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Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 

FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i 

hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter, om borgere, der kommer for 

tidligt hjem for sygehuset. 3 ud af 4 af medlemmerne svarer, at der sammenlignet med for to år siden 

er flere borgere, der kommer for tidligt hjem fra sygehuset. Og 57 procent svarer, at man på deres 

arbejdsplads ikke altid er parat til at tage imod borgere, som udskrives fra sygehuset.  

Hovedkonklusioner: 

 Flere borgere kommer for tidligt hjem fra sygehuset: Tre ud ad fire FOA-medlemmer fra Social- 

og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter, vurderer, 

at der, sammenlignet med for to år siden, er flere borgere, der kommer for tidligt hjem fra 

sygehuset. 

 Flere kommer for tidligt hjem i hjemmeplejen: Medlemmer i hjemmeplejen oplever i højere 

grad, at flere borgere kommer for tidligt hjem fra sygehuset. Her svarer 8 ud af 10, at der er flere 

borgere, der kommer for tidligt hjem nu end for to år siden. Det samme gælder for 7 ud af 10 

blandt medlemmer, der arbejder på et plejehjem/plejecenter.  

 Ikke altid parate til at tage imod borgere, der udskrives fra sygehuset: 57 procent af de 

deltagende medlemmer svarer, at de ikke altid er parate til at tage imod borgere, som udskrives 

fra sygehuset. De svarer, at de ”Ofte”, ”Sommetider”, ”Sjældent” eller ”Aldrig” er parate til at tage 

imod borgere, som udskrives fra sygehuset. 

 Hjemmeplejen er i mindre grad parate til at tage imod borgere, der udskrives fra sygehuset: I 

hjemmeplejen er der flere, der siger, at de ikke altid er parate til at tage imod borgere, som 

udskrives fra sygehuset, i forhold til medlemmer, der arbejder på et plejehjem/plejecenter. I 

hjemmeplejen svarer 68 procent, at de ikke altid er parate til at tage imod borgere, som 

udskrives fra sygehuset. Det gælder for halvdelen (50 %) af medlemmerne, der arbejder på et 

plejehjem/plejecenter.  

 Vigtigste årsager: De vigtigste årsager til, at hjemmeplejen og plejehjem/plejecentre ikke er klar 

til at tage imod borgere, der udskrives fra sygehuset, er, at mange udskrives op til 

weekenden/helligdage; manglende kommunikation mellem sygehus og ældrepleje; at 

borgerens tilstand er for dårlig eller, at der er for få ressourcer.   

Svarene på spørgsmålene kan ses på de næste sider sammen med en række kommentarer fra de 

medvirkende medlemmer.  
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Flere borgere kommer for tidligt hjem fra sygehuset sammenlignet med for to år siden  

 

Figur 1 viser, at tre ud af fire FOA-medlemmer (75 %) fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i 

hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter, vurderer, at der sammenlignet med for to år siden er 

flere borgere, der kommer for tidligt hjem fra sygehuset.  

Omkring en femtedel (18 %) svarer, at det er ca. det samme. Og kun 1 procent, svarende til 7 

medlemmer, svarer, at der er færre borgere, der kommer for tidligt hjem.  

5 procent svarer ”Ved ikke/Ikke relevant”, og 2 procent svarer, at de ikke var på deres nuværende 

arbejdsplads for to år siden.  

Den andel, der svarer, at flere borgere kommer for tidligt hjem nu sammenlignet med for to år siden, 

er større blandt medlemmerne i hjemmeplejen end blandt de medlemmer, der arbejder på et 

plejehjem/plejecenter.  

Andelen er således 8 ud af 10 (80 %) i hjemmeplejen mod 7 ud af 10 (71 %) blandt de medlemmer, der 

arbejder på et plejehjem/plejecenter. Forskellen er statistisk sikker.  

Figur 1 Er der efter din vurdering i dag flere eller færre borgere, der kommer for tidligt hjem 

fra sygehuset, end for to år siden? 

 

 

Antal svar: 919 (Hjemmeplejen: 357 og plejehjem/plejecenter: 562). Svarene i figuren er forbundet med usikkerheder mellem 0,6 

og 2,8 procent.  
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57 procent af medlemmerne svarer, at de ikke altid er parate til at tage imod borgere, som 

udskrives fra sygehuset 

 

Figur 2 viser, at 4 ud af 10 FOA-medlemmer (39 %) fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i 

hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter, svarer, at de på deres arbejdsplads altid er parate til at 

tage imod borgere, som udskrives fra sygehuset. 

57 procent svarer, at de ikke altid er parate til at tage imod borgere, som udskrives fra sygehuset. 35 

procent svarer ”Ofte”, 22 procent svarer ”Sommetider”, 8 procent svarer ”Sjældent”, og 1 procent 

svarer ”Aldrig”.  

4 procent svarer ”Ved ikke”. 

I hjemmeplejen er der flere, der siger, at de på deres arbejdsplads ikke altid er parate til at tage imod 

borgere, som udskrives fra sygehuset, i forhold til medlemmer, der arbejder på et 

plejehjem/plejecenter. I hjemmeplejen svarer 68 procent, at de ”Ofte”, ”Sommetider”, ”Sjældent” eller 

”Aldrig” er parate til at tage imod borgere, som udskrives fra sygehuset. Det samme gælder for 

halvdelen (50 %) af de medlemmer, der arbejder på et plejehjem/plejecenter.  

Figur 2 Hvor ofte er I på din arbejdsplads parat til at tage imod borgere, som udskrives fra 

sygehuset? 

 

 

Antal svar: 919 (Hjemmeplejen: 357 og plejehjem/plejecenter: 562). Svarene i figuren er forbundet med usikkerheder mellem 0,5 

og 3,1 procent.  
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De 526 medlemmer, der har svaret, at de på deres arbejdsplads ”Ofte”, ”Sommetider”, ”Sjældent” eller 

”Aldrig” er parate til at tage imod borgere, som udskrives fra sygehuset, blev spurgt om, hvad 

årsagerne er til dette. 

 

 

7 ud af 10 (71 %) angiver som årsag, at mange udskrives op til weekenden/helligdage. 6 ud af 10 (61 

%) svarer, at de ikke er parate til at modtage borgere fra sygehuset pga. manglende kommunikation 

mellem sygehus og ældrepleje. Knap 6 ud af 10 (hhv. 58 og 56 %) angiver som årsager, at borgerens 

tilstand er for dårlig, at der er for få ressourcer.  

Den eneste statistisk sikre forskel mellem medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen og medlemmer, 

der arbejder på et plejehjem/plejecenter, er, at der er flere fra hjemmeplejen, der svarer, at der er for få 

aflastningspladser. Det svarer 37 procent af medlemmerne fra hjemmeplejen over for 13 procent af 

medlemmerne fra plejehjem/plejecentre. Samlet svarer 24 procent, at der er for få aflastningspladser.  

12 procent har svaret ”Andet”. Det svarer til 62 medlemmer, der har givet en kommentar.  

Hele 36 skriver, at manglende hjælpemidler er en typisk årsag til, at de på deres arbejdsplads ikke er 

parate til at tage imod borgere, der udskrives fra sygehuset.  

Figur 3 Hvad er årsagerne til, at I ikke altid er parat til at tage imod borgere, der udskrives fra 

sygehuset? Du kan sætte flere krydser. 

 

 

Antal svar: 526. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret ”Ofte”, ”Sommetider”, ”Sjældent” eller ”Aldrig” til 

spørgsmålet i figur 2 om, hvor ofte de på deres arbejdsplads er parat til at tage imod borgere, som udskrives fra sygehuset. 

Svarene i figuren er forbundet med usikkerheder mellem 1,0 og 4,2 procent.  
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Flere nævner, at der er for kort tid fra udskrivelsen, til borgeren kommer hjem, så der ikke er tid til at 

etablere diverse hjælpemidler som lift og plejeseng.  

Medlemmerne skriver: 

 

 

Otte medlemmer skriver, at borgere udskrives om aftenen eller om natten, hvor der ikke er meget 

personale. Derfor er de ikke parate til at tage imod borgerne.  

 

Flere skriver også som årsag til, at de ikke er klar, at der ikke er styr på medicinen, når borgeren 

udskrives fra sygehuset.  

 

 

Hjælpemidler er ikke på plads og mangler i hjemmet. 

Social- og sundhedshjælper, der arbejder i hjemmeplejen 

Mangel på hjælpemidler, når en borger udskrives lige 

op til en weekend. 

Social- og sundhedshjælper, der arbejder på et plejehjem/plejecenter 

Flere borgere kommer hen på aftenen, hvor der er 

meget få på arbejde. 

Social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem/plejecenter 

Når borgere udskrives, er der ikke tjek på medicin, 

plejeplan, træning plan m.m. 

Social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem/plejecenter 
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Åbne kommentarer 

Medlemmerne havde mulighed for at skrive en åben kommentar om forholdene i ældreplejen. Syv har 

skrevet en kommentar om borgere, der kommer for tidligt hjem fra sygehuset. Medlemmerne skriver: 

 

 

 

 

 

Jeg synes, det er meget bekymrende, at man sender 

borgere hjem fra sygehus til aflastnings-/plejehjem, 

uden at man har tilført ekstra hænder, kompetencer 

eller hjælpemidler fra kommunens side. 

Social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem/plejecenter 

Vi kan ikke sige nej til at modtage en borger, selv om 

denne sendes for tidligt hjem. 

Social- og sundhedshjælper, der arbejder på et plejehjem/plejecenter 

På plejecentrene er vi altid minimum af personale. Det 

kan derfor være svært at få en beboer hjem med ekstra 

behov for hjælp – så bliver vi nødt til at svigte et andet 

sted, og det ender ALTID med overarbejde. 

Social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem/plejecenter 

 

Efter selv at have arbejdet på sygehus, kan jeg godt 

forstå, der udskrives til weekend/helligdag. Sygehuset 

er ligeså dårligt bemandet som plejesektoren... 

Social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem/plejecenter 

 

Det gode er, at borgerne har mindre tryksår efter 

udskrivelse fra sygehuse. 

Social- og sundhedshjælper, der arbejder i hjemmeplejen 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 8.-18. maj 2015. Den vedrørte også andre emner 

end emnet for dette notat. 

Indsamlingsmetode 

Svarene er indsamlet via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse i 

indsamlingsperioden. 

Målgruppen 

Erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel. Spørgemålene, der behandles i dette 

notat, er stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen 

eller på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter.  

Det er primært medlemmer fra faggrupperne: social- og sundhedsassistenter og social- og 

sundhedshjælpere. Dertil er der medlemmer fra følgende faggrupper: 

Beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, ledere og mellemledere, 

plejehjemsassistenter, portører og sygehjælpere. 

Antal besvarelser og svarprocent 

4.805 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, heraf også et mindre antal 

efterlønsmodtagere og pensionister. 169 e-mailadresser viste sig at være uvirksomme, så det 

reelle antal inviterede var 4.636. 2.643 medlemmer eller 57 procent gennemførte 

undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 55 procent svarede på alle spørgsmål, 2 procent afgav 

nogen svar.  

 

Spørgsmålene, der behandles i dette notat, er kun stillet til ovennævnte gruppe, der arbejder 

i ældreplejen. 919 medlemmer besvarede spørgsmålene om borgere, der sendes for tidligt 

hjem fra sygehuset. 

Vægtning af data 

Data er ikke vægtet. 

 


