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Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 

FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden 

på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten i undersøgelsen var 56, og 1.852 

medlemmer svarede på ét eller flere af spørgsmålene om brandsikkerhed. 

Hovedkonklusionerne er: 

 Et altovervejende flertal af medlemmerne i undersøgelsen – 85 procent – er helt eller delvist 

enige i, at brandsikkerheden på deres arbejdsplads er i orden. 6 ud af 10 er helt enige i 

udsagnet. 

 8 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at de føler sig godt klædt på i 

forhold til, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand på deres arbejdsplads. Halvdelen af 

medlemmerne er helt enige i det nævnte udsagn. 

 Lidt over en fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen har deltaget i en brandøvelse på deres 

arbejdsplads inden for det sidste halve år.  

En fjerdedel har været med til en brandøvelse for cirka et år siden, og en anden fjerdedel har 

deltaget i en brandøvelse for mere end et år siden.  

Knap en fjerdedel har ikke deltaget i nogen brandøvelser på deres arbejdsplads. 

Svarene på de enkelte spørgsmål kan ses på de følgende sider. 
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Figur 1 ovenfor viser, at 6 ud af 10 medlemmer (60 %) er helt enige i, at brandsikkerheden på deres 

arbejdsplads er i orden. Yderligere en fjerdedel (25 %) er delvist enige i dette. Kun 6 procent af 

medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i udsagnet. 9 procent har ikke kunnet tage 

stilling til spørgsmålet. 

 

Lidt over halvdelen af medlemmerne (52 %) har erklæret sig helt enige i, at de føler sig godt klædt på i 

forhold til, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand på deres arbejdsplads. Det ses i figur 2.  

Knap en tredjedel (31 %) er delvist enige i udsagnet. 1 ud af 8 (13 %) er helt eller delvist uenige i dette. 

De resterende 4 procent har svaret ”Ved ikke”. 

 

Figur 1 Hvor enig eller uenig er du i 

følgende udsagn? 

Brandsikkerheden på min arbejdsplads er i 

orden 

 

 

Antal svar: 1.852 

 

Figur 2 Hvor enig eller uenig er du i 

følgende udsagn? Jeg føler mig godt klædt 

på i forhold til, hvad jeg skal gøre, hvis der 

opstår brand på min arbejdsplads 

 

 

Antal svar: 1.852 
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De medlemmer, der arbejder på sygehuse, skoler, daginistutioner, plejecentre og andre sociale 

institutioner blev i undersøgelsen spurgt, hvornår de sidst har deltaget i en brandøvelse på deres 

arbejdsplads. Svarene fremgår af figur 3. 

Knap en fjerdedel (23 %) har ikke deltaget i nogen brandøvelser på deres arbejdsplads. For en anden 

fjerdedel (24 %) gælder, at det er mere end et år siden, de har deltaget i en sådan øvelse. En femtedel 

(22 %) har deltaget i en brandøvelse for ca. et år siden, mens det for lidt over en fjerdedel (27 %) er 

mindre end et halvt år siden, at de har deltaget i en brandøvelse på deres arbejdsplads. 

Blandt social- og sundhedspersonalet på plejecentre var der 15 procent, der svarede, at de ikke har 

deltaget i nogen brandøvelser på deres arbejdsplads. En fjerdedel (24 %) har deltaget i en brandøvelse 

for mere end et år siden, mens en anden fjerdedel (25 %) har deltaget i en brandøvelse for ca. et år 

siden. 

Blandt medlemmer, der arbejder på daginstitutioner og i SFO’er, var andelen af medlemmerne, der 

ikke har deltaget i nogen brandøvelser på deres arbejdsplads, højere end blandt medlemmerne set 

under ét. 

Figur 3  Hvornår har du sidst deltaget i en brandøvelse på din arbejdsplads? 

 

 

Antal svar: 1.226. Spørgsmålet blev alene rettet til medlemmer på sygehuse, skoler, rådhuse og lign., daginstitutioner, plejecentre 

og andre sociale institutioner. De største medlemsgrupper, der blev undtaget fra spørgsmålet, var medlemmer, der arbejder i 

dagplejen eller hjemmeplejen. 
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Medlemmerne havde mulighed for at uddybe deres svar om brandsikkerheden på deres arbejdsplads. 

Den mulighed benyttede 197 medlemmer sig af. 

Omkring 25 medlemmer skriver om brandøvelser på nettet. Her er et eksempel: 

 

Fra medlemmer på daginstitutioner, som ikke har deltaget i nogen brandøvelser, er der bl.a. følgende 

kommentarer: 

 

 

En del medlemmer skriver i deres kommentarer, at der er godt styr på forholdene på deres 

arbejdsplads – fx takket være pedellen eller deres arbejdsmiljørepræsentant. Her er to eksempler: 

 

  

På regionssygehuse er der ikke længere brandøvelser, 

der udføres i praksis, da brandøvelse foregår over 

Trygfondens brandkursus via mail. 
Social- og sundhedsassistent på et hospital/sygehus 

Vi har i den vuggestue, jeg arbejder i, bevidst besluttet 

ikke at have brandøvelser, da vi mener, det vil være for 

voldsomt få så små børn. 

Pædagogmedhjælper i en daginstitution 

Vi har en brandplan, så vi ved, hvilke personer der skal 

rømme hvilke rum, og hvor man skal gå hen og tælle 

alle børn og huske krydslister. Men vi har aldrig haft en 

brandøvelse eller fået et kursus i at slukke en brand. Vi 

har dog både brandslange, tæppe og brandslukker. 

Pædagogisk assistent i en daginstituion eller SFO 

Vi har en rigtig god AMR, der er super til at lave øvelser 

og lave stikprøver på vores viden samt undervise både 

os og vore elever. 

Social- og sundhedshjælper på et plejehjem/plejecenter eller et 

aktivitetscenter 
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Der er dog også kritiske røster fra medlemmerne. Her kommer et par eksempler på sådanne. 

 

 

Flere af de medlemmer, der arbejder i private hjem – enten i deres eget hjem som dagplejere eller i 

hjemmeplejen – gør opmærksom på, at deres arbejdsplads jo er særlig. 

Der er dog flere dagplejere, der skriver om brandsikkerheden i legestuerne og om, hvilket 

brandslukningsudstyr de på eget initiativ har anskaffet sig.  

Et medlem i hjemmeplejen skriver følgende kommentar om til spørgsmålene om brandsikkerheden: 

 

 

Det er obligatorisk at deltage i brandøvelse hvert andet 

år, pedellen sørger for at nye, elever eller andre ansatte 

får undervisning, mindst en gang i måneden, det kan 

også være brandalarmen pludselig går i gang, det skal 

der reageres på med det samme. 

Social- og sundhedsassistent på et plejehjem/plejecenter eller 

aktivitetscenter 

Mener helt sikkert, det er meget forkert nattevagter ikke 

er med til brandøvelser, da vi går alene og har et stort 

ansvar. 

Social- og sundhedshjælper i socialpsykiatrien, bostøtte, botibud og 

lignende 

Synes, at der skal være brandøvelse på skole /SFO 1 

gang årligt, da der ofte er udskiftning blandt elever og 

personale. 

Pædagogmedhjælper på specialområdet (handikapinstitution, 

døgninstitution, specialskole eller lignende) 

Arbejder som flyver og er aldrig orienteret om dette. 

Social-og sundhedshjælper, der arbejder på fuld tid i hjemmeplejen 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i dagene 20.-31. august 2015. 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af FOAs elektroniske 

medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. 

Målgruppen 

Medlemmer i FOAs medlemspanel, som er i arbejde. 

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt 3.661 erhvervsaktive medlemmer af forbundets medlemspanel blev inviteret til 

undersøgelsen. 103 e-mailadresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal 

inviterede var 3.558. 53,5 procent af disse svarende til 1.902 medlemmer gennemførte 

undersøgelsen fuldt ud. Yderligere 91 medlemmer eller 2,6 procent afgav nogen svar. Den 

samlede svarprocent var således 56. 

Repræsentativitet 

Repræsentativiteten er ikke undersøgt. 

Vægtning af data 

Svarene er vægtet for sektortilhørsforhold. 


