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Det siger FOA-medlemmer i hjemmeplejen om deres muligheder for at hjælpe 

borgere med psykiske problemer 

 

FOA har i perioden 30. marts-10. april 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets 

elektroniske medlemspanel om borgere i hjemmeplejen med psykiske problemer.  

 

263 medlemmer, der i undersøgelsen oplyste, at de arbejder i hjemmeplejen, medvirkede i 

undersøgelsen. Svarprocenten i Social- og Sundhedssektoren var knapt 66.1 

 

Konklusionerne fra undersøgelsen er som følger: 

 

 Stort set alle de medvirkende medlemmer fra hjemmeplejen møder i deres arbejde 

borgere, der har psykiske problemer. 

 De medlemmer, der møder borgere med psykiske problemer, er sjældent i tvivl om, hvem 

de kan kontakte, hvis de vurderer, at en borger med psykiske problemer skal have hjælp. 

Halvdelen ved således altid, hvem de kan kontakte, og andre 4 ud af 10 ved de fleste 

gange, hvem de kan kontakte. 

 8 ud af 10 af medlemmerne i undersøgelsen har i høj grad eller i nogen grad brug for at 

blive bedre rustet til at skaffe hjælp til borgere med psykiske problemer. Størsteparten af 

disse medlemmer har i nogen grad dette behov. 

 

 

Svarene på de tre spørgsmål i undersøgelsen fremgår af næste side. 

                                                      

1 De medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, er primært social- og sundhedspersonale, der er knyttet til Social- og 

Sundhedssektoren i forbundet. 
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Figur 1. Møder du i dit arbejde borgere, der har psykiske problemer? 

 

 

Figur 2. Ved du altid, hvem du kan kontakte, hvis du vurderer, at en borger med 

psykiske problemer skal have hjælp? 

 
 
Anmærkning: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret ”ja” til, at de i deres arbejde møder borgere med 
psykiske problemer. 

 

Figur 3. I hvilken grad har du brug for at blive bedre rustet til at skaffe hjælp til borgere 

med psykiske problemer? 

 
 
Anmærkning: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret ”ja” til, at de i deres arbejde møder borgere med 
psykiske problemer. 
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Undersøgelsens metode 

Undersøgelsen om, hvor vidt FOA-medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, har behov for mere 

viden eller flere redskaber til at skaffe hjælp til de borgere med psykiske problemer, de møder i 

deres arbejde, er gennemført i perioden 30. marts-10. april 2012 via forbundets elektroniske 

medlemspanel. 

Medlemmerne fik én påmindelse i indsamlingsperioden. 

 

Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via 

forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet – 

er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. 

 

Undersøgelsen om borgere i hjemmeplejen med psykiske problemer var en del af en større 

undersøgelse, der også indeholdt andre emner (bl.a. ønsker om arbejdstid og arbejdsmiljø). 

 

I alt 2.483 medlemmer fra medlemspanelet blev inviteret til den samlede undersøgelse, heraf var 

1.639 fra forbundets Social- og Sundhedssektor.  

 

Knapt 66 procent af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren har besvaret alle eller nogle 

af de spørgsmål, som er stillet til dem. Denne svarprocent er lidt højere end i flere andre 

undersøgelser via medlemspanelet. 

 

Kun medlemmer, der i undersøgelsen oplyste, at de arbejder i hjemmeplejen, blev stillet de tre 

spørgsmål om borgere med psykiske problemer, der er afrapporteret i dette notat. 

 

Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen.  

 


