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FOA Kampagne og Analyse 

30. april 2012 

 

Det siger medlemmerne i psykiatrien og på specialområdet om 
vold og besparelser 
 

Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaunder-

søgelse i FOAs elektroniske medlemspanel.  

 

Her gengives de svar, som FOAs medlemmer har givet på en række spørgsmål om vold og 

besparelser i personaletimerne og travlhed på jobbet. Svarene fra de FOA-medlemmer, som 

arbejder i behandlingspsykiatrien og i socialpsykiatrien samt på specialområdet er også gengi-

vet.1  

 

Tabel 1: Har du mere travlt på dit arbejde nu end for 1 år siden?  

 

Behandlings- og 

socialpsykiatri samt 

specialområdet I alt FOA 

Ja 56 % 57 % 

Nej 39 % 36 % 

Ved ikke 5 % 6 % 

I alt 100 % 100 % 

  

Tabel 2: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold, 

mens du var på arbejde?  

 

Behandlings- og 

socialpsykiatri samt 

specialområdet I alt FOA 

Nej 74 % 86 % 

Ja, fra kolleger 1 % 0 % 

Ja, fra en leder 0 % 0 % 

Ja, fra 

borgere/brugere/patienter/elever, 

pårørende og lign. 24 % 13 % 

Ved ikke 1 % 1 % 

I alt 100 % 100 % 
  
 

Tabel 3: Er der inden for de sidste 12 måneder blevet skåret i personaletimerne på 

din arbejdsplads?  

 

Behandlings- og 

socialpsykiatri samt 

specialområdet I alt FOA 

Ja 47 % 48 % 

Nej 40 % 39 % 

Ved 

ikke 13 % 13 % 

I alt 100 % 100 % 

                                           
1 Svar i denne del af undersøgelsen er 165 fra behandlings- og socialpsykiatrien samt specialområdet og 1540 i alt. 
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Metode 
 

Undersøgelsen blev gennemført fra d. 30/3 til den 11/4 2012 via en spørgeskemaundersøgelse 

i FOAs elektroniske medlemspanel. 

 

1.596 medlemmer har besvaret hele eller dele af det spørgeskema, der har været stilet til 

dem. Heraf deltog 1.570 medlemmer i hele undersøgelsen.  

 

Svarprocenten i undersøgelsen er 65,1. I alt blev 2.483 medlemmer inviteret til undersøgel-

sen. 32 e-mail-adresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede er 2.451 medlemmer. 

Svarprocenten for fuldt gennemførte interviews er 64,1 procent. 

 

Svarene i undersøgelsen er vægtet for sektortilhørsforhold i FOAs fire sektorer, da der er en 

lille overvægt i medlemspanelet af medlemmer fra social- og sundhedssektoren.  
 


