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FOA Kampagne & Analyse 
29. oktober 2009 

 

 
Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring  

Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober 
måned 2009.1 1.950 FOA-medlemmer har svaret på spørgeskemaet, heraf 886 medlemmer 
som arbejder i ældreplejen2. De centrale konklusioner fra undersøgelsen er: 

 

Besparelser 

8 ud af 10 FOA-medlemmer i ældreplejen (84 procent) siger, at deres arbejdsplads har 
været pålagt at spare penge inden for de seneste par år. 7 procent svarer nej og 8 procent 
svarer ved ikke. Det gælder både for medlemmer, som arbejder i hjemmeplejen og på 
plejecentre/plejehjem. 

Disse besparelser er primært sket på fem områder:  

1. Der er fyret medarbejdere eller iværksat ansættelsesstop. Når rengøringspersonale 
fyres, betyder det for eksempel, at plejepersonalet må overtage rengøringsopgaverne. 

2. Brug af vikartimer og afløsning er skåret ned. Det betyder, at medlemmerne må dække 
for hinanden ved sygdom eller ferie, og der bliver mindre tid til de enkelte ydelser til 
borgerne. Mange steder benytter man sig i højere grad af ufaglærte som afløsere og fast 
arbejdskraft. 

3. Ydelserne til borgerne er skåret ned. Der sættes mindre tid af til den enkelte opgave og 
færre får visiteret hjælp. Eksempelvis sker rengøring i hjemmet i nogle kommuner ikke 
længere hver 14. dag men hver tredje uge.  

4. Tid til kontorarbejde og gruppemøder skæres væk. Også køretid mellem de enkelte 
besøg skåret ned. Det betyder, at medlemmerne skal løbe hurtigere mellem de enkelte 
besøg, og at køretiden må tages fra selve ydelsen. Flere steder kan hjemmeplejen ikke 
længere benytte bil, men må cykle mellem besøgene:  

”Min bil er opsagt af kommunen, men jeg bruger den stadig til at køre rundt til 
klienterne, for hvis jeg skal cykle bliver det til 50 km. hver dag. Jeg har uddannet 
mig til at tage mig af plejen, ikke til at cykle.”  

5. Der skal spares på toiletpapir, bleer, mad og på aktiviteter for de ældre. Det kan betyde, 
at den ældre må klare sig længere med et beskidt håndklæde, eller at de ældre kun kan 
få ét stykke kød til aftensmaden.  

Et medlem opsummerer situationen sådan: 

”Vi må ikke indkalde folk til at dække sygefravær. Al møde-aktivitet er indstillet 
resten af året. Ingen forflytnings-undervisning eller anden undervisning. Maden til 
beboerne er indskrænket: ingen brød til aftenskaffen, kun 1 styk brød om 
eftermiddagen, kun 1 glas mælk eller saft til morgen og aftensmad, kun 1 styk kød 
til middagen. Håndklæder skal kun til vask 1 gang ugentlig... og meget andet.” 

 
Besluttet og leveret kvalitet 

                                           
1 Fra 2. oktober til 11. oktober 2009. 
2 Svarprocenten er 66 %, hvilket er tilfredsstilliende. 
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Mere end en tredjedel af FOAs medlemmer i ældreplejen siger, at de i ringe grad eller slet 
ikke kan leve op til den beslutning om kvalitet, som politikerne har besluttet, at borgerne 
skal have. Under to procent siger, at de i høj grad kan leve op til det.  
 
Mere end halvdelen af FOAs medlemmer i ældreplejen siger, at der er vigtige opgaver, de 
ikke har mulighed for eller tid til at løse i hverdagen.  
 
Det gælder især på 4 områder:  
 
1. Omsorg og nærvær for de ældre Medlemmerne oplever primært, at der ikke er tid til 

omsorg og nærvær over for de ældre. Det gælder den psykiske omsorg for den enkelte, 
og det at have tid til at sætte sig ned og lytte eller holde den ældre i hånden: 
 
”Det er svært når en borger rækker ud efter min hånd, og jeg så må lade som om jeg 
ikke ser det. Det er uartigt, at jeg skal gå hjem med dårlig samvittighed, når det er 
politisk bestemt.” 
 

2. Aktiviteter og ture: Medlemmerne oplever også, at der ikke længere er tid til 
aktiviteter som at gå en tur med de ældre eller at kunne tage et spil kort. Det kan også 
være svært at hjælpe beboere uden pårørende med eksempelvis tøjindkøb eller 
bankærinder. 
 
”Jeg ville ønske vi havde mere tid – for eksempel til flere ture ud af huset. Vi har skam 
nogle – men kun én gang hver anden måned. Vi har heller ikke tid til læsning med 
beboerne, pakkespil osv”. 

 
3. Dokumentation: Dokumentations- og registreringsarbejde udføres mindre grundigt 

eller slet ikke. Også kurser og efteruddannelse er skåret væk, og nogle påpeger, at 
vejledning af elever halter.  

 
4. Aktivering af de ældre: Der mangler også overskud til at aktivere beboerne, og det 

kan betyde at de mister deres færdigheder: 
 
”Jeg har ikke tid til at vedligeholde borgernes færdigheder. Der er ikke tid til at borgeren 
er med i arbejdet med for eksempel at tørre opvasken af eller tørre støv af. Jeg gør det 
hele, da tiden ikke tillader andet.” 

 
 
Rengøring i ældreplejen 

De fleste af FOAs medlemmer i ældreplejen siger, at der er fastsat mål for, hvor ofte, der 
skal gøres rent hos de ældre. Hos 6 ud af 10 er det hver anden uge, 10 procent svarer hver 
uge og for 8 procent er det hver tredje uge. Resten svarer ved ikke.  
 
4 ud af 10 FOA-medlemmer i ældreplejen siger, at de godt kan leve op til målet om, hvor tit 
der skal gøres rent. 28 procent siger, at de ikke kan leve op til målet om, hvor tit der skal 
gøres rent, og en tredjedel (33 procent) svarer ved ikke/ikke relevant.3 

En tredjedel af FOAs medlemmer i ældreplejen (33 procent) siger, at de i ringe grad/slet 
ikke har tid nok til at levere en ordentlig rengøring. 29 procent siger, at de i høj grad 
/nogen grad har tid nok til at levere en ordentlig rengøring. 39 procent svarer ved ikke/ikke 
relevant. 

 
                                           
3 Spørgsmålet er stillet til de medlemmer, som arbejder i en kommune, hvor der er fastsat mål. 
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Bad i ældreplejen 

Halvdelen af FOAs medlemmer i ældreplejen (52 procent) siger, at der er fastsat mål for, at 
borgerne skal i bad 1 gang om ugen. Den resterende halvdel siger, at der enten ikke er 
fastsat mål, eller at de ikke kender målet. 

Af de, der siger, at der er fastsat et mål, oplever 6 ud af 10, at de godt kan leve op til dette. 
16 procent kan ikke leve op til målet om, hvor tit borgerne skal i bad. En fjerdedel svarer 
ved ikke/ikke relevant4. 

Til gengæld er det kun 13 procent af medarbejderne, der mener, at der i høj grad er tid nok 
til, at badet bliver ordentligt. Knapt 2 ud af 10 medarbejdere i hjemmeplejen oplever, at der 
i ringe grad eller slet ikke er tid nok til at badet bliver ordentligt. 
 

Tabeller 

Har I været pålagt at spare penge på din arbejdsplads inden for de seneste par år? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center 

FOA i 

alt 

Ja 82% 85% 84% 
Nej 8% 7% 7% 

Ved ikke 10% 8% 8% 

I alt 358 528 886 

Der er vedlagt en liste over medlemmernes eksempler på besparelser.  

 

Politikerne har besluttet den kvalitet i ydelserne, som borgerne skal have. I hvor 
høj grad oplever du, at du har mulighed for at leve op til det? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center I alt 

I meget høj 
grad 2% 1% 2% 

I høj grad 10% 10% 10% 
I nogen grad 53% 50% 51% 
I ringe grad 28% 31% 30% 
Slet ikke 5% 6% 5% 

Ved ikke 3% 2% 2% 

I alt 358 519 877 

 

Er der nogle vigtige opgaver på dit arbejde, som du ikke har mulighed og tid til at 
løse i hverdagen? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center I alt 

Ja 52% 58% 55% 
Nej 34% 31% 32% 
Ved ikke 14% 12% 13% 
I alt 358 516 874 

 

Har politikerne fastsat mål for, hvor ofte der skal gøres rent hos de ældre? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center I alt  

Nej, ikke fastsat mål 3% 3% 3% 

Ja, 1 gang om ugen 2% 16% 10% 

Ja, hver 2. uge 73% 54% 62% 

                                           
4 Dem der har svaret er de personer, som siger at der er fastsat mål. 
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Ja, hver 3. uge 9% 6% 7% 

Ja, hver 4. uge 0% 0% 0% 

Ved ikke 13% 21% 18% 

I alt 357 516 873 

 

Kan du leve op til målet om, hvor tit der skal gøres rent? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center I alt 

Ja 50% 32% 40% 
Nej 23% 31% 28% 
Ved ikke / ikke relevant 27% 37% 33% 
I alt 301 390 691 

Dem som siger, at der er opsat mål for rengøring. 

 

Har du tid nok til at levere en ordentlig rengøring?   

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center I alt 

I høj grad 2% 2% 2% 
I nogen grad 32% 24% 27% 
I ringe grad 23% 20% 21% 
Slet ikke 15% 9% 12% 
Ved ikke / 
ikke relevant 29% 45% 39% 
I alt 357 515 872 
 

Har politikerne fastsat mål for, hvor tit borgerne skal i bad? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center I alt  

Nej, ikke fastsat mål 33% 24% 28% 

Ja, 1 gang om ugen 48% 55% 52% 

Ja, hver 2. uge 1% 1% 1% 

Ja, hver3. uge 0% 0% 0% 

Ja, hver 4. uge 0% 0% 0% 

Ved ikke 18% 20% 19% 

I alt 356 515 871 

 

Kan du leve op til målet om hvor tit borgerne skal i bad? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center I alt 

Ja 60% 59% 59% 

Nej 15% 17% 16% 

Ved ikke / ikke relevant 25% 24% 25% 

I alt 176 288 464 

Dem som siger, at der er opsat mål for bad. 

 

Har du tid nok til at badet bliver ordentligt? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center I alt 

I høj grad 11% 15% 13% 

I nogen grad 44% 47% 46% 

I ringe grad 14% 9% 11% 

Slet ikke 5% 3% 4% 

Ved ikke / ikke relevant 27% 26% 27% 
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I alt 356 515 871 

 

Regionsfordelte svar: 

 

Har I været pålagt at spare penge på din arbejdsplads inden for de seneste par år?                      

 
 Nordjylland Midtjylland Syddanmar

k 
Hovedstaden Sjælland Ukendt I alt 

Ja 84% 83% 83% 82% 90% 94% 84% 
Nej 7% 8% 8% 9% 3% 6% 7% 
Ved ikke 9% 9% 9% 9% 7% 0% 9% 
I alt 135 212 236 159 128 16 886  
Politikerne har besluttet den kvalitet i ydelserne, som borgerne skal have? I hvor 
høj grad oplever du, at du har mulighed for at leve op til det?                       

 Nordjyll
and 

Midtjyll
and 

Syddan
mark 

Hovedst
aden 

Sjællan
d 

Ukendt I alt 

I meget høj grad 1% 1% 1% 3% 2% 0% 2% 
I høj grad 5% 13% 12% 10% 9% 13% 10% 
I nogen grad 51% 55% 56% 47% 43% 31% 51% 
I ringe grad 37% 25% 23% 33% 35% 50% 30% 
Slet ikke 2% 4% 6% 6% 9% 6% 5% 
Ved ikke 5% 2% 3% 0% 2% 0% 2% 
I alt 134 210 234 156 127 16 877 
 

Har politikerne fastsat mål for, hvor ofte der skal gøres rent hos de ældre?  

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ukendt I alt 
Nej, ikke fastsat 
mål 4% 3% 3% 3% 2% 0% 3% 
Ja, 1 gang om 
ugen 18% 3% 6% 22% 8% 0% 10% 

Ja, hver 2. uge 43% 79% 69% 49% 54% 81% 62% 

Ja, hver 3. uge 16% 0% 3% 3% 22% 19% 7% 

Ja, hver 4. uge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 20% 14% 20% 24% 14% 0% 18% 

I alt 134 209 232 155 127 16 873 
 

Kan du leve op til målet om, hvor tit der skal gøres rent? 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ukendt I alt 

Ja 35% 46% 45% 32% 36% 31% 40% 

Nej 33% 27% 25% 29% 23% 50% 28% 
Ved ikke / ikke 
relevant 31% 27% 30% 40% 42% 19% 33% 

I alt 102 173 180 114 106 16 691 
 

Er der nogle vigtige opgaver på dit arbejde, som du ikke har mulighed og tid til at løse i 
hverdagen? 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ukendt I alt 
Ja 50% 53% 54% 61% 59% 63% 55% 
Nej 34% 37% 32% 28% 30% 25% 32% 
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Ved 

ikke 16% 10% 14% 12% 11% 13% 13% 
I alt 134 210 232 155 127 16 874 
       

Har du tid nok til at levere en ordentlig rengøring? 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ukendt I alt 

I høj grad 2% 1% 3% 1% 4% 0% 2% 

I nogen grad 28% 37% 25% 21% 18% 31% 27% 

I ringe grad 26% 23% 20% 20% 13% 50% 21% 

Slet ikke 13% 8% 12% 8% 21% 6% 12% 
Ved ikke / ikke 
relevant 32% 31% 40% 50% 45% 13% 39% 

I alt 134 209 232 154 127 16 872 
 

Har politikerne fastsat mål for, hvor tit borgerne skal i bad? 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ukendt I alt 
Nej, ikke fastsat 
mål 31% 33% 30% 18% 23% 38% 28% 
Ja, 1 gang om 
ugen 46% 49% 48% 59% 61% 56% 52% 

Ja, hver 2. uge 0% 1% 2% 3% 1% 0% 1% 

Ja, hver3. uge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ja, hver 4. uge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 23% 18% 20% 21% 16% 6% 19% 

I alt 134 208 232 154 127 16 871 
 

Kan du leve op til målet om hvor tit borgerne skal i bad? 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ukendt I alt 

Ja 57% 59% 62% 66% 49% 67% 59% 

Nej 19% 18% 11% 13% 22% 22% 16% 

Ved ikke / ikke 
relevant 24% 22% 27% 21% 30% 11% 25% 

I alt 62 103 117 95 78 9 464 

 

 

 

 

Har du tid nok til at badet bliver ordentligt? 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ukendt I alt 

I høj grad 10% 14% 14% 13% 14% 13% 13% 

I nogen grad 40% 52% 48% 47% 33% 50% 46% 

I ringe grad 17% 9% 8% 13% 9% 25% 11% 

Slet ikke 5% 1% 3% 2% 12% 0% 4% 

Ved ikke / ikke 
relevant 28% 24% 27% 25% 32% 13% 27% 
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I alt 134 208 232 154 127 16 871 

 


