
 

 

 

 

 

 

 

  6. august 2015 

KONTAKT Rapport udarbejdet af: 

 FOA Kampagne og Analyse  

Inge Frölich  

Tlf. 46 97 2417   

 

Helene Fog   

Tlf. 46 97 2316   

 

 

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen  

3 ud af 4 sosu’er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne 

oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering kun ”I nogen grad” får den nødvendige pleje og 

praktiske hjælp, efter de er blevet trænet.  

Undersøgelsen blev udført i perioden fra den 8. til 18. maj 2015, og 921 medlemmer besvarede 

spørgsmålene om hverdagsrehabilitering.  

Hovedkonklusioner 

 Blandt de sosu-medlemmer i undersøgelsen, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem, 

plejecenter eller aktivitetscenter, svarer 3 ud af 4, at de arbejder med hverdagsrehabilitering.   

 Medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, arbejder oftere med hverdagsrehabilitering end 

medlemmer, der arbejder på et plejehjem, plejecenter eller et aktivitetscenter. 85 procent af de 

medvirkende fra hjemmeplejen arbejder således med hverdagsrehabilitering, mens det samme 

kun gælder 69 procent af de medlemmer, der arbejder på et plejehjem, plejecenter eller 

aktivitetscenter.  

 Syddanmark er den region, hvor flest medlemmer arbejder med hverdagsrehabilitering, mens 

Region Hovedstaden er der, hvor færrest arbejder med hverdagsrehabilitering. Andelene er 

henholdsvis 82 og 73 procent.  

 Halvdelen af de medlemmer, som arbejder med hverdagsrehabilitering, oplever, at borgere 

omfattet af hverdagsrehabilitering kun ”I nogen grad” får den nødvendige praktiske hjælp, efter 

de er blevet trænet.  

 Blandt de medlemmer, der arbejder med hverdagsrehabilitering, er det også halvdelen, der 

oplever, at borgere, der er omfattet af hverdagsrehabilitering, kun ”I nogen grad” får den 

nødvendige pleje, efter de er blevet trænet.  
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3 ud af 4 medlemmer, der arbejder i ældreplejen, arbejder med hverdagsrehabilitering 

Figur 1 viser, at 3 ud af 4 FOA-medlemmer (75 %), der arbejder i ældreplejen i Social- og 

Sundhedssektoren, arbejder med hverdagsrehabilitering.  

5 ud af 6 medlemmer (85 %), der arbejder i hjemmeplejen, arbejder med hverdagsrehabilitering, 1 ud 

af 7 (14 %) arbejder ikke med hverdagsrehabilitering, mens 1 procent svarer ”Ved ikke”. 

7 ud af 10 af de medlemmer (69 %), som arbejder på et plejehjem, plejecenter eller et aktivitetscenter, 

arbejder med hverdagsrehabilitering. 3 ud af 10 (28 %) arbejder ikke med hverdagsrehabilitering, mens 

4 procent svarer, at de ikke ved det.  

En lignende undersøgelse fra efteråret 2013 viste, at 3 ud af 4 (75 %) arbejdede med 

hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Fra efteråret 2013 til foråret 2015 har der således været en lille 

signifikant stigning blandt medlemmer, der arbejder med hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. 

Blandt de medlemmer, som arbejder på et plejehjem, plejecenter eller aktivitetscenter, har der ikke 

været en signifikant stigning fra efteråret 2013 til foråret 2015.  

 

Figur 1: Mange kommuner har indført hverdagsrehabilitering og forsøger 

derigennem at sætte en række borgere i stand til at klare flere gøremål selv 

– fx gennem træning. Arbejder du med hverdagsrehabilitering?  

 

 

Antal svar: 921 (357 ansat i hjemmeplejen, 564 ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter). 

Tallene i tabellen er forbundet med usikkerheder mellem 3,1 og 5,9 procent. På grund af afrundinger 

summer procenterne for ansatte på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter samt ”I alt” ikke til 

100 procent.   
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Syddanmark er den region, hvor flest medlemmer, ansat i Social- og Sundhedssektoren, 

arbejder med hverdagsrehabilitering, mens Region Hovedstaden er der, hvor færrest arbejder 

med hverdagsrehabilitering,   

Figur 2 viser, at 3 ud af 4 FOA-medlemmer (75 %), der arbejder i ældreplejen, arbejder med 

hverdagsrehabilitering, 1 ud af 5 (22 %) arbejder ikke med hverdagsrehabilitering, mens 2 procent 

svarer ”Ved ikke”.   

I Region Syddanmark arbejder 4 ud af 5 (82 %), der arbejder i ældreplejen, med hverdagsrehabilitering.  

Forskellene mellem de andre regioner er ikke statistisk sikre.  

 

 

  

Figur 2: Mange kommuner har indført hverdagsrehabilitering og forsøger 

derigennem at sætte en række borgere i stand til at klare flere gøremål selv 

– fx gennem træning. Arbejder du med hverdagsrehabilitering? 

 

 

Antal svar: 921. Tallene i tabellen er forbundet med usikkerheder mellem 2,1 og 6,3 procent.  På grund 

af afrundinger summer procenterne ikke til 100%.  
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Halvdelen af de FOA-medlemmer, der arbejder med hverdagsrehabilitering i ældreplejen, 

oplever, at borgere kun i nogen grad får den nødvendige praktiske hjælp, efter de er blevet 

trænet  

Blandt de medlemmer, som arbejder med hverdagsrehabilitering, oplever 1 ud af 4 medlemmer (24 %) 

oplever, at borgere, der er omfattet af hverdagsrehabilitering, ”I høj grad” får den nødvendige 

praktiske hjælp, efter de er blevet trænet. Det viser figur 3 nedenfor. 

Knapt halvdelen (49 %) af de medlemmer, som arbejder med hverdagsrehabilitering, oplever, at 

borgere, der er omfattet af hverdagsrehabilitering, ”I nogen grad” får den nødvendige praktiske hjælp, 

efter de er blevet trænet.   

1 ud af 5 (19 %) mener, at borgere, der er omfattet af hverdagsrehabilitering, kun i ringe grad får den 

nødvendige praktiske hjælp, efter de er blevet trænet. 1 procent svarer, at borgere, der er omfattet af 

hverdagsrehabilitering, slet ikke får den nødvendige praktiske hjælp, efter de er blevet trænet, mens 6 

procent svarer ”Ved ikke”.  

FOA foretog en lignende undersøgelse i efteråret 2013, og resultatet af undersøgelsen viste, at lidt 

over halvdelen (56 %) ”I nogen grad” oplevede, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering, fik den 

nødvendige praktiske hjælp, mens 1 ud af 6 (15 %) kun mente, at de ”I ringe grad” fik den nødvendige 

praktiske hjælp, efter de blev trænet. Der er ikke statistisk forskel mellem undersøgelsen fra efteråret 

2013 og foråret 2015.  

Figur 3: I hvilken grad får borgere, der er omfattet af 

hverdagsrehabilitering, den nødvendige praktiske hjælp efter 

de er blevet trænet eller lignende?  

 

 

Antal svar: 692. Spørgsmålet er kun blevet stillet til medlemmer, der har svaret ”Ja” til 

at arbejde med hverdagsrehabilitering (se figur 1). Tallene i tabellen er forbundet med 

usikkerheder mellem 0,7 og 3,7 procent.  
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Halvdelen af FOAs medlemmer, der arbejder i ældreplejen, oplever, at borgere, der er omfattet 

af hverdagsrehabilitering, kun i nogen grad får den nødvendige pleje, efter de er blevet trænet. 

Figur 4 viser, at 3 ud af 10 (30 %) oplever, at borgere, der er omfattet af hverdagsrehabilitering, i høj 

grad får den nødvendige pleje, efter de er blevet trænet.  

Knapt halvdelen af de medlemmer (49 %), der arbejder med hverdagsrehablitering, oplever, at 

borgere, der er omfattet af hverdagsrehabilitering, i nogen grad får den nødvendige pleje, efter de er 

blevet trænet.  

1 ud af 10 medlemmer mener, at borgere, der er omfattet af rehabilitering, kun i ringe grad får den 

nødvendige pleje, efter de er blevet trænet.  

1 procent svarer, at de slet ikke oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering får den 

nødvendige pleje, efter de er blevet trænet, mens 7 procent svarer ”Ved ikke”.  

I efteråret 2013 foretog FOA en lignende undersøgelse, og resultatet viste, at 1 ud af 3 medlemmer, 

der arbejdede med hverdagsrehabilitering, oplevede, at borgere i høj grad fik den nødvendige pleje, 

efter de havde trænet, mens halvdelen (51 %) oplevede, at borgere i nogen grad fik den nødvendige 

pleje, efter de blev trænet. Der er ikke statistisk forskel mellem undersøgelsen fra efteråret 2013 og 

foråret 2015. 

Figur 4: I hvilken grad får borgere, der er omfattet af 

hverdagsrehabilitering, den nødvendige pleje efter de er blevet 

trænet eller lignende?  

 

 

Antal svar: 691. Spørgsmålet er kun blevet stillet til medlemmer, der har svaret ”Ja” til 

at arbejde med hverdagsrehabilitering (se figur 1). Tallene i tabellen er forbundet med 

usikkerheder mellem 0,7 og 3,7 procent. 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 8. til den 18. maj 2015. 

 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle medlemmer af FOAs 

elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. 

 

Målgruppen 

Målgruppen for hele undersøgelsen er medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel fra 

alle sektorer.  

Spørgsmålene om hverdagsrehabilitering er kun blevet stillet til medlemmer, der arbejder 

med ældrepleje i Social- og Sundhedssektoren. Undersøgelsen indeholdt også andre emner 

end hverdagsrehabilitering. 4.805 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. 169 e-

mailadresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var 4.636.  

Antal besvarelser og svarprocent 

2.643 medlemmer, svarende til 57 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 

55 procent svarede på alle spørgsmål, mens 2 procent afgav nogen svar. 

 

Vægtning af data 

Der er ikke anvendt vægtning.  


