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Kære medlem 

Peqqissaasut Kattuffiat fremsender hermed det samme spørgeskema, som blev afsendt november 2011 

samt januar 2013, som et led i at afdække det enkelte medlems trivsel i arbejdet, efter at strukturreformen 

for det grønlandske sundhedsvæsen er blevet gennemført. 

Det er således målet at afdække det enkelte medlems trivsel nu snart 5 år efter strukturreformens 

implementering. 

I udformningen af spørgeskemaet har sekretariatet i PK valgt at benytte sig af inspiration fra allerede 

anvendte og afprøvede spørgsmål i arbejdsmiljøinstituttets korte spørgeskema til kortlægning af det 

psykiske arbejdsmiljø. 

Undersøgelsen er tilrettelagt således, at hvert enkelt medlem af Peqqissaasut Kattuffiat hvor man er 

repræsenteret af en tillidsrepræsentant, modtager et spørgeskema. Spørgeskemaet vil også være 

tilgængeligt på Peqqissaasut Kattuffiats hjemmeside www.pk.gl  

De respektive tillidsrepræsentanter på de enkelte arbejdspladser vil fungere som tovholdere og vil stille sig 

til rådighed i forbindelse med tvivlsspørgsmål, hvilket også Peqqissaasut Kattuffiats sekretariat vil. 

Selve spørgeskemaet er udformet med en række spørgsmål, der i første omgang kan krydses af i altid, ofte, 

sommetider, sjældent eller aldrig/næsten aldrig.  

Efterfølgende er der mulighed for, at du kan uddybe din besvarelse. Det er Peqqissaasut Kattuffiat’s 

forhåbning, at flest muligt vil uddybe deres besvarelser og returnere spørgeskemaerne. 

Peqqissaasut Kattuffiat har en forhåbning om, at der returneres 100 % af de fremsendte skemaer. 

Sidste frist for returforsendelse af spørgeskemaerne er torsdag den 31. oktober 2015 kl. 12.00 

Peqqissaasut Kattuffiat skal gøre opmærksom på, at undersøgelsen er 100 % anonym, og arbejdsgiver 

modtager kun de analyserede resultater og vil derfor ikke have mulighed for at udpege de enkelte 

medlemmer, der har besvaret spørgeskemaet. 

Peqqissaasut Kattuffiat skal ligeledes gøre opmærksom på, at det er frivilligt, om du vil deltage, og du kan til 

enhver tid trække dig fra undersøgelsen, uden at det får nogle konsekvenser for dit medlemskab af 

Peqqissaasut Kattuffiat.  

 

Med venlig hilsen 

 

Inuuti Fleischer 

Siulittaasoq /Formand for Peqqissaasut Kattuffiat 

http://www.pk.gl/
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Hermed påbegyndes spørgeskemaet. 

Er du medlem af Peqqissaasut Kattuffiat? 

Ja       nej   

Hvilket køn er du? 

Kvinde     mand   

Ansættelsesforhold 

Fastansat    vikaransat   

Følgende spørgsmål handler om din trivsel på din arbejdsplads, sæt et kryds ud for hvert spørgsmål ved det 

svar der passer bedst og uddyb eventuelt din besvarelse. 

 

Oplever du, at der konstant er en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? 

Altid  ofte  sommetider  sjældent  aldrig / næsten aldrig  

Her kan du uddybe eller beskrive mere om dit psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, helbred m.v. 
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Sker det ofte at du ikke når dine arbejdsopgaver? 

Altid  ofte  sommetider  sjældent  aldrig / næsten aldrig  

Her kan du uddybe eller beskrive mere om dit psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, helbred m.v. 

 

 

Er det tit nødvendigt for dig, at arbejde over? 

Altid  ofte  sommetider  sjældent  aldrig / næsten aldrig  

Her kan du uddybe eller beskrive mere om dit psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, helbred m.v. 
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Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 

Altid  ofte  sommetider  sjældent  aldrig / næsten aldrig  

Her kan du uddybe eller beskrive mere om dit psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, helbred m.v. 

 

 

 

 

 

Oplever du, at der ofte bliver stillet modstridende krav til dig? 

Altid  ofte  sommetider  sjældent  aldrig / næsten aldrig  

Her kan du uddybe eller beskrive mere om dit psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, helbred m.v. 
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Oplever du, at du har ringe indflydelse på beslutninger i forhold til dit arbejde? 

Altid  ofte  sommetider  sjældent  aldrig / næsten aldrig  

Her kan du uddybe eller beskrive mere om dit psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, helbred m.v. 

 

 

 

 

 

Oplever du, at du har ringe indflydelse på, hvordan dit arbejde udføres? 

Altid  ofte  sommetider  sjældent  aldrig / næsten aldrig  

Her kan du uddybe eller beskrive mere om dit psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, helbred m.v. 
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Oplever du, at du har ringe indflydelse på mængden af dit eget arbejde? 

Altid  ofte  sommetider  sjældent  aldrig / næsten aldrig  

Her kan du uddybe eller beskrive mere om dit psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, helbred m.v. 

 

 

 

 

 

 

Oplever du, at du har ringe mulighed for at bestemme hvornår du kan og om du kan afholde pauser? 

Altid  ofte  sommetider  sjældent  aldrig / næsten aldrig  

Her kan du uddybe eller beskrive mere om dit psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, helbred m.v. 

 

 


