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Portørers uddannelse og arbejdsfunktioner 

 

 

Baggrund 

FOA – Fag og Arbejde gennemførte i september 2005 en spørgeskemaundersøgelse blandt 
samtlige portører i forbundet. Skemaet blev udsendt til 2.508 personer, hvoraf 931 
personer svarede. Undersøgelsens svarprocent er således 37 pct.  

Undersøgelsen belyser portørernes uddannelsesmæssige baggrund samt deres primære 
arbejdsmæssige funktioner. Formålet med dette er at få klarlagt portørernes uddannelses-
mæssige behov og dermed nødvendigheden af en ny portøruddannelse.  

 

Konklusioner 

• 93 pct. af portørerne er ansat på sygehus/hospital.  

• 66 pct. har været ansat på samme arbejdsplads i mere end 10 år.  

• 91 pct. angiver, at de har en uddannelsesbaggrund som portør. 

• 97 pct. af de portører, der er uddannet i 1997 eller senere, har gennemgået 
basisuddannelsen.  

• 43 pct. af de portører, der er uddannet i 1997 eller senere, tager basisuddannelsen 
indenfor de første 8 måneders ansættelse. 

• 67 pct. tog efter basisuddannelsen det patientrelaterede modul. 7 pct. tog det 
tekniske og 2 pct. det gartneriske modul. 24 pct. tog ikke et efterfølgende modul. 

• Halvdelen af de gennemførte moduler havde en varighed på 4 uger.  

• 83 pct. af portørerne mener, at uddannelsen gav dem de fornødne kvalifikationer.  

• 58 pct. af portørerne har ikke brugt noget tid på efteruddannelse det seneste år, 
mens 42 pct. har brugt 1 dag eller mere.  

• 53 pct. af de gennemførte efteruddannelseskurser er patientrelaterede.  

• Patienttransport, forflytning og speciallejring samt intern transport og kørselsopgaver 
er de mest udbredte og tidskrævende arbejdsfunktioner.  

• Sengevask, gipsning og madhåndtering er omvendt funktioner, som kun godt en 
tredjedel af portørerne bruger tid på, og i givet fald meget begrænset tid.  

 

Arbejdsplads og anciennitet 

Af de 931 portører, der deltog i undersøgelsen, er 93 pct. ansat på et sygehus/hospital. 2 
pct. er ansat i andre dele af den amtslige sektor. 3 pct. er ansat i den kommunale sektor, 
fortrinsvis plejehjem, mens 2 pct. af svarpersonerne ikke er i arbejde, jf. figur 1.  

For hovedparten af portørerne er deres anciennitet høj. 66 pct. har arbejdet på samme 
arbejdsplads i mere end 10 år, jf. figur 2. 15 pct. har mellem 6 og 10 års anciennitet og 12 
pct. mellem 3 og 5 år. Endelig har godt 7 pct. været på deres nuværende arbejdsplads i 
under 2 år.  
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              Fig.1: Ansættelsessted 

2% (19)

2% (19)

3% (27)

93% (860)

0 20 40 60 80 100

Anden amtslig

institution end

sygehus/hospital

Ikke i arbejde

Plejehjem eller anden

kommunal institution

Sygehus/hospital

Pct.

Note: 6 personer har ikke svaret.
 

               

              Fig.2: Anciennitet på nuværende arbejdsplads  
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Note: 16 personer har ikke svaret.
 

 

Næsten alle har en uddannelsesbaggrund som portør 

91 pct. af svarpersonerne angiver, at de har en uddannelsesmæssig baggrund som portør, 
jf. figur 3. Kun 7 pct. angiver, at de er uuddannede, mens 15 pct. har en anden uddannelse 
bag sig.  
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                 Fig.3: Uddannelsesbaggrund  
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Af de portører, der er uddannet som portør, er 73 pct. uddannet før 1997. 23 pct. er 
uddannet i 1997 eller senere, jf. figur 4. 

              

             Fig.4: Uddannelsestidspunkt for de personer, der er uddannet som portør 
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Næsten alle nyuddannede portører har taget basisuddannelsen 

Af de personer, der er uddannet i 1997 eller senere, har stort set alle – 97 pct. – 
gennemgået basisuddannelsen, jf. figur 5. Kun 2 Pct. har ikke gennemført uddannelsen og 1 
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pct. svarede ikke. Spørgsmålet er kun stillet til de portører, der er uddannet i 1997 eller 
senere, da basisuddannelsen trådte i kraft i 1997.      

              

             Fig.5: Har du gennemført basisuddannelsen? 
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I alt angav 205 personer uddannet i 1997 eller senere, at de har gennemført 
basisuddannelsen. Heraf har 43 pct. gennemført uddannelsen indenfor de første 8 måneders 
ansættelsen, mens 55 pct. gjorde det på et senere tidspunkt, jf. figur 6.  

 

          Fig.6: Gennemførte du basisuddannelsen indenfor de første 8 mdr. ansættelse? 
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De patientrelaterede moduler dominerer 

I forlængelse af grunduddannelsen har portørerne mulighed for at tage funktionsrettede 
moduler. 67 pct. (265 personer) har taget det patientrelaterede modul, 7 pct. (27 personer) 
tog det tekniske modul, og 2 pct. (6 personer) gennemførte det gartneriske modul. 24 pct. 
(96 personer) har ikke taget et funktionsrettet modul.  

Portører, der er uddannet i 1997 eller senere, har i højere grad end portører med en ældre 
uddannelse gennemført et funktionsrettet modul. Forskellen ligger hovedsageligt i det 
patientrelaterede modul, hvilket 74 pct. af portørerne uddannet i 1997 eller senere har 
gennemført. For de tidligere uddannede portører er det kun 61 pct., jf. figur 7. 

              

             Fig.7: Hvilke funktionsrettede moduler tog du efter basisuddannelsen? 
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efter 1997.  

 

Typisk varer et funktionsrettet modul 4 uger. Godt halvdelen af de gennemførte moduler 
havde denne varighed, jf. figur 8. Varigheden af modulerne varierer dog afhængigt af 
portørernes uddannelsestidspunkt. Blandt de portører, der blev uddannet før 1997 og som 
gennemførte et modul, gennemførte 55 pct. et modul med en varighed på 4 uger. For de 
yngre uddannede portører gælder det 48 pct., jf. figur 8.      

                    

              

 

 

 

 

 

 

 

 


