0%
Lærer ofte eller
altid nyt

Lærer
Lærer sommetider
nyt
sjældent/aldrig nyt

Arbejdspladsens åbenhed overfor nytænkning
Tabel 61.
61. Åbenhed overfor nytænkning
Hvor gode eller dårlige er man på

N

din arbejdsplads til …
At bruge nye ideer og nytænkning i

Meget

Gode

Hverken gode

gode

Dårlige

eller dårlige

Meget
dårlige

1119

11%

43%

34%

10%

2%

1117

8%

33%

43%

14%

2%

1120

10%

41%

35%

12%

3%

arbejdet?
At finde utraditionelle løsninger i
forbindelse med nye opgaver?
At støtte medarbejdere, som vil løse
opgaver på nye måder?

•

Køn har ikke den store betydning for,
for hvordan man opfatter åbenhed overfor
nytænkning på arbejdspladsen, men det har kandidatåret. Jo længere tid man
har været kandidat, jo mere tilbøjelig er man til at vurdere,
vurdere at arbejdspladsen er
åben overfor nytænkning.

•

Autorisation og lederbeføjelser har
har også en betydning, således at har man opo
nået autorisation og er man leder,
leder vurderer man i højere grad, at der er åbenåbe
hed overfor nytænkning. Særligt ledere med budget og personaleansvar vurdevurd
rer dette.

•

En større andel blandt respondenter
r
med supervisorgodkendelse (65%) end respondenter uden (49%) mener, at man på arbejdspladsen er gode til at støtte
medarbejdere, som vil løse opgaver på nye måder.

•

På alle tre spørgsmål om nytænkning, er der en størst andel respondenter ini
denfor dagbehandlingstilbuddene,
dagbehandlingstilbuddene, der vurderer, at der er åbenhed overfor nye
idéer og utraditionelle løsninger, mens arbejdsmarkedsområdet og selvstændig
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PPR er de områder,
områder indenfor hvilke færrest respondenter vurderer, at der er
åbenhed og støtte i forbindelse med nye tænkemåder.
tænkemåd
På spørgsmålet om, hvor
gode man er på arbejdspladsen til at støtte medarbejdere, der vil løse opgaver
på nye måder, svarer fx 68% af respondenterne indenfor dagbehandlingstilbuddagbehandlingstilbu
denne, at det er man meget gode eller gode til på deres arbejdsplads, mens
dette gør sig gældende for blot 48% indenfor arbejdsmarkedsområdet og 47%
indenfor PPR.

Kompetenceudvikling og udviklingsmuligheder gennem opgaverne
Tabel 62.
62. Kompetenceudvikling (N = 1119)

Fagspecifikke udviklingsmuligheder
gennem opgaver

55%

29%

16%
Meget tilfreds/tilfreds

Kompetenceudvikling indenfor
administrative opgaver

25%

48%

12% 16%

Hverken tilfreds/utilfreds
Utilfreds/meget utilfreds

Fagspecifik kompetenceudvikling

42%

0%

20%

24%

40%

60%

Ingen interesse

34%

80%

100%

Godt halvdelen (55%) af de kommunalt ansatte psykologer er tilfredse eller ligefrem
meget tilfredse med de fagspecifikke udviklingsmuligheder, som de opnår gennem ara
bejdsopgaverne. Særligt ledere (og indenfor ledergruppen ledere med budgetbudget og personaleansvar) og respondenter med specialistspecialist eller supervisorgodkendelse
delse er tilfredse
eller meget tilfredse med de fagspecifikke udviklingsmuligheder,
udviklingsmuligheder som opnås gennem
arbejdsopgaverne.

•

Indenfor områderne specialiserede undersøgelses- og behandlingstilbud for
hhv. voksne (83%) og børn/unge (70%) finder man de største andele af responrespo
denter, der er tilfredse med de fagspecifikke udviklingsmuligheder, mens man
indenfor arbejdsmarkedsområdet finder den største andel af utilfredse
util
(25%).

1 ud af 4 kommunalt ansatte psykologer er tilfredse eller meget tilfredse med kompekomp
tenceudviklingsmuligheder
tenceudviklingsmulighederne
inden for administrative opgaver, mens 16% svarer, at de
ikke har nogen interesse for kompetenceudvikling indenfor dette område.

•

En større andel mandlige
andlige (32%) end kvindelige respondenter (23%) er tilfredse
med deres kompetenceudviklingsmuligheder indenfor administrative opgaver.
opgaver
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•

Blandt respondenter
espondenter med lederbeføjelser (47%) er der en større andel end
blandt de øvrige (23%), som er tilfredse med kompetenceudviklingsmulighederkompetenceudviklingsmulighede
ne indenfor de administrative opgaver.
opgaver

•

Indenfor områderne døgninstitutioner, dagbehandlingstilbud og specialiserede
undersøgelses- og behandlingstilbud for voksne findes de største andele af rer
spondenter, som er tilfredse med udviklingsmulighederne indenfor det adminiadmin
strative – andelen af tilfredse indenfor hvert af områderne ligger dog kun på
omkring 33%.

42% af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med deres muligheder for fagfa
specifik kompetenceudvikling,
kling, mens godt en tredjedel er utilfredse hermed.

•

Den største andel af utilfredse respondenter findes indenfor arbejdsmarkedsarbejdsmarked
området (40%) og socialforvaltningen (40%), mens den største andel af responrespo
denter, som er tilfredse med mulighederne for fagspecifik
fagspecifik kompetenceudvikling
findes indenfor området specialiserede undersøgelsesundersøgelses og behandlingstilbud
for børn og unge (64% er tilfredse/meget tilfredse).

•

Andelen af Cand.Pæd.P
Pæd.Psych’ere
sych’ere (47%) som er tilfredse med de fagspecifikke
kompetencemuligheder er større
stø
end blandt Cand.Psych’erne
sych’erne (40%).

•

Blandt ledere, respondenter med specialistspecialist og supervisorgodkendelse er ana
delen
len af respondenter,
respondenter som er tilfredse med de fagspecifikke kompetenceudkompetenceu
viklingsmuligheder
lingsmuligheder større,
større end blandt respondenter som ikke har disse godkendelser eller lederbeføjelser.

For alle tre spørgsmål om kompetenceudvikling og udviklingsmuligheder gennem opo
gaverne, gør det sig gældende, at der er en sammenhæng med både motivation og
jobtilfredshed: Jo mere tilfreds man er med sine muligheder for
for kompetenceudvikling,
jo mere motiveret er man, og jo mere tilfreds er man med sit job.

Kompetenceudviklingskurser
Tabel 63.
63. Vurdering af vigtigheden af deltagelse i kompetenceudviklingskurser
kompetenceudviklingskurser (N = 1119)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

63% 62%
29% 29%
8%
Meget vigtigt/vigtigt

For at du kan udføre dine
nuværende opgaver?
For at du kan udføre dine
forventede fremtidige opgaver?

8%

Mindre vigtigt

Uden betydning

58

•

En større andel af kvindelige respondenter end mandlige vurderer,
vurderer at deltagelse
i kompetenceudviklingskurser er vigtige eller meget vigtige både i forhold til
nuværende og fremtidige opgaver.

•

Blandt de yngste respondenter findes en større andel end blandt de ældste, der
vurderer, at kompetenceudvikling er uden betydning både for nuværende og
fremtidige opgaver. Fx mener 46% af respondenterne under 30 år, at kompekomp
tenceudvikling er uden betydning i forbindelse med deres nuværende opgaver,
mens dette gør sig gældende for 27% af respondenterne mellem 51 og 60 år,
og den helt samme tendens ses i forbindelse med vurderingen af vigtigheden af
kompetenceudvikling i forbindelse med forventede fremtidige opgaver.

•

Blandt ledere er der en større andel end blandt de øvrige respondenter,
respondenter der
vurderer, at deltagelse i kompetenceudviklingskurser er afgørende for udføreludfør
sen
n af de nuværende opgaver, mens det er respondenter uden lederbeføjelser i
højere grad end ledere, der finder kompetenceudviklingskurser vigtige med
henblik på fremtidige opgaver.

Tabel 64.
64. De kommunalt ansatte psykologers deltagelse i kompetenceudviklingskurser gennem det sidste år
N

Ja flere gange

Ja en enkelt gang

Nej men ville gerne

Nej var ikke interesseret

1119

56%

33%

11%

1%

88% af undersøgelsens respondenter har mindst en enkelt gang i løbet af det seneste
år deltaget i faglige kompetenceudviklingskurser som fx videreuddannelse, kurser eller
lignende.
ende. Godt hver tiende har ikke men ville gerne, og kun ganske få har slet ikke været interesseret i sådanne kurser.
•

En større andel blandt Cand.Psych’erne
Cand.Psych’erne (12%) end blandt Cand.Pæd.Psych’erne
(7%) har ikke deltaget i kurser, men ville gerne.

•

Respondenter med lavest anciennitet og kvindelige
kvindelige respondenter er stærkest
repræsenteret blandt de, der ikke har deltaget i kurser, men gerne ville.

Supervision
Tabel 65.
65. Supervision (N = 1118)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

32%

45%

41%
23%

26%

33%

Ekstern supervision
Intern supervision

Ja, i tilstrækkeligt
omfang

Ja , men i utilstrækkeligt
omfang
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Nej

55% af undersøgelsens kommunalt ansatte psykologer modtager ekstern supervision,
men omkring hver fjerde oplever, at den eksterne supervision er utilstrækkelig.

•

Blandt de ældre respondenter, respondenter som har været kandidater i længst
tid og respondenter med offentlig autorisation, findes den største andel af rer
spondenter, som finder den eksterne supervision utilstrækkelig.

•

Indenfor områderne selvstændig PPR (56%) og tværfaglige enheder (54%) findes
de største
rste andele af respondenter, der ikke modtager ekstern supervision.
supervision

67% af de kommunalt ansatte psykologer modtager intern supervision, men omkring
hver fjerde oplever, at den interne supervision er utilstrækkelig.

•

En større andel blandt Cand.Psych’erne
Cand.P
(43%) end blandt Cand.Pæd.Pscych’erne
(36%) finder den interne supervision tilstrækkelig.
tilstrække

•

Indenfor området personale og HR (75%) samt døgninstitutionsområdet (69%)
findes de største andele af respondenter, der ikke modtager intern supervision.

Tabel 66.
66. Tilfredshed med supervision blandt de der modtager supervision (N = 1118)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

84%
57%
28%

7% 15%

9%

Ekstern supervision
Intern supervision

Meget
tilfreds/tilfreds

Hverken tilfreds
eller utilfreds

Utilfreds/meget
utilfreds

Som tabellen viser, er der størst tilfredshed med den eksterne supervision.
supervision 84% af de
respondenter der modtager ekstern supervision er tilfredse eller meget tilfredse herhe
med, mens dette gør sig gældende for 57% af de, der modtager intern supervision.
supervision

•

Hvad angår den interne supervision er en større andel Cand.Psych’ere (62%) end
Cand.Pæd.Psych’ere
sych’ere (44%) tilfredse eller meget tilfredse hermed.

•

Jo kortere tid man har været kandidat, jo mere utilfreds er man med den interinte
ne supervision, og har man offentlig autorisation er man også tilbøjelig til at
være mere utilfreds med supervisionen end hvis man ikke har autorisation.

•

Ser man på arbejdsfelternes vurdering af den interne supervision
supervi
findes den
største andel af tilfredse respondenter indenfor døgninstitutionsområdet
(79%), mens de tværfaglige enheder har den mindste andel af respondenter,
respondenter
som er tilfredse med den interne supervision (50%).
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•

Der er ingen særlige karakteristika i forhold til hvem der er mest tilfredse eller
utilfredse med den eksterne supervision. Fordelt på arbejdsfelter finder man
den største andel respondenter, som er utilfredse med ekstern supervision,
supervision indenfor selvstændig PPR (9%).

Information
I dette afsnit ses der på, i hvilken grad de kommunalt ansatte psykologer oplever, at inforinfo
mation, der kan have betydning for det daglige arbejde, bliver kommunikeret ordentligt ud
på arbejdspladsen.
Tabel 67.
67. Information om vigtige beslutninger (N = 1117)

Får du den information, du behøver
for at klare dit arbejde godt?

56%

38%

6%
Altid/Ofte

Får du på din arbejdsplads
information om fx vigtige
beslutninger, ændringer i god tid?

41%

40%

19%
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Godt halvdelen (56%) af undersøgelsens kommunalt ansatte psykologer vurderer, at de
ofte eller altid får den information de behøver for at klare deres opgaver godt, mens
6% oplever, at dette kun sjældent eller aldrig er tilfældet.
tilfældet

•

Mandlige respondenter (65%) oplever i højere grad end kvindelige (54%),
(54%) at de
ofte eller altid får den information,
information de behøver for at klare arbejdet godt.

•

En større andel ledere (69%) end ikke-ledere
ikke ledere (55%) oplever, at de ofte eller altid
får den information,
information de behøver for at klare arbejdet godt.

•

Særligt indenfor døgninstitutionsområdet (72%) og specialiserede undersøgelundersøge
ses- og behandlingstilbud for voksne (69%) oplever respondenterne,
respondenterne at de ofte
eller altid har tilstrækkeligt med informationer til at klare arbejdet godt. Til
sammenligning er andelen indenfor selvstændig PPR der oplever dette 50%.

•

I undersøgelsen fra 2003 svarede 56% af de kommunalt ansatte psykologer, at
de fik den information,
ormation, de behøvede for at klare arbejdet godt. Billedet er med
andre ord nogenlunde det samme – dog er andelen af respondenter der sjælsjæ
dent eller aldrig oplever dette faldet fra 14% i 2003 til 6% i 2009.
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Lidt anderledes ser det ud i forhold til, om man bliver adviseret i god tid om væsentlige
beslutninger eller ændringer på arbejdspladsen. Her oplever 41%, at dette altid eller
ofte er tilfældet, mens 1 ud af 5 kun sjældent eller aldrig oplever, at dette er tilfældet.

•

Særligt de mandlige respondenter og respondenter med lederbeføjelser oplever, at de får informationer om vigtige ændringer eller beslutninger i god tid.

•

Døgninstitutionsområdet (50%) og området for Socialforvaltning (52%) skiller
sig ud ved at have den største andel respondenter, der oplever at blive adviseret i god tid. Indenfor området specialiserede undersøgelses- og behandlingstilbud for børn og unge er den største andel af respondenter, der sjældent eller
aldrig oplever at blive adviseret i god tid – dette gælder for 1 ud af 4.

•

I undersøgelsen fra 2003 svarede 47% af de kommunalt ansatte psykologer, at
de ofte eller altid blev adviseret om vigtige beslutninger eller ændringer i god
tid. Der er med andre ord sket en lille nedgang i andelen af kommunalt ansatte
psykologer, der oplever dette.

For begge spørgsmål vedrørende informationsniveauet på arbejdspladsen gælder det,
at der er sammenhæng mellem, om man oplever at have mulighed for at udføre sit arbejde tilfredsstillende, om man oplever usikkerhed i forhold til, hvad der arbejdsmæssigt forventes af en, om man oplever, at der er klare mål for arbejdet og jobtilfredsheden: Jo bedre man oplever informationsniveauet, jo mindre belastet føler man sig på
de nævnte faktorer og jo mere tilfreds er man med sit job.

Kontor og IT-forhold
I dette afsnit fokuseres der på det fysiske arbejdsmiljø og IT-forholdene på de kommunalt ansatte psykologers arbejdspladser.
Tabel 68.
68. IT og kontorforhold (N = 1115)
Har du i tilstrækkelig grad:

N

I meget

I høj

høj grad

grad

Delvist

Kun i

I meget ringe

ringe

grad/ slet

grad

ikke

Adgang til egen computer?

1115

78%

17%

3%

1%

1%

Adgang til et sted hvor der kan gennem-

1115

43%

22%

23%

9%

2%

Adgang til eget kontor?

1116

48%

14%

13%

7%

19%

Steder hvor du kan sidde med arbejdsre-

1113

54%

22%

15%

7%

3%

1116

45%

32%

14%

5%

4%

føres uforstyrrede samtaler med klienter?

laterede skriveopgaver?
Relevante it-programmer (f.eks. journaliseringsprogrammer mm.)?
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