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FOA Kampagne og Analyse 

April 2013 

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om 

deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) 

FOA har i perioden 22. marts - 8. april 2013 gennemført en undersøgelse om MRSA gennem 

forbundets elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen. Spørgsmålene vedrørende MRSA var 

en del af en større undersøgelse, hvor 2.494 medlemmer deltog helt eller delvist. 

Undersøgelsen havde en svarprocent på 59. I den del af undersøgelsen, der omhandlede 

MRSA, deltog kun medlemmer der arbejder som social- og sundhedspersonale, hvilket var 

1.551. 

 

Undersøgelsens hovedkonklusioner følger her: 

 Mere end 4 ud af 10 medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, har i 

ringe grad eller slet ikke den tilstrækkelige viden om MRSA til at opdage symptomer 

hos borgerne. 

 

 6 ud af 10 føler sig rustet til at pleje borgere med MRSA. Kigger man specifikt på 

hjemmeplejen, er det kun 5 ud af 10. 

 

 6 ud af 10 medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale føler, at de har 

tilstrækkelig viden om de forholdsregler om hygiejne mv., som de skal tage i tilfælde af 

MRSA 

 

 Mere end hvert tredje, der arbejder som social- og sundhedspersonale medlem har 

plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år. 

 

 Hvert femte medlem, som har plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år, 

vurderer, at hygiejnen, herunder rengøringen, var utilstrækkelig. 3 ud af 4 mente til 

gengæld, at hygiejnen i høj eller nogen grad var tilstrækkelig.  

Svarene uddybes på de følgende sider.  
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Mere end 4 ud af 10 har i ringe grad eller slet ikke den tilstrækkelige viden om MRSA 

til at opdage symptomer hos borgerne 

45 procent svarer, at de i ringe grad eller slet ikke har tilstrækkelig viden om MRSA til at 

opdage symptomer hos borgerne. Kun 16 procent svarer, at de i høj grad har tilstrækkelig 

med viden om MRSA.  

Figur 1. I hvilken grad har du tilstrækkelig viden om MRSA til at opdage symptomer 

hos borgerne, fx bylder? 
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Svar: 1.442 
Anm. Medlemmer, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet, er udeladt af figuren. 

6 ud af 10 føler sig rustet til at pleje borgere med MRSA 

Medlemmerne blev også spurgt, om de generelt følte sig tilstrækkeligt rustede til at pleje 

borgere med MRSA. Svarene ligger tæt på svarfordelingen i figuren ovenfor om end lidt flere - 

knap 6 ud af 10 føler sig rustet i nogen eller høj grad.  

Figur 2. I hvilken grad føler du dig tilstrækkeligt rustet til at pleje borgere med 

MRSA? 
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Svar: 1.420 
Anm. Medlemmer, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet, er udeladt af figuren. 
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Slår man kategorierne sammen parvis og sammenligner medlemmer, der er ansat i 

hjemmeplejen med medlemmer, der er ansat andre steder (fx plejehjem eller sygehuse), ser 

man markante forskelle. Sammenligningen fremgår af figur 3 nedenfor. 

Figur 3. I hvilken grad føler du dig tilstrækkeligt rustet til at pleje borgere med 

MRSA? 
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Svar: 1.420 
Anm. Medlemmer, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet, er udeladt af figuren. 

Der er en forskel på 10 procentpoints mellem medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen 

sammenlignet med medlemmer, der arbejder uden for hjemmeplejen. Medlemmer, der 

arbejder i hjemmeplejen, føler sig markant dårligere rustet til at pleje borgere med MRSA end 

medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale andre steder (fx plejehjem eller 

sygehuse). 

Blandt de medlemmer, der arbejder på sygehuse, er andelen af medlemmer som i høj eller 

nogen grad føler sig tilstrækkeligt rustet til at pleje borgere med MRSA oppe på omkring 8 ud 

af 10. 
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6 ud af 10 medlemmer føler, at de har tilstrækkelig viden om de forholdsregler om 

hygiejne mv., som de skal tage i tilfælde af MRSA 

27 procent af medlemmerne svarer, at de i høj grad føler, at de har tilstrækkelig viden om 

MRSA, mens 38 procent svarer ”I nogen grad”. Lidt over en femtedel svarer ”I ringe grad”, 

mens 12 procent svarer, at de slet ikke har tilstrækkelig viden om hygiejneforholdsregler i 

forbindelse med MRSA. 

Figur 4. Føler du, at du har tilstrækkelig viden om de forholdsregler om hygiejne mv., 

som du og dine kolleger skal tage i tilfælde af MRSA? 
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Svar: 1.448 
Anm. Medlemmer, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet, er udeladt af figuren. 

Mere end hvert tredje medlem har plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 

år 

35 procent af medlemmerne har behandlet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år. 53 

procent har ikke. 13 procent har svaret ”Ved ikke/husker ikke”. 

Figur 5. Har du inden for de sidste 2 år plejet en borger med MRSA? 
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Svar: 1.486 
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Hvert femte medlem, som har plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år, 

vurderer, at hygiejnen, herunder rengøringen, var utilstrækkelig 

 

De medlemmer, der svarede, at de havde plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 

år, blev efterfølgende spurgt, om hygiejnen og rengøringen var tilstrækkelig. Knap 4 ud af 10 

svarede ”I høj grad”, og lige så mange svarede ”I nogen grad”. Lidt mere end hver sjette fandt 

hygiejneniveauet ringe, mens kun 1 procent svarede, at det slet ikke var tilstrækkeligt. 

Figur 6. Tænk venligst på den borger med MRSA, som du senest har plejet. 

I hvilken grad var hygiejnen, herunder rengøringen, tilstrækkelig i forbindelse med 

dette tilfælde af MRSA? 
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Svar: 513 
Anm. Spørgsmålet blev kun stillet til de medlemmer, der havde svaret ”Ja” i det foregående spørgsmål (Har du inden 
for de sidste 2 år plejet en borger med MRSA?) 

Det er især medlemmer, der arbejder i ældreplejen (hjemmeplejen og plejehjem), som har 

oplevet utilstrækkelig hygiejne i forbindelse med pleje af borgere med MRSA. I figur 7 

nedenfor er kategorierne slået sammen parvis og ”Ved ikke” er udeladt. 
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Figur 7. Tænk venligst på den borger med MRSA, som du senest har plejet. 

I hvilken grad var hygiejnen, herunder rengøringen, tilstrækkelig i forbindelse med 

dette tilfælde af MRSA?

77%

23%

88%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I høj eller nogen grad I ringe grad eller slet ikke

Arbejder i
ældreplejen

Arbejder uden
for

ældreplejen

 
Svar: 487 
Anm. Medlemmer, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet, er udeladt af figuren. 
Anm. Spørgsmålet blev kun stillet til de medlemmer, der havde svaret ”Ja” i det foregående spørgsmål (Har du inden 
for de sidste 2 år plejet en borger med MRSA?) 
 

Der er en forskel på 10 procentpoints mellem medlemmer, der arbejder på plejehjem og i 

hjemmeplejen sammenlignet med medlemmer, der arbejder andre steder. Andelen, der har 

oplevet utilstrækkelig rengøring, er således væsentligt større i ældreplejen end uden for 

ældreplejen. 

Blandt de medlemmer, der arbejder på sygehuse, er andelen af medlemmer som har oplevet 

utilstrækkelig hygiejne i forbindelse med MRSA på under 5 procent. 
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Store forskelle på, hvor meget den enkelte arbejdsplads gør ud af særlige 

forholdsregler i forbindelse med MRSA 

 

De medlemmer, der svarede, at de inden for de seneste 2 år havde plejet en borger med 

MRSA, blev efterfølgende bedt om at uddybe deres svar i et åbent kommentarfelt om 

hygiejnen i forbindelse med den seneste borger med MRSA, de havde plejet. Den mulighed 

benyttede 249 ud af 513 medlemmer sig af. 

 

Af disse åbne kommentarer fremgår det, at det er meget forskelligt, hvor meget der bliver 

gjort ud af de særlige forholdsregler i forbindelse med MRSA. Langt de fleste kommentarer er 

positive og i stil med nedenstående: 

”Jeg er social- og sundhedsassistent på en operationsgang, hvor der er en høj 

standard i forhold til hygiejnen. Jeg bruger PRI-dokumenter til at holde mig 

underrettet. Vi snakker om MRSA-patienter inden de bliver modtaget på 

operationsstuen og personalet er forberedt i forvejen og er klar til at modtage og 

pleje patienten.” 

Der er dog også medlemmer, der har oplevet kritisable forhold. Nogle medlemmer angiver 

manglende tid som årsagen: 

”Der var ikke tid til at skifte tøj, og der var uenighed mellem de ansvarlige om i 

hvor høj grad, plejepersonalet fx skulle beskytte sit tøj” 

Andre nævner manglende viden som et problem: 

”Manglende information om retningslinjer samt for sen information fra læge om, 

at det var det problem, vi havde.” 

Endelig peger medlemmerne også på de pårørende som en hygiejnemæssig udfordring:  

”De pårørende tog ikke så meget hensyn til hygiejnen. Sådan en patient burde 

plejes på et hospital, og ikke et plejecenter.” 
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Undersøgelsens metode 

FOA-undersøgelsen om MRSA er gennemført i perioden 22. marts - 8. april 2013 ved en 

spørgeskemaundersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel. 

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. 

De spørgsmål, der er afrapporteret i dette notat, er blevet stillet til medlemmer, der arbejder 

som social- og sundhedspersonale1. Der er tale om erhvervsaktive medlemmer ekskl. elever. 

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

(tidsregistrering, besparelser i den offentlige sektor mm.).  

I alt blev 4.279 medlemmer inviteret til undersøgelsen. 82 e-mail-adresser var uvirksomme, 

så det reelle antal inviterede var 4.197 medlemmer. 2.494 medlemmer har besvaret hele eller 

dele af det spørgeskema, der har været stilet til dem. Det giver en svarprocent på 59. 58 

procent har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Svarprocenten ligger på linje med 

svarprocenten i andre undersøgelser via medlemspanelet. I dette notat indgår svar fra 1.551 

erhvervsaktive FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale. Svarene fra 

ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen.  

                                           

1 Ved social og sundhedspersonale forstås faggrupperne: Beskæftigelsesvejledere, 

hjemmehjælpere, plejere, plejehjemassistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og 

sundhedsassistenter, sygehjælpere. 


