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FOA Kampagne og analyse 
23. oktober 2009 

 

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde 

FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse 
blandt de medlemmer, som er tilmeldt det elektroniske medlemspanel, Medlemspulsen1. 
Dette notat omhandler medlemmernes svar på en række spørgsmål om palliativt arbejde, 
det vil sige omsorg og pleje for uhelbredeligt syge mennesker.  

Disse spørgsmål blev stillet 1.346 medlemmer blandt social- og sundhedspersonalet. Det er 
overvejende social- og sundhedshjælpere og assistenter, hjemmehjælpere eller 
sygehjælpere, hvoraf hovedparten er ansat på plejehjem/plejecentre, i hjemmeplejen og på 
sygehuse. En mindre del er ansat i psykiatrien. 

Medlemmerne har svaret følgende: 

 Næsten 8 ud af 10 medlemmer arbejder ofte eller nogle gange med pleje og omsorg 
for uhelbredeligt syge mennesker. Halvdelen af medlemmerne arbejder ofte med 
palliativt arbejde. 

 Medlemmer, som er ansat i psykiatrien, arbejder i mindre grad end andre med 
palliativt arbejde. Her er det lidt under halvdelen af medlemmerne (45 %), som ofte 
eller nogen gange udfører palliativt arbejde. 

 Lidt over halvdelen af medlemmerne (53 %) mener ikke, at de har tilstrækkeligt tid 
til at yde pleje og omsorg for uhelbredeligt syge patienter og borgere. Dette gælder i 
lidt højere grad for de medlemmer, som arbejder på plejehjem og plejecentre (60 
%). 

 30 % medlemmerne mener, at de ikke har tilstrækkelig viden om symptomer og 
behandling af uhelbredeligt syge. Omvendt er 15 % af medlemmerne overordnet 
meget enige i, at de har tilstrækkelig viden om palliativt arbejde.  

 Der mangler især viden om palliativt arbejde blandt medlemmer, som arbejder i 
hjemmeplejen. Her mener 32 % af medlemmerne, at de ikke har tilstrækkelig viden 
om symptomer og behandling af uhelbredeligt syge. Det gælder for 23 % af 
medlemmerne på plejehjem og plejecentre, 22 % af medlemmerne inden for 
psykiatrien og for 17 % af de medlemmer, som arbejder på sygehuse.  

 Ser vi på medlemmernes uddannelse, mener 38 % af social- og sundhedshjælperne, 
at de mangler viden om palliativt arbejde. Det gælder 20 % af social- og 
sundhedsassistenterne. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er altså 
tilsyneladende med til at ruste medlemmerne bedre til udfordringen med alvorligt 
syge patienter. 

                                          

1 Ud af de 3.374 inviterede deltog 2.131 medlemmer i undersøgelsen, hvilket giver en 
tilfredsstillende svarprocent på 63,2 %. 
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 Mere end 9 ud af 10 medlemmer ved, hvor de kan søge råd og vejledning i arbejdet 
med uhelbredeligt syge. Det gælder inden for alle arbejdsområder. 

 8 ud af 10 medlemmer ved, hvor de søger råd og vejledning i forhold til den 
følelsesmæssige belastning forbundet med palliativt arbejde. Dette gælder for 
medlemmer inden for alle arbejdsområder, men særligt inden for psykiatrien.  

 36 % af medlemmerne mener, at det palliative arbejde rent fagligt er en særlig 
vanskelig udfordring. 

 Medlemmernes svar synes ikke at afhænge af hverken køn eller alder. Der synes 
heller ikke at være regionale forskelle i svarene.  

Medlemmerne peger på flere faktorer, som kan gøre dem endnu bedre til at varetage 
det palliative arbejde: 

 Medlemmerne ønsker først og fremmest flere kurser og efteruddannelse for at opnå 
større faglighed i den palliative omsorg og pleje. Mange medlemmer foreslår 
efteruddannelse, nogle foreslår praktikophold på et hospice, og enkelte påpeger, at 
det palliative arbejde bør være en større del af uddannelsen på social- og 
sundhedsskolerne. 

 Supervision og mere intern sparring om palliativt arbejde efterlyses også blandt 
medarbejderne. Enkelte peger specifikt på, at de mangler tid og opbakning til dette 
fra ledelsen og/eller sygeplejersker og læger. 

 Mange medlemmer ønsker også mere tid til det palliative arbejde. De påpeger blandt 
andet, at det er nødvendigt med ro og stabilt personale omkring patienterne. Det er 
højere grad medlemmer på plejehjem og plejecentre end i hjemmeplejen og på 
sygehuse, som oplever manglende tid som en barriere for det palliative arbejde. 

 Medlemmerne påpeger også, at samarbejdet med de pårørende er en særlig 
udfordring i det palliative arbejde. Her efterlyser medlemmerne både mere tid og 
viden, for at samarbejdet kan forløbe optimalt.  

Et citat synes særligt at opsummere medlemmernes ønsker til det palliative arbejde:  

”For det første ønsker jeg at få den fornødne tid til at sætte mig ind i samt at udføre 
plejen og omsorgen. For det andet ønsker jeg selvfølgelig at få muligheden for at 
følge relevante kurser. Jeg er klar over, at det er et punkt, hvor jeg i høj grad også 
selv kan gøre noget ved (f.eks. spørge min leder). Derudover er det selvfølgelig 
vigtigt at have et godt samarbejde med mine kolleger om arbejdet.''  

  
Svarene på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen 

Figur 1. Hvor ofte indgår pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge mennesker i dit arbejde? 
(Antal svarpersoner = 1.346) 
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Figur 2. Jeg har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg for uhelbredeligt syge 
borgere/patienter. (Antal svarpersoner = 1.210) 
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Figur 3. Jeg har tilstrækkelig viden om symptomer og behandling til at yde pleje og 
omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. (Antal svarpersoner = 1210) 
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Figur 4. Jeg ved, hvor jeg kan søge råd og vejledning til de faglige beslutninger, jeg skal 
træffe, når jeg yder pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. (Antal 
svarpersoner = 1.210) 
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Figur 5. Jeg ved, hvor jeg kan søge råd og vejledning om, hvordan jeg kan mindske den 
følelsesmæssige belastning, der kan være forbundet med at yde pleje og omsorg til 
uhelbredeligt syge borgere/patienter. (Antal svarpersoner = 1.210) 



17-12-2009/c:\documents and settings\mewp\lokale indstillinger\temporary internet files\olk2b\notat palliativt 
arbejde.doc/mewp 

3,6%

25,9%

54,5%

13,1%

3,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ved ikke

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter er fagligt en særlig 
vanskelig udfordring for mig at arbejde med. (Antal svarpersoner = 1.210) 
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Undersøgelsens metode og repræsentativitet 
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Undersøgelsen er gennemført via e-mail blandt det faste elektroniske medlemspanel, 
Medlemspulsen. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end det palliative arbejde. 
Spørgsmålene om palliativt arbejde er kun stillet til medlemmer fra social- og 
sundhedssektoren, dvs. social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, 
samt tilsvarende faggrupper, eksempelvis hjemmehjælpere eller sygehjælpere. 

Medlemspanelet er ikke fuldt repræsentativt for forbundets medlemmer. Der er således en 
overrepræsentation af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og en lille underrepræsentation 
af mænd og unge medlemmer. Det er ikke muligt at vurdere, hvordan fordelingen af 
medlemmer i undersøgelsen mellem henholdsvis hjemmeplejen, plejecentre, sygehuse og 
psykiatrien svarer til fordelingen blandt medlemmerne generelt. 


