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FOA Kampagne & Analyse 
Marts 2009 

 

 
Det siger FOAs medlemmer om forholdet mellem medarbejderne og borgerne 

Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i marts måned 2009. 
2.223 FOA-medlemmer har svaret på hele eller dele af spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent 
på 60 procent.1 Her er gengivet svarene fra FOAs medlemmer i Social- og sundhedssektoren, cirka 
1.500 svarpersoner. De centrale konklusioner fra undersøgelsen er: 

• 43 procent af FOAs medlemmer i social- og sundhedssektoren mener, at borgerne på deres 
arbejdsområde i mindre grad eller slet ikke har indflydelse på de ydelser, de får i hverdagen 
(hhv. 36 procent og 7 procent). 55 procent mener, at borgerne i nogen grad eller i høj grad 
har indflydelse på ydelserne de får (hhv. 46 procent og 9 procent). Se tabel 1. 

• 7 ud af 10 i social- og sundhedssektoren mener, at borgerne samlet set bør have 
mere/meget mere indflydelse på de ydelser, de får i hverdagen (hhv. 56 procent og 14 
procent). 26 procent svarer samme indflydelse som nu og 1 procent mindre indflydelse. Se 
tabel 2.  

• 3 ud af 4 (74 procent) af svarpersonerne i social- og sundhedssektoren mener, at 
medarbejderne samlet set bør have mere/meget mere indflydelse på de ydelser, borgerne 
får i hverdagen (hhv. 58 procent og 16 procent). 22 procent svarer samme indflydelse som 
nu og 1 procent mindre indflydelse. Se tabel 3.  

• Hver femte (19 procent) mener, at deres muligheder for at tage individuelle hensyn til 
borgerne i hverdagen er meget gode. 52 procent mener de er gode, 22 procent mener de er 
mindre gode og 4 procent mener, at mulighederne for at tage individuelle hensyn i 
hverdagen er dårlige. se tabel 5. 

 
• Når medlemmerne i social- og sundhedssektoren skal pege på, hvem der især skal 

bestemme, hvad borgerne skal have af ydelser på deres arbejdsområde, så siger de, at 
følgende skal have meget stor indflydelse: Borgerne (53 procent), medarbejderne (44 
procent), kommunen (14 procent) og Folketinget (10 procent). Se tabel 6-9.  

 
 
 

                                          
1 Helt nøjagtigt 59,5 %. Bemærk at grundet en større opsamling af tilmeldinger til medlemspanelet er antallet af absolutte 
besvarelser noget større end tidligere. Svarprocenten er dog stabil omkring de ca. 60 %. 
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Tabel 1. I hvor høj grad mener du, at borgerne på dit arbejdsområde har indflydelse på 
de ydelser, de får i hverdagen? 

 
Hjemme-

plejen 
Plejehjem/ 
plejecenter 

Sygehus 
(somatisk) 

Behandlings
-psykiatrien 

Social-
psyk. 

I alt 
FOA 

SOSU 
I høj grad 5% 5% 6% 16% 26% 9% 
I nogen grad 47% 49% 44% 40% 55% 46% 
I mindre grad 40% 37% 35% 36% 18% 36% 
Slet ikke 7% 8% 5% 7% 0% 7% 
Ved ikke/ikke relevant 0% 1% 10% 2% 1% 3% 
I alt 410 578 211 58 96 1.544 
Svar fra MedlemsPulsen marts 2009 kun FOAs Social- og sundhedssektor. De enkelte i alt tal giver ikke totalen, fordi der 
også indgår svar fra medlemmer i sektoren, som arbejder på andre arbejdssteder end de angivne arbejdssteder. 
 
Tabel 2. Mener du, at borgerne samlet set bør have mere eller mindre indflydelse på de 
ydelser, de får i hverdagen? 

 
Hjemme-

plejen 
Plejehjem/ 
plejecenter 

Sygehus 
(somatisk) 

Behandlings
-psykiatrien 

Social-
psyk. 

I alt 
FOA 

SOSU 
Meget mere indflydelse 12% 19% 7% 5% 16% 14% 
Mere indflydelse 66% 56% 56% 38% 35% 56% 
Samme indflydelse som nu 20% 22% 26% 47% 45% 26% 
Mindre indflydelse 1% 0% 1% 2% 1% 1% 
Meget mindre indflydelse 0% 0% 1% 2% 0% 0% 
Ved ikke 2% 3% 9% 7% 3% 4% 
I alt 407 571 208 58 96 1.530 
 
 
 
Tabel 3. Mener du, at medarbejderne bør have mere eller mindre indflydelse på de 
ydelser, borgerne får i hverdagen? 

 
Hjemme-

plejen 
Plejehjem/ 
plejecenter 

Sygehus 
(somatisk) 

Behandlings
-psykiatrien 

Social-
psyk. 

I alt 
FOA 

SOSU 
Meget mere indflydelse 25% 12% 9% 11% 13% 16% 
Mere indflydelse 59% 60% 60% 53% 44% 58% 
Samme indflydelse som nu 15% 23% 21% 31% 42% 22% 
Mindre indflydelse 1% 2% 0% 0% 0% 1% 
Meget mindre indflydelse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Ved ikke 1% 2% 9% 6% 2% 3% 
I alt 405 561 202 55 94 1.502 
 
 
 
 
Tabel 4. Hvordan er dine muligheder for at tage individuelle hensyn til borgerne i 
hverdagen? 

 
Hjemme-

plejen 
Plejehjem/ 
plejecenter 

Sygehus 
(somatisk) 

Behandlings
-psykiatrien 

Social-
psyk. 

I alt 
FOA 

SOSU 
Meget gode 10% 21% 13% 22% 44% 19% 
Gode 51% 55% 58% 48% 47% 52% 
Mindre gode 34% 20% 15% 19% 8% 22% 
Dårlige 5% 4% 3% 9% 0% 4% 
Ved ikke/ikke relevant 1% 0% 10% 2% 0% 3% 
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I alt (antal svar) 412 578 216 58 97 1.554 
 
 
 
Tabel 6. Hvem synes du især skal bestemme, hvad borgerne skal have af ydelser på dit 
arbejdsområde? - Folketinget 

 
Hjemme-

plejen 
Plejehjem/ 
plejecenter 

Sygehus 
(somatisk) 

Behandlings
-psykiatrien 

Social-
psyk. 

I alt 
FOA 

SOSU 
1 - meget lille indflydelse 41% 40% 17% 15% 34% 35% 
2 21% 22% 15% 19% 19% 20% 
3 19% 16% 21% 30% 17% 19% 
4 7% 9% 20% 13% 11% 10% 
5 - meget stor indflydelse 10% 7% 13% 13% 12% 10% 
Ved ikke 3% 5% 15% 11% 7% 6% 
I alt 395 542 189 54 94 1.451 
 
 
Tabel 7. Hvem synes du især skal bestemme, hvad borgerne skal have af ydelser på dit 
arbejdsområde? - Kommunen 

 
Hjemme-

plejen 
Plejehjem/ 
plejecenter 

Sygehus 
(somatisk) 

Behandlings
-psykiatrien 

Social-
psyk. 

I alt 
FOA 

SOSU 
1 - meget lille indflydelse 10% 14% 12% 20% 11% 12% 
2 18% 23% 15% 19% 19% 19% 
3 31% 28% 24% 24% 30% 29% 
4 21% 21% 20% 19% 22% 20% 
5 - meget stor indflydelse 20% 11% 13% 7% 14% 14% 
Ved ikke 1% 5% 16% 11% 4% 5% 
I alt 395 542 191 54 94 1.454 
 
 
Tabel 8. Hvem synes du især skal bestemme, hvad borgerne skal have af ydelser på dit 
arbejdsområde? - Borgeren 

 
Hjemme-

plejen 
Plejehjem/ 
plejecenter 

Sygehus 
(somatisk) 

Behandlings
-psykiatrien 

Social-
psyk. 

I alt 
FOA 

SOSU 
1 - meget lille indflydelse 2% 1% 1% 4% 1% 1% 
2 4% 2% 4% 4% 2% 3% 
3 17% 10% 13% 20% 10% 13% 
4 32% 23% 26% 28% 30% 26% 
5 - meget stor indflydelse 45% 61% 44% 35% 56% 53% 
Ved ikke 1% 4% 12% 9% 1% 4% 
I alt 398 543 194 54 94 1.462 
 
 
Tabel 9. Hvem synes du især skal bestemme, hvad borgerne skal have af ydelser på dit 
arbejdsområde? - Medarbejderen 

 
Hjemme-

plejen 
Plejehjem/ 
plejecenter 

Sygehus 
(somatisk) 

Behandlings
-psykiatrien 

Social-
psyk. 

I alt 
FOA 

SOSU 
1 - meget lille indflydelse 1% 1% 1% 2% 1% 1% 
2 4% 5% 3% 4% 3% 4% 
3 15% 15% 18% 17% 11% 15% 
4 28% 33% 29% 37% 38% 31% 
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5 - meget stor indflydelse 51% 43% 38% 32% 45% 44% 
Ved ikke 1% 4% 13% 9% 2% 4% 
I alt 398 543 192 54 94 1.459 
 
 
 
Deltagerne i rundspørgen er blevet stillet en række åbne spørgsmål, hvor de har kunne skrive forskellige 
forslag ind. En række af disse svar gengives i det følgende. 
 
Spørgsmål: Hvor i din arbejdsdag kunne det være en fordel med flere valgmuligheder for 
borgerne? 
På spørgsmålet om, hvor i hverdagen, det kunne være en fordel med flere valgmuligheder for 
borgerne, så er medlemmernes svar i høj grad et udtryk for et ønske om mere fleksibilitet og 
hensyn til den enkelte borgers ønsker. Altså i højere grad spørge borgerne. 
 

• ” Være medvirken til at prioritere hvor de synes indsatsområdet skulle være, og hvor de 
kunne tænke sig hovedvægten af hjælpen skulle sættes ind” 

 
Der er både mange svar om, at der skal være mulighed for at tage hensyn til borgernes døgnrytme 
– i forhold til, hvornår borgerne skal have hjælp til at komme op, komme i bad eller komme i seng. 
Men der er også mange svar, der handler om større valgmuligheder for borgerne i forhold til, 
hvilken mad de tilbydes på grund af madens vigtighed for især de ældre og patienterne. 
 

• ” I badesituationer - om de kan få lov til at vælge mere eller mindre end 1 badedag pr. uge?  
Tøjskift - hvorfor kun have tøjet på max 2 dage i træk - ikke beboerens ønske / behov. 
Hvorfor må tøjet ikke have en lap eller mangle et par knapper? Tøj kan pletrenses med en 
vaskeklud!  I rengøringssituationer - behøver der gøres rent hver uge eller kan der nøjes 
med hver 14. dag evt. mindre. Hvorfor må der ikke rode? Det er ikke altid borgerens ønske 
vi opfylder men vores egen.  Spise/drikkesituationer - hvorfor serveres der altid vand til 
middagsmaden selvom beboeren måske ønsker saftevand / vin eller øl.” 

• ” Der er tradition for at dagvagter møder 7 - 15 Aftenvagter 15 - 23. Hvorfor det? Ønsker 
patienterne/klienterne at sove længe, må der være mulighed for det. Ønsker 
patienter/klienter at komme i bad inden sengetid og ikke som nu om morgenen må der 
være mulighed for det. Det er som om alt skal foregå mellem 8 og 16, og uden for den tid 
skal man helst ikke komme til at fejle noget/ have brug for hjælp” 

 
En stor del af besvarelserne handler desuden om, at det i højere grad burde være muligt for 
borgerne at få mere tid det sociale aspekt. 
 

• ”Borgerne skulle have mulighed for at få tid til flere ting i stedet for at bytte f.eks. rengøring 
ud med følgeskab til læge, tandlæge ect.” 

 
En del medlemmer svarer, at det er godt med den fleksibilitet, der er med mulighed for at bytte 
ydelser, men de giver samtidig udtryk for, at det på grund af manglende ressourcer kan være 
svært at bruge fleksibiliteten godt nok i det daglige arbejde.  
 

• ”Det er ikke så meget et spørgsmål om flere valgmuligheder som jeg ser det. Det er mere 
et spørgsmål om borgerne egentlig har et reelt valg pga. tidstyranniet/ressourcer på 
personalefronten. Det er så her jeg ikke orker at høre svanens sang om planlægning af 
dagen.” 

 
Der er dog også enkelte eksempler på, at medarbejderen mener, at der skal kigges indad i 
systemet, når der tales om fleksibilitet i forhold til borgerne. 
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• ” Man kunne f.eks først og fremmest spørge beboerne om der var ting man kunne gøre 
anderledes/ændre. Som det ser ud i dag er beboerne "en flok røde køer", der bliver trukket 
rundt i manegen på vore præmisser.” 

• ” eksempelvis 45 min pr uge hvor borgeren selv kunne bestemme hvad der skulle ske” 
• ” Det er ikke flere valgmuligheder vi skal have, men kommenenes udmelding om "borgeren 

i centrum", som overhovedet ikke matcher den tid og ressource de giver via 
normeringerne.” 

• ” jeg mener at det i dag er blevet sådant, at visitationen faktisk helt bestemmer hvad den 
enkelte borger kan få, eller ikke få, jeg ved godt de også bliver dikteret oppefra, men at 
kalde vores samfund et velfærdssamfund mener jeg bestemt ikke er rigtigt, jeg mener vi er 
ved at være der, hvor vi ikke kan skrabe bunden mere.” 

 
 
Hvor i din arbejdsdag kunne det være en fordel med færre valgmuligheder for borgerne? 
På spørgsmålet om, hvor i hverdagen det kunne være en fordel med færre valgmuligheder for 
borgerne, så er der ikke samme grad af grupperinger i medlemmernes svar. De fleste er dog enige 
om, at det er svært at begrænse borgernes valgmuligheder mere. 
 

• ” Færre valgmuligheder er ikke, med min optik, nødvendigt da tidspresset på forhånd har 
ekskluderet størstedelen af valgene.” 

• ” Ingen bryder sig vel om at blive begrænset i sine valgmuligheder...?” 
 
Der er dog også et svar i samme kategori, som muligvis er ironisk ment (men der er vel også en 
sandhed i ironien): ” Puha det ved jeg ikke, for hvis de ingen indflydelse har på egen hverdag ville 
alt jo være nemmere ik’?” 
 
Et andet sted, hvor der er flere sammenlignelige svar er i forhold til, at muligheden for at vælge 
privat burde begrænses. 

• ” frit valgs ordningen burde afskaffes da den giver færre ressourcer inden for det offentlige” 
 
Af øvrige svar kan nævnes: 

• ” Der hvor det er pårørendes behov som dækkes - og ikke borgerens. Vi har stor erfaring 
med, at når pårørende ringer til myndigheden - så visiteres der mere tid/hjælp med det 
samme. Hvor imod det kan tage MÅNEDER før der visiteres når det er personalet, der 
ønsker mere tid - eller at afslutte et besøg. I værste fald reageres der overhovedet ikke på 
henvendelsen. Den visiterede ydelse forbliver som hidtil.” 

• ” Praktisk hjælp skal ikke være et spørgsmål om tilkøb/fravalg, når man tager i betragtning 
at en pædagogisk/faglig vurdering kan være i modstrid med dette.” 

• ” der hvor borgeren tror vi er tjenestefolk!!!” 
 


