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Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om 
velfærdsteknologi 

FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse om 
velfærdsteknologi og andre emner via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.057 medlemmer 
har deltaget fuldt ud i undersøgelsen. Det svarer til 68 % af de medlemmer, der blev inviteret. 
Blandt medlemmer i Social- og Sundhedssektoren lå svarprocenten et par procentenheder højere. 

Social- og sundhedspersonale1, som ikke arbejder på somatiske sygehuse eller i 
behandlingspsykiatrien (især psykiatriske sygehusafdelinger), er blevet stillet en række 
spørgsmålene om brugen af forskellige tekniske hjælpemidler på deres arbejdsplads. 

Dette notat vedrører svarene på disse spørgsmål – fra de medlemmer, der har angivet, at de 
arbejder i hhv. hjemmeplejen, på plejecentre/plejehjem eller i socialpsykiatrien.2 I alt 925 
medlemmer har medvirket i denne del af undersøgelsen. 

Hovedresultaterne er: 

 PDA (håndholdt computer) er især udbredt blandt de medlemmer, der arbejder i 
hjemmeplejen. Her bruger 8 ud af 10 PDA i deres arbejde. På plejecentre/plejehjem 
gælder det samme kun for lidt under 1 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen. 
I socialpsykiatrien er det 1 ud af 20, der bruger PDA. 

 Velfærdsteknologi er mere udbredt på plejecentre/plejehjem end i hjemmeplejen. 
Af de redskaber, der er spurgt til i undersøgelsen, er vendemadrasser det mest brugte. 
Næsten 3 ud af 10 på plejecentre/plejehjem anvender vendemadrasser i deres arbejde. I 
hjemmeplejen er den tilsvarende andel 1 ud af 5. 
Brug af GPS til dørsøgende demente borgere er den næstmest udbredte teknologi på 
plejecentrene/plejehjemmene, hvor 1 ud af 6 bruger det redskab. 
Paro sælen anvendes af lidt over 1 ud af 20 medlemmer på plejecentre/plejehjem. 
Elektronisk nøgle bruges af under 1 ud af 10 på de tre arbejdsområder, der ses på. 
Robotstøvsuger, gulvvaskemaskiner og hæve-sænke toilet bruges af ganske få. 
Automatiske vasketoiletter og pilleæsker med alarm bruges indtil videre også kun af 
forsvindende få.  

 I hjemmeplejen og på plejecentrene er omkring halvdelen af medlemmerne usikre på, om 
der er planer om at indføre bestemte hjælpemidler på deres arbejdsplads. Mere end en 
tredjedel afviser, at der er sådanne planer. 

 Mere end 100 medlemmer har benyttet sig af en mulighed for at skrive uddybende 
bemærkninger om brug af ny teknologi på deres arbejdsområde. Nogle hilser teknologien 
velkommen – bl.a. fordi den kan mindske belastningen af medarbejderne. Andre er mere 
skeptiske og ser en risiko for mindre menneskelig kontakt og for, at den tid, der måske 
kan spares, inddrages frem for at blive brugt på borgerne. 

 

Spørgsmål og svar er gengivet i det følgende. 

                                                 
1 Dvs. social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, hjemmehjælpere, 
plejehjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere og plejere. 
2 Fra øvrige arbejdsområder (herunder sundhedscentre, botilbud mv.) er der relativt få og dermed usikre svar. 
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Figur 1. Bruger du PDA (håndholdt computer) i dit daglige arbejde?  
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Figur 1 ovenfor viser, at det stort set kun er medlemmer i hjemmeplejen, der bruger PDA. Det gør 
til gengæld hele 81 %. På plejecentrene/plejehjemmene gælder det samme kun 8 % af 
medlemmerne, og i socialpsykiatrien er den tilsvarende andel 5 %. 
 

Tabel 1. Anvender du nogle af de følgende tekniske hjælpemidler i dit daglige arbejde 
med borgerne? (Sæt gerne flere krydser) 

 Plejecenter/plejehjem Hjemmeplejen Socialpsykiatrien 
Robotstøvsuger 2,9% 0,6% 0,0% 
Robotgulvvasker 0,2% 0,0% 0,0% 
Elektronisk nøgle (mobil) 4,3% 7,6% 7,1% 
Paro sælen 5,7% 0,3% 0,0% 
Vendemadrasser 28,2% 20,7% 2,4% 
Hæve-sænke toilet 1,1% 3,4% 0,0% 
Spiserobotten 0,0% 0,3% 0,0% 
Automatisk vasketoilet 0,6% 0,0% 0,0% 
GPS til demente dørsøgende borgere 16,8% 5,8% 1,2% 
Pilleæske med alarm 0,4% 0,6% 0,0% 
Gulvvaskemaskiner 2,3% 0,6% 0,0% 
Andet 4,1% 3,7% 5,9% 
Ingen af disse ting 53,2% 68,9% 83,5% 
Svar i alt 511 328 85 
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Tabel 1 ovenfor viser udbredelsen af en række tekniske hjælpemidler. Det ses, at mere end 1/5 af 
de medlemmer, der arbejder på plejecentre eller i hjemmeplejen, bruger vendemadrasser i deres 
daglige arbejde. GPS bruges af 1 ud 6 på plejecentrene. De øvrige hjælpemidler, som 
medlemmerne har kunnet krydse af, anvendes foreløbig ikke af særlig mange. 

56 medlemmer har skrevet om andre tekniske hjælpemidler end dem, de umiddelbart kunne 
markere, jf. tabel 1. 27 af disse medlemmer har nævnt lifte (først og fremmest loftlifte). 6 
nævner ringemåtter, 5 døralarmer, 5 vendelagener, og en enkelt, at de har en kat, der minder om 
Paro sælen, på vedkommendes arbejdsplads. 

 

Tabel 2. Er der på din arbejdsplads planer om at indføre nogle af disse tekniske 
hjælpemidler? (Sæt gerne flere krydser)  

 Plejecenter/plejehjem Hjemmeplejen Socialpsykiatrien 
Robotstøvsuger 5,9% 3,7% 4,7% 
Robotgulvvasker 1,2% 0,0% 0,0% 
Elektronisk nøgle (mobil) 0,0% 1,5% 0,0% 
Paro sælen 1,6% 0,3% 0,0% 
Vendemadrasser 2,2% 2,1% 0,0% 
Hæve-sænke toilet 0,8% 0,3% 0,0% 
Spiserobotten 0,0% 0,0% 0,0% 
Automatisk vasketoilet 0,8% 0,9% 0,0% 
GPS til demente dørsøgende borgere 5,5% 1,5% 0,0% 
Pilleæske med alarm 0,8% 0,6% 0,0% 
Gulvvaskemaskiner 2,9% 0,0% 0,0% 
Andet 1,0% 0,3% 1,2% 
Ingen af disse ting 37,2% 36,6% 78,8% 
Ved ikke 47,2% 53,4% 15,3% 
Svar i alt 511 328 85 
 
Af tabel 2 ovenfor ses, at der hersker stor usikkerhed blandt medlemmer i hjemmeplejen og på 
plejecentre/plejehjem om, hvor vidt der er planer om at indføre nogle af de nævnte hjælpemidler 
på deres arbejdsplads. Omkring halvdelen har således måttet svare ”ved ikke” til spørgsmålet. 
Yderligere en god tredjedel har svaret, at der ikke er planer om at indføre nogle af de nævnte 
hjælpemidler.  
Medlemmerne i socialpsykiatrien er mere afklarede, og næsten 80 % har her svaret, at der ikke er 
planer om at indføre nogen af de nævnte hjælpemidler. 
Det er kun robotstøvsugere og GPS (på plejecentre), som angives af mere end 4-5 % af 
medlemmerne som hjælpemidler, der (måske) er på vej til deres arbejdsplads. Herefter følger 
gulvvaskemaskiner (på plejecentrene). 
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Opsamling på bemærkninger til brug af ny teknologi 

Medlemmerne har kunnet skrive nogle linjer om brug af ny teknologi på deres arbejdsområde. 
Den mulighed har 132 medlemmer benyttet sig af. 

Generelt set er der mange forskellige overvejelser, der kommer i spil, i medlemmernes 
bemærkninger.  

Mange af medlemmerne tager udgangspunkt i, at ny teknologi ikke må bruges på bekostning af 
den menneskelige kontakt med borgerne: ”teknologi er udmærket hjælpemiddel, men ikke hvis 
det skal "erstatte" mennesker, så det er endnu en besparelse”. 

Der er en del medlemmer, der har kommenteret brugen af PDA. Der er dog meget stor forskel på, 
hvad de mener om PDA – men der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem dem, der mener, at 
PDA er tidsrøvende og en kontrolforanstaltning og dem, der mener, at PDA er et godt 
arbejdsredskab.  

Der er en del, der kommenterer de fordele teknologi kan have i forhold til at undgå nedslidning af 
medarbejdere eksempelvis hjælp ved løft, støvsugning og toiletsæde med løftefunktion.  

Der er dog også mange, der mener, at ny teknologi kræver for meget tid i forhold til udbyttet - 
her fremhæves eksempler som tid, der skal bruges på at hente informationer elektronisk, og tid, 
der spildes, når teknologien ikke fungerer optimalt. 

Her kommer et nogle citater. 
 
Et positivt indstillet medlem skriver om teknologien: ” Det er spændende! Når jeg bliver gammel, 
vil jeg meget gerne have et vasketoilet, så jeg kan selv … ikke noget med at ligge til parade for 
nedre toilettet hver morgen. Og en bademaskine, så jeg kan bade, når jeg vil. Og en 
robotstøvsuger den køber jeg nok snart. Så kan der blive tid og hænder til at hjælpe dem, der 
måske ikke kan betjene disse ting (demente m.m.), det kunne jo også blive mig.. ingen ved det. 
Så velkommen med de nye ting. Jeg vasker jo heller ikke i gruekedel mere eller i en å.” 
 
Andre medlemmer ser som nævnt etiske problemer ved teknologien – som i denne kommentar: 
”Nogle vil nok se det som hjælp til selvhjælp, men visse ting synes jeg gør folk til ting og nedgør 
dem, nu kan de få (en) maskine og ikke menneskelig hjælp. Andre, f.eks. robotstøvsuger udgør 
en faldrisiko, for hvad nu når folk glemmer, at der kører sådan en rundt.” 
 
Et andet medlem skriver: De tekniske hjælpemidler kan IKKE erstatte varme hænder eller et 
varmt medfølende hjerte”. 
 
Om Paro sælen skriver én: ”Var det ikke på sin plads at ansætte nok mennesker af kød og blod til 
at holde af og om frem for en tek. sælhund.” 
En anden har flg. bemærkning: ”Er optimistisk mht. moderne elektroniske hjælpemidler, har 
oplevet sælen, som har glædet mange demente beboere.” 
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Metode 
Undersøgelsen er gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen. 
Undersøgelsen vedrørte både velfærdsteknologi 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 medlemmerne 
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 hjemmeplejen, der har 
fået alle spørgsmål i undersøgelsen). 

De spørgsmål om velfærdsteknologi, der er afrapporteret i dette notat, er stillet til social- og 
sundhedspersonale, som arbejder i den primære sundhedssektor (dvs. ikke til medlemmer, der 
arbejder på sygehuse). 

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


