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FOA Kampagne og Analyse 

Juli 2009 
 

 

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde 
FOA gennemførte i perioden 24. juni – 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er 
tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen. 
Svarprocenten i undersøgelsen var 54, hvilket er nogenlunde på linje med andre 
undersøgelser og anses for tilfredsstillende i en sommerperiode.1 
 
En række af spørgsmålene i undersøgelsen var stilet til de medlemmer, der arbejder i 
ældreplejen. 
Dette notat omtaler de svar, som i alt 879 medlemmer fra ældreplejen har givet på 
spørgsmålene om deres arbejdsforhold. 333 af disse 879 medlemmer arbejder i 
hjemmeplejen, de 546 øvrige arbejder på plejehjem/plejecentre. 
 
 
Medlemmerne har svaret som følger: 
 

 Halvdelen af de medlemmer fra ældreplejen, der har deltaget i undersøgelsen, 
svarer, at de slet ikke selv kan tilrettelægge, hvornår de arbejder – fx hvornår de 
møder og hvornår de har fri. 

 Næsten 9 ud af 10 føler, at deres nærmeste leder i høj grad eller i nogen grad 
giver dem tilstrækkeligt med ansvar. 

 3 ud af 4 medlemmer har i høj grad eller i nogen grad mulighed for selv at træffe 
beslutninger om, hvad der fx skal ske med en borger. 

 Mindre end 1 ud af 10 svarer, at de har tid nok til de opgaver, de skal udføre. 
Halvdelen har i nogen grad tid nok, mens næsten 4 ud af 10 i mindre grad eller 
slet ikke har tid nok til deres opgaver. 

 Kun 1 ud 6 er i høj grad tilfredse med den service, de yder over for borgerne. 
Halvdelen er i nogen grad tilfredse, mens 3 ud af 10 erklærer, at de kun i mindre 
grad eller slet ikke er tilfredse med deres service over for borgerne. 

 De medlemmer, som kun i mindre grad eller slet ikke er tilfredse med deres 
service over for borgerne, er blevet spurgt, hvad der er vigtigst for, at de bliver 
mere tilfredse med deres service. Blandt fire svarmuligheder har medlemmerne 
skullet vælge én. For 3 ud af 4 er det vigtigst med mere tid til den enkelte 
borger. Lidt mere end 1 ud 10 peger på, at de for at blive mere tilfredse med 
deres service skal have mere indflydelse på de ydelser, de kan give borgeren. 
Lige så mange har peget på, at det, der skal til, er, at de i større udstrækning 
end i dag skal samarbejde med den enkelte borger om, hvilke ydelser 
vedkommende ønsker. 

 Hvert tredje medlem går altid eller ofte hjem med en følelse af, at de kunne have 
gjort mere over for borgerne. Knapt halvdelen (45 %) har sommetider den 
følelse.  2 ud af 10 medlemmer har sjældent, aldrig eller næsten aldrig den 
følelse, når de går hjem. 

                                          
1 1.765 medlemmer af 3.264 inviterede gennemførte undersøgelsen fuldt ud. 
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 Mere end hvert tredje medlem mener, at de og deres kolleger kun i mindre grad 
eller slet ikke har tid nok til at drøfte, hvordan arbejdsopgaverne skal udføres. 
Halvdelen synes, at der er i nogen grad er tid til sådanne drøftelser, og lidt mere 
end 1 ud 10 mener, at de i høj grad har tid til at drøfte dette med deres kolleger. 

 Næsten 6 ud 10 medlemmer i ældreplejen ville gerne have mere kontakt med 
deres kolleger til dagligt. 3 ud af 10 ønsker ikke mere kollegial kontakt i 
dagligdagen. 1 ud 10 har ikke kunnet tage stilling til dette spørgsmål. 

 Medlemmerne er blevet spurgt, om de synes, at deres løn svarer til den indsats, 
de yder. Kun 2 % har svaret ”i høj grad” til dette. Knapt 4 ud 10 mener, at det i 
nogen grad gælder. Over halvdelen svarer ”i mindre grad” eller ”slet ikke”. 

 Næsten 8 ud af 10 medlemmer oplever, at de i løbet af de seneste fem år har 
fået mindre tid til den enkelte borger. Lidt mere end 1 ud 10 mener, at tiden til 
den enkelte er uændret, og 1 ud 20 svarer, at der er blevet mere tid.  

 Lidt over en tredjedel af medlemmerne bruger PDA i deres arbejde (håndholdt 
computer). Kun 4 ud af 10 af disse medlemmer er tilfredse med PDA’en. Over 
halvdelen er utilfredse med den. De medlemmer, som er utilfredse, har kunnet 
uddybe deres svar – det har næsten alle benyttet sig af. Et stort flertal af giver 
udtryk for, at der er mange tekniske problemer: Der er ofte problemer med 
udfald, så man skal logge på igen, med små taster, med lav hastighed, med at 
PDA’en går i baglås, med at batteriet ikke kan holde mv. En del opfatter også 
PDA’en som en tidrøver, som tager tid fra borgeren, og flere anser den som et 
kontrolinstrument – fx i forbindelse med, at de skal stemple ind og ud ved hvert 
besøg. 
Nogen af de utilfredse medlemmer har understreget, at de bestemt også ser 
fordele ved PDA’en – men at især de tekniske problemer overskygger disse 
fordele. 

 Knapt halvdelen af medlemmerne mener, at deres arbejdsdag i høj grad er 
skemalagt med, hvilke ydelser/hjælp borgeren skal have (bad, rengøring, indkøb 
og lign.). 1 ud af 3 vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 
Der er her betydelig forskel på, hvad medlemmer i hjemmeplejen og 
medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecentre, svarer. Det er således 8 ud 
10 i hjemmeplejen, der mener, at deres dag i høj grad er skemalagt, mod kun 1 
ud af hver fjerde plejehjemsansatte.  

 Knapt 1 ud af 3 medlemmer ønsker sig i høj grad mere indflydelse på de ydelser, 
som borgerne får til hverdag. Knapt halvdelen svarer i nogen grad, mens 1 ud 7 
kun i mindre grad ønsker sig mere indflydelse på dette. 1 ud af 20 ønsker sig slet 
ikke mere indflydelse på disse ydelser. 7 % har ikke taget stilling. 

 2 ud af 3 medlemmer har svaret, at deres arbejdsdag i høj grad eller i nogen 
grad er skemalagt mht., hvornår ydelserne skal leveres. Hver femte mener, at 
dette kun i mindre grad er tilfældet, og 1 ud af 10 mener slet ikke, at dette 
gælder for deres arbejdsdag. 
Igen er der stor forskel på hjemmeplejen og plejehjemmene. Det gælder for 6 ud 
af 10 i hjemmeplejen, at deres dag i høj grad er skemalagt mht. tidspunktet for 
ydelserne. 

 2 ud 3 medlemmer ønsker sig (i høj eller nogen grad) mere indflydelse på, 
hvornår ydelser bliver udført. Ønsket er stærkest blandt de ansatte i 
hjemmeplejen. 

 
 
Svarene på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen 
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Kan du selv tilrettelægge, hvornår du arbejder – fx hvornår du møder og hvornår du har fri? 
 

 
 
 
Føler du, at din nærmeste leder giver dig tilstrækkeligt med ansvar? 
 

 
 
 
 
Har du mulighed for selv at træffe beslutninger om, hvad der fx skal ske med en borger – 
eller skal du først høre din nærmeste leder? 
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Har du tid nok til de opgaver, du skal udføre? 
 

 
 
 
 
Er du tilfreds med den service, du yder over for borgerne? 
 

 
 
 
 
Hvad er vigtigst for, at du bliver mere tilfreds med den service, du yder over for borgerne? 
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Sker det, at du går hjem med en følelse af, at du kunne have gjort mere over for borgerne? 
 

 
 
 
 
Har du og dine kolleger tid nok til at drøfte, hvordan arbejdsopgaverne skal udføres? 
 

 
 
 
 
Ville du gerne have mere kontakt med dine kolleger til dagligt? 
 

 
 
 
 
Synes du, at din løn svarer til den indsats, du yder? 
 

 
 
 
 
Oplever du, at du i løbet af de seneste 5 år har fået mere eller mindre tid til den enkelte 
borger? 
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Bruger du PDA (håndholdt computer) 
 
 

 
 
 
 
Er du tilfreds med PDA'en? 
 

 
 
 
 
I hvor høj grad er din arbejdsdag skemalagt med, hvilke ydelser/hjælp borgeren skal have 
(bad, rengøring, indkøb ol.)?  
 

 
 
 
 
I hvor høj grad ønsker du mere indflydelse på de ydelser/hjælp borgeren får til hverdag 
(bad rengøring, indkøb ol.)? 
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I hvor høj grad er din arbejdsdag skemalagt med hvornår ydelserne/hjælpen skal leveres 
(bad rengøring, indkøb ol.)? 
 

 
 
 
 
I hvor høj grad ønsker du mere indflydelse på hvornår ydelserne/hjælpen bliver udført (bad 
rengøring, indkøb ol.)? 
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Undersøgelsens metode og repræsentativitet 
Undersøgelsen er gennemført via internettet. De erhvervsaktive medlemmer af forbundets 
medlemspanel, MedlemsPulsen, er inviteret til undersøgelsen pr. mail. De fleste medlemmer 
af medlemspanelet har tilmeldt sig panelet via forbundets hjemmeside. En mindre del er 
rekrutteret via telefon. 
Medlemmerne er i undersøgelsen blevet spurgt, hvor de arbejder. De medlemmer, som har 
svaret, at de arbejder i hjemmeplejen eller på plejehjem/plejecentre, er stillet de 
spørgsmål, som er emnet for dette notat. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end 
arbejdsforholdene i ældreplejen. 
Langt de fleste af de medlemmer, der har deltaget i denne delundersøgelse, er social- og 
sundhedspersonale. En mindre del af de medvirkende (ca. 25) tilhører forbundets Kost- og 
Servicesektor. 
 
Medlemspanelet er ikke uden videre repræsentativt for forbundets medlemmer. For tiden er 
de unge medlemmer underrepræsenteret, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter er 
overrepræsenterede, og Social- og Sundhedssektoren er overrepræsenteret i forhold til de 
øvrige sektorer.  
Dette notat vedrører imidlertid stort set kun medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. 
Om hjemmeplejen eller plejehjemmene er overrepræsenteret i undersøgelsen, har 
forbundet ikke grundlag for at vurdere. 
 


