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Kampagne og Analyse 

11. februar 2010 

 

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning 

 
FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og 
sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning og sygepleje. 
 
Undersøgelsen blev gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 24. 
november til 2. december 2009. 1.127 medlemmer, som arbejder i primærsektoren på 
Social- og Sundhedsområdet deltog. Det svarer til 69 % af de medlemmer, som blev 
inviteret til undersøgelsen. Medlemmerne blev også stillet spørgsmål om andre emner. 
 
Hovedresultaterne er: 
 

• Faggrupper med uddannelse inden for medicin og sygepleje har flere opgaver med 
medicin og sygepleje end andre faggrupper. Eksempelvis har 78 % af 
plejehjemsassistenter og 77 % af social- og sundhedsassistenter opgaver med 
medicindosering. Det gælder 3 % af social- og sundhedshjælpere. 

 
• 98 % af medlemmerne sikrer sig, at borgeren tager medicinen til tiden. 

• 40 % af medlemmerne noterer, når de har givet medicin til den enkelte borger.  

• Medlemmerne skal ved medicingivning sikre sig, at medicinen gives til den rigtige 
borger eller beboer. Det sikrer 1 ud af 3 medlemmer ved at spørge borgeren om 
fødselsdato og sammenligne med medicinæsken. 73 % kan genkende borgeren, og 
4 % ser navnet på sygesikringsbeviset. 21 % svarer, at de kontrollerer på anden 
vis. 

• 92 % af medlemmerne føler sig tilstrækkeligt rustet til at udføre de opgaver, de har 
med medicin.  

• 72 % af plejehjemsassistenter og 76 % af social- og sundhedsassistenter har 
medicinkurser. Det gælder 20 % af hjemmehjælpere og 29 % af social- og 
sundhedshjælpere. 43 % af sygehjælpere har medicinkurser. 

  
Opgaver med medicin 
Medarbejdere på social- og sundhedsområdet har forskellige opgaver og ansvar i forbindelse 
med medicingivning og dosering alt efter deres uddannelse og arbejdsområde. Social- og 
sundhedsassistenterne har flere kompetencer end social- og sundhedshjælperne, og 
medlemmer ansat i hjemmeplejen har andre opgaver end medlemmer ansat på plejecentre.  
 
Tabel 1 nedenfor giver et overblik over, hvilke opgaver medlemmerne har i forbindelse med 
medicin og sygepleje. Tabellen er opdelt efter de enkelte faggrupper1. 
 
 

                                           
1 Resultaterne for beskæftigelsesvejledere og plejere er ikke vist, da meget få medlemmer i 
disse grupper har deltaget i undersøgelsen. 16 beskæftigelsesvejledere og 17 plejere har 
svaret på spørgsmålet. 
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Tabel 1. Opgaver med medicin og sygepleje fordelt på faggruppe (n=1.080) 

 
Hjemme-
hjælpere 

Plejehjems
assistenter 

Social-og 
sundheds-
assistenter 

Social- og 
sundheds-
hjælpere 

Syge-
hjælpere I alt 

Medicindosering 0% 78% 77% 3% 4% 34% 
Medicingivning 73% 84% 82% 88% 79% 82% 
Insulinind-
sprøjtning 11% 65% 65% 11% 11% 33% 
Andre 
indsprøjtninger, 
skriv gerne hvilke 2% 49% 40% 2% 3% 18% 
Fjerner 
tråde/suturer fra 
operationssår 0% 27% 25% 1% 1% 11% 

Skyller venflon 2% 0% 4% 1% 1% 2% 
Lægger venflon 2% 0% 1% 1% 1% 1% 
Øjendrypning 71% 76% 72% 84% 75% 76% 
Ingen af disse 22% 16% 15% 7% 13% 14% 
I alt (antal) 55 37 411 435 142 1.080 
 

Medlemmerne synes at samle sig i to grupper.  

Social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter har flest opgaver med medicin og 
sygepleje2.  

3 ud af 4 medlemmer i denne gruppe deltager i medicindoseringen, 65 % giver 
insulinindsprøjtninger og 1 ud af 4 fjerner suturer i operationssår. 3 ud af 4 giver 
øjendråber, men kun meget få, nemlig 4 % af social- og sundhedsassistenterne, skyller 
venflon og kun 1 % lægger venflon. 

Henholdsvis 40 % af social- og sundhedsassistenterne og 49 % af plejehjemsassistenterne 
giver andre typer af indsprøjtninger. Det drejer sig typisk om B12-vitamin, og mindre 
hyppigt om smertestillende og blodfortyndede medicin, forskelligt depotmedicin, 
psykofarmaka samt intramuskulære indsprøjtninger. 

Den anden gruppe, som har færre opgaver med medicindosering, består af social- og 
sundhedshjælpere, sygehjælpere og hjemmehjælpere. 

88 % af social- og sundhedshjælperne, 79 % af sygehjælperne og 73 % af 
hjemmehjælperne står for medicingivning. Omvendt har kun 3 % af social- og 
sundhedshjælperne og 4 % af sygehjælperne opgaver med medicindosering. Det er også 
kun 11 procent i denne gruppe, der giver insulinindsprøjtninger, og mellem 2 og 3 procent, 
der giver andre indsprøjtninger. Det drejer sig primært om B12-vitamin, sondemad og 
blodsukkermåling.  

I denne gruppe er det 1 % eller færre, der har opgaver med venflon eller fjerner suturer. 84 
% af social- og sundhedshjælpere, 75 % af sygehjælpere og 71 % af hjemmehjælpere har 
opgaver med øjendrypning.  

                                           
2 Uddannelsen til plejehjemsassistent er i dag nedlagt og i dag dækkes stillingen typisk af 
social- og sundhedsassistenter. 
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Opgaver med medicin og sygepleje på de forskellige arbejdsområder 

Medlemmerne har forskellige opgaver med medicin og sygepleje, alt efter hvor de arbejder. 
En social- og sundhedshjælpers opgaver på et plejecenter er naturligvis anderledes end i 
hjemmeplejen.  

Forrige afsnit viste, at faggrupperne havde meget forskellige opgaver. Derfor skal 
forskellene mellem arbejdsområder undersøges inden for den enkelte faggruppe. Det er 
muligt for de to største faggrupper, nemlig social- og sundhedsassistenterne og social- og 
sundhedshjælperne. Her har tilstrækkeligt mange medlemmer deltaget i undersøgelsen. 

Social- og sundhedsassistenters opgaver i hjemmeplejen, socialpsykiatrien og på 
plejecentre 

For social- og sundhedsassistenterne er det muligt at sammenligne opgaverne på de tre 
største arbejdsområder, nemlig hjemmeplejen, socialpsykiatrien og plejecentrene. 
Resultatet ses i figur 1 nedenfor. Figuren viser først og fremmest, at opgaverne i 
socialpsykiatrien adskiller sig fra opgaverne på plejecentre og i hjemmeplejen.  

Figur 1. Opgaver for social- og sundhedsassistenter på forskellige arbejdsområder 
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Mere end 9 ud af 10 social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og plejecentre har 
opgaver med medicindosering og medicingivning. Det gælder kun ca. 6 ud af 10 social- og 
sundhedsassistenter i socialpsykiatrien. Der er også færre social- og sundhedsassistenter i 
socialpsykiatrien, der giver insulinindsprøjtninger. Her er det 3 ud af 10, mod 8 ud af 10 på 
plejecentre og i hjemmeplejen.  

Der er flest social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen, der giver ’andre’ former for 
indsprøjtninger, nemlig 61 %, mod 45 % på plejecentrene og 38 % i socialpsykiatrien. 
Omvendt har 37 % af assistenterne på plejecentrene fjerne suturer mod 18 % i 
hjemmeplejen, og 7 % i socialpsykiatrien. 

9 ud af 10 assistenter på plejecentre og i hjemmeplejen står for øjendrypning. Det gælder 4 
ud af 10 i socialpsykiatrien.  
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31 % af social- og sundhedsassistenterne i socialpsykiatrien svarer også, at de slet ikke har 
nogen af de nævnte arbejdsopgaver. Det gælder kun 6 % af social- og 
sundhedsassistenterne på plejehjem og 3 % i hjemmeplejen. 

Social- og sundhedshjælperes opgaver på plejecentre og i hjemmeplejen 

For social- og sundhedshjælpere er det muligt at sammenligne arbejdsopgaverne på 
plejecentre og i hjemmeplejen. Sammenligningen ses i figur 2 nedenfor.  

Forskellene i arbejdsopgaver mellem arbejdssteder er mindre end for social- og 
sundhedsassistenterne. 

For social- og sundhedshjælperne er den eneste væsentlige forskel mellem 
arbejdsområderne andelen af medlemmer, der giver insulinindsprøjtninger. 14 % af social- 
og sundhedshjælperne på plejehjemmene giver insulinindsprøjtninger. Det gælder 6 % af 
hjælperne i hjemmeplejen. 

Figur 2. Opgaver for social- og sundhedshjælpe på henholdsvis plejecenter og i 
hjemmeplejen.  
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Kontrol ved medicingivning 

De medlemmer, som har opgaver med medicin, er også spurgt til, hvordan de kontrollerer, 
at medicinen gives korrekt. 

 

Figur 3. Kontrol ved medicingivning. Andel, der har svaret ja. (n=930) 
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98 % af medlemmerne sikrer sig, at borgeren tager medicinen til tiden. 40 % af 
medlemmerne noterer, når de har givet medicin til den enkelte borger.  

Dette billede gælder for alle faggrupper. 

Medarbejderne skal også sikre sig, at medicinen gives til den rigtige borger. Det sikrer 33 % 
af medlemmerne sig ved at spørge borgeren om fødselsdato og sammenligne med 
medicinæsken. 73 % kan genkende borgeren, og 4 % ser navnet på sygesikringsbeviset.  

21 % svarer, at de kontrollerer på anden vis. Det sker typisk ved, at medicinen allerede er i 
borgerens hjem, eller at medicinen er doseret i dagsæsker af sygeplejersker. 

Der synes at være en enkelt forskel mellem faggrupperne. Det ses i tabel 2 nedenfor. 
Social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenterne kontrollerer i højere grad end 
andre faggrupper medicinen ved at kunne genkende beboeren/borgeren. Det gælder 94 % 
af plejehjemsassistenterne og 80 % af social- og sundhedsassistenterne. Tilsvarende 
gælder det 68 % af social- og sundhedshjælperne, 50 % af hjemmehjælperne og 72 % af 
sygehjælperne. 

 



 6 

Tabel 2. Hvordan ved du, om du giver medicinen til den rette borger? Fordelt på faggruppe. 
(n=921) 

 
Hjemme-
hjælpere 

Plejehjems-
assistenter 

Social- og 
sundheds-
assistenter 

Social- og 
sundheds-
hjælpere 

Syge-
hjælpere I alt 

Jeg spørger om 
fødselsdato/ 
CPR og tjekker 
med 
medicinæskens 
navneseddel 

35% 26% 36% 32% 26% 33% 

Jeg kan 
genkende 
borgeren/ 
beboeren 

50% 94% 80% 68% 72% 73% 

Jeg kan se 
navnet på 
sygesikrings-
kortet 

0% 3% 3% 5% 6% 4% 

Andet 33% 13% 18% 22% 20% 21% 
I alt 40 31 350 387 113 921 

 

Uddannelse i medicingivning 

Undersøgelsen har også spurgt de medlemmer, der har opgaver med medicin, om de har et 
medicinkursus. Figur 4 nedenfor viser medlemmernes svar fordelt på faggrupper. 

Figur 4. Har du gået på medicinkursus? (n=932) 
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Der er flest plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter, som har gået på 
medicinkursus. Det gælder henholdsvis 72 og 76 %. 

20 % af hjemmehjælpere har gået på medicinkursus, og blandt social- og 
sundhedshjælpere er det 29 %. 43 % af sygehjælpere har taget et medicinkursus. 

Det er også relevant at se på, om de enkelte opgaver med medicin varetages af 
medlemmer, som har gennemført et medicinkursus.  
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75 % af de medlemmer, som står for dosering af medicin har gennemført et medicinkursus. 
50 % af dem, som står for medicingivning, har gennemført et medicinkursus.  

Medlemmerne er også spurgt, om de føler sig tilstrækkeligt rustet til at udføre de opgaver, 
de har med medicin. 92 % svarer, at de føler sig godt klædt på til opgaven. Omvendt svarer 
5 %, at de ikke er rustet til opgaven. Der er ingen forskelle mellem faggrupperne. 

De medlemmer, som ikke føler sig rustet til deres opgaver, er også spurgt til hvorfor. 

Mange savner oplysninger om medicinen, eksempelvis om virkninger og bivirkninger. 
Medlemmerne svarer også, at det kan være svært at følge med på et område, hvor der hele 
tiden kommer nye produkter på markedet. Samtidig er det svært at sætte tid af til at læse 
om medicinen i en presset hverdag. 

Kommentarerne fra social- og sundhedshjælperne skiller sig ud. De ligger vægt på, at de 
generelt mangler viden om medicin fra deres uddannelse, og at de savner medicinkurser.  

 
Metode 
 
Undersøgelsen er gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen. 
Undersøgelsen vedrørte både medicingivning og en række andre emner. 

Deltagerne i panelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via 
forbundets hjemmeside og tilfældigt udvalgte medlemmer, som er hvervet for at sikre en 
bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Da dette notat alene vedrører svar fra 
medlemmer af Social- og Sundhedssektoren, er data ikke vægtet for sektor. 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009. Der blev 
udsendt én påmindelse til medlemmerne i indsamlingsperioden.  

3.009 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, heraf har 2.057 eller 68 % svaret på 
samtlige spørgsmål, de er blevet stillet (det er kun de medlemmer, der arbejder i 
primærsektoren, der har fået alle spørgsmål i undersøgelsen). 

De spørgsmål om medicingivning, der er afrapporteret i dette notat, er stillet til 
medlemmer, der i undersøgelsen har angivet, at de arbejder i primærsektoren. 

Svarprocenten i undersøgelsen er tilfredsstillende; den er lidt højere end svarprocenten i 
flere andre undersøgelser via medlemspanelet.
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Spørgsmål i undersøgelsen 

Tabel 3. Hvilke af følgende arbejdsopgaver har du i dit daglige arbejde? Sæt gerne flere 
krydser 

 
 
Respondenter Procent 

Medicindosering 380 33,7% 
Medicingivning 926 82,2% 
Insulinindsprøjtning 368 32,7% 
Andre indsprøjtninger, skriv gerne hvilke 203 18,0% 
Fjerner tråde/suturer fra operationssår 122 10,8% 
Skyller venflon 21 1,9% 
Lægger venflon 9 0,8% 
Øjendrypning 855 75,9% 
Ingen af disse 152 13,5% 
I alt 1.127 100,0% 
 

Tabel 4. Du har svaret, at du har opgaver med medicindosering og/eller medicingivning. 
Sikrer du dig, at borgeren tager medicinen til tiden? 

 Respondenter Procent 
Ja 910 97,6% 
Nej 20 2,1% 
Ved ikke 2 0,2% 
I alt 932 100,0% 
 

Tabel 5. Du har svaret, at du har opgaver med medicindosering og/eller medicingivning.  
Skriver du ned, når du har givet medicin?  

 Respondenter Procent 
Ja 367 39,5% 
Nej 557 59,9% 
Ved ikke 6 0,6% 
I alt 930 100,0% 
 

Tabel 6. Du har svaret, at du har opgaver med medicindosering og/eller medicingivning.  
Har du gået på medicinkurser? 

 Respondenter Procent 
Ja 465 49,9% 
Nej 452 48,5% 
Ved ikke 15 1,6% 
I alt 932 100,0% 
 
Tabel 7. Hvordan ved du, om du giver medicinen til den rette borger?  

 Respondenter Procent 
Jeg spørger om fødselsdato/CPR og tjekker med medicinæskens 
navneseddel 

303 32,6% 

Jeg kan genkende borgeren/beboeren 681 73,2% 
Jeg kan se navnet på sygesikringskortet 39 4,2% 
Andet 191 20,5% 
I alt 930 100,0% 
 

Tabel 8. Føler du dig tilstrækkelig rustet til at udføre de opgaver, som du har med medicin? 
 Respondenter Procent 

Ja 858 92,4% 
Nej 46 5,0% 
Ved ikke 25 2,7% 
I alt 929 100,0% 
 


