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Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med 

epilepsi blandt borgere 

 

FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets 

elektroniske medlemspanel, hvor social – og sundhedspersonale i ældreplejen er blevet spurgt om 

deres erfaringer med borgere med epilepsi. 

 

I alt 645 medlemmer har medvirket helt eller delvist i denne undersøgelse, som var del af en 

større undersøgelse med flere andre emner. Svarprocenten i den samlede undersøgelse var 66. 

 

Hovedresultaterne af undersøgelsen er: 

 

 1 ud af 10 af de medlemmer fra ældreplejen, der har medvirket i undersøgelsen, har inden 

for de seneste to år opdaget symptomer på epilepsi blandt borgere, som efterfølgende fik 

stillet diagnosen epilepsi. 

 Kun 1 ud 20 medlemmer i undersøgelsen har inden for de seneste to år stået i en situation 

med en borger med epilepsi, der gjorde dem usikre og utrygge. 

 Kun ganske få medlemmer – 1 ud af 50 i undersøgelsen – har fået spørgsmål fra en pårø-

rende til en borger med epilepsi, som de ikke kunne svare på. 

 6 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen føler sig i høj grad eller i nogen grad tilstrækkeligt 

rustet til at opdage symptomer på epilepsi blandt borgerne. Dette gælder i højere grad 

plejehjemsansatte (7 ud af 10) end ansatte i hjemmeplejen (halvdelen). 

 Kun 2 procent af de medvirkende medlemmer har fået efteruddannelse/kursus i epilepsi. 

 

 

Svarene på de enkelte spørgsmål kan ses på de følgende sider. Undersøgelsens metode er 

beskrevet til sidst i dette notat. 
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Figur 1. Har du inden for de seneste to år opdaget symptomer på epilepsi blandt de 

borgere, du arbejder hos – hvor borgeren/borgerne efterfølgende fik stillet diagnosen 

epilepsi? 

 

 

Det ses af figur 1 ovenfor, at det kun er 9 procent af medlemmerne i undersøgelsen, der inden for 

de seneste to år har opdaget symptomer på epilepsi blandt de borgere, de arbejder hos – vel at 

mærke hos borgere, der efterfølgende fik stillet diagnosen epilepsi. Langt de fleste medlemmer – 

8 ud af 10 – har ikke været i den situation.  

Der er ingen forskel på svarene fra de medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, og de 

medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecentre. 

 

Figur 2. Har du inden for de seneste to år stået i en situation med en borger med epi-

lepsi, der gjorde dig usikker og utryg? 

 



Det fremgår af figur 2 på forrige side, at det er et fåtal af medlemmerne i ældreplejen – 6 procent 

- der inden for de seneste to år har stået i en situation med en borger med epilepsi, der gjorde 

dem usikre og utrygge. 

 

Figur 3. Har du inden for de seneste to år fået spørgsmål fra en pårørende til en borger 

med epilepsi, som du ikke kunne svare på? 

 

 

Stort set alle medlemmer i undersøgelsen – mere end 9 ud af 10 – har svaret ”Nej” til, at de 

inden for de seneste to år har fået spørgsmål fra en pårørende til en borger med epilepsi, som de 

ikke kunne svare på. Svarene fremgår af figur 3 ovenfor. 

 

Figur 4. I hvilken grad føler du dig tilstrækkeligt rustet til at opdage symptomer på epi-

lepsi blandt borgerne? 
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Figur 4 på forrige side viser, at der er mere end en tredjedel (35 %) af de medvirkende i 

undersøgelsen, der kun i ringe grad eller slet ikke føler sig tilstrækkeligt rustet til at opdage 

symptomer på epilepsi blandt borgerne. 

Det ses, at der er en højere andel af medlemmerne i hjemmeplejen, der føler sig mindre godt 

rustede – andelen, der svarer ”I ringe grad” eller Slet ikke” er her 48 procent mod kun 27 procent 

blandt de medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecentre. 

 

Tabel 1. Har du fået efteruddannelse/kursus i epilepsi? 

 Arbejdsområde I hjemmeplejen På et plejehjem/plejecenter mv. I alt 

Ja 1 2 2 

Nej 98 97 97 

Ved ikke/husker ikke 1 1 1 

I alt 100 100 100 

 

Tabel 1 viser, at kun 2 procent af medlemmerne i undersøgelsen har svaret, at de har fået 

efteruddannelse/ kursus i epilepsi. 

 



Undersøgelsens metode 

Undersøgelsen om borgere med epilepsi er gennemført i perioden 28. august – 6. september 2012 

via forbundets elektroniske medlemspanel. Medlemmerne fik én påmindelse i indsamlings-

perioden. 

Undersøgelsen om epilepsi var en del af en større undersøgelse, der også indeholdt andre emner 

(bl.a. mindre pauser i løbet af arbejdsdagen, lokalløn og rygsmerter).  

Spørgsmålene om borgere med epilepsi blev stilet til medlemmer, der i undersøgelsen har svaret, 

at de arbejder i hjemmeplejen eller på plejehjem/plejecentre, og som ifølge medlemsregistret er 

social- og sundhedspersonale.1 I alt 645 medlemmer har medvirket i denne del af undersøgelsen 

– 232 fra hjemmeplejen og 413 fra plejehjem/plejecentre (herunder aktivitetscentre eller genop-

træningstilbud). 

 

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. 

I alt 2.735 erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 

48 e-mail-adresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var 2.687 

medlemmer.  

 

1.671 medlemmer har gennemført undersøgelsen fuldt ud, og 93 medlemmer har afgivet nogen 

svar. Det svarer til henholdsvis 62,2 procent og 3,5 procent af de inviterede. Svarprocenten 

blandt medlemmer fra Social – og Sundhedssektoren lå en anelse over den generelle svarprocent i 

undersøgelsen. 

 

Den samlede svarprocent i undersøgelsen (knapt 66 procent inkl. ikke–fuldt gennemførte in-

terview) ligger på linje med andre undersøgelser via medlemspanelet. Svarene fra ikke-fuldt 

gennemførte interview er inkluderet i analysen.  

 

                                                      
1 Social- og sundhedspersonale består af de følgende faggrupper i FOAs medlemsregister: Social- og sundhedshjælpere, 

social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter, plejere og 
beskæftigelsesvejledere. Disse medlemmer er alle knyttet til Social- og Sundhedssektoren i FOA. 


