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Førstehjælp og brandslukning 

FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med 

førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres 

oplevelser med situationer, hvor der har været brug for førstehjælp eller brandslukning, samt hvor 

rustet de føler sig til sådanne situationer. Reddere og brandfolk er undtaget fra undersøgelsen.  

5.534 medlemmer har svaret på et eller flere af spørgsmålene om førstehjælp.  

 

Hovedkonklusioner: 

 28 procent af medlemmerne har inden for de seneste fem år stået i en situation på deres 

arbejde eller i fritiden, hvor de havde brug for at kunne førstehjælp eller hjertestopsbehandling. 

15 procent har oplevet en situation, hvor de havde brug for vide, hvad man skal gøre i tilfælde 

af brand på arbejdet eller i fritiden, inden for de seneste fem år.  

 85 procent er helt enig eller delvist enig i, at de føler sig rustet til en situation, hvor en borger 

eller kollega får brug for førstehjælp. 79 procent er helt eller delvist enige i, at de er rustet til en 

situation, hvor de har brug for at kunne hjertestopsbehandling, mens 79 procent er helt eller 

delvist enige i, at de føler sig rustet til at håndtere en situation, hvor der opstår brand på deres 

arbejdsplads.  

 95 procent af medlemmerne har været på et førstehjælpskursus. Det er dog kun 27 procent, der 

har været det inden for det seneste år. For 25 procent er det mere end 5 år siden, de har været 

på førstehjælpskursus.  
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Mere end hver fjerde har haft brug for at kunne førstehjælp eller hjertestopsbehandling inden 

for de seneste fem år 

I figur 1 kan læses at, 28 procent af medlemmerne inden for de seneste fem år har stået i en situation, 

hvor de har haft brug for at kunne førstehjælp eller hjertestopsbehandling. 22 procent har stået i en 

sådan situation i deres arbejdstid, mens ni procent har stået i den i deres fritid. 

15 procent af medlemmerne har inden for de seneste fem år stået i en situation, hvor de har haft brug 

for at vide, hvordan de skulle handle i tilfælde af brand, i deres arbejdstid eller fritid.  12 procent har 

været i denne situation i arbejdstiden, mens kun tre procent har oplevet dette i deres fritid.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Har du inden for de seneste 5 år stået i en situation, hvor du har 

haft brug for at… 

 

5.531 har svaret på spørgsmålet om førstehjælp eller hjertestopsbehandling.  

5.526 har svaret på spørgsmålet om tilfælde af brand.  

Medlemmerne har, kunne angive flere svar, hvorfor tallene ikke summerer til 100% 
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Medlemmerne føler sig rustet til at håndterer nødsituationer 

 

Mange medlemmer føler sig godt rustet til at håndtere situationer, hvor der er brug for førstehjælp, 

hjertestopsbehandling eller brandslukning.  

85 procent er helt enig eller delvist enig i, at de føler sig rustet til at håndtere en situation, hvor en 

borger eller kollega får brug for førstehjælp.
1
   

79 procent er helt enig eller delvist enig i, at de føler sig rustet til at stå i en situation, hvor der er brug 

for hjertestopsbehandling.
2
 

79 procent er helt enig eller delvist enig i, at de er rustet til at håndterer en situation, hvor der opstår 

brand på deres arbejdsplads.  

 

 

 

 
1
 Grundet afrundinger i figur 2 afviger tallet 85 % et procentpoint fra det viste i figuren.  

2
 Grundet afrundinger i figur 2 afviger tallet 79 % et procentpoint fra det viste i figuren. 

Figur 2. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? – Jeg føler mig godt 

rustet til at håndterer en situation… 

 

 

5.517 har svaret på spørgsmålene.  

Grundet afrundinger summerer svarene ikke til 100 % 
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Førstehjælpskursus 

 

Fem procent af medlemmerne har aldrig været på et kursus i førstehjælp, mens det for 25 procents 

vedkommende er det mere end fem år siden, at de sidst har været på førstehjælpskursus. I den 

modsatte ende af skalaen svarer 27 procent, at de har været på et førstehjælpskursus inden for det 

seneste år, 31 procent inden for de seneste tre år og 13 procent inden for de seneste fem år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Hvornår har du sidst været på kursus i førstehjælp? 

 

5.534 har svaret på spørgsmålet.  

”Ved ikke” er ikke vist.  
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Hjertestopskursus 

 

Der er ikke helt så mange, der har været på hjertestopkursus, som på førstehjælpskursus. 14 procent 

har aldrig været på et hjertestopskursus. 30 procent har været på hjertestopskursus inden for det 

seneste år, 31 procent inden for de seneste tre år og 11 procent inden for de seneste fem år. For 15 

procent er det mere en fem år siden, de har været på hjertestopkursus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Hvornår har du sidst været på hjertestopkursus? 

 

5.534 har svaret på spørgsmålet. 

”Ved ikke” er ikke vist. 
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Brandbekæmpelseskursus 

 

25 procent har været på kursus i brandbekæmpelse inden for de seneste år, 26 procent inden for de 

seneste tre år og 12 procent inden for de seneste fem år. For 22 procent er det mere en fem år siden, 

de har været på brandbekæmpelseskursus, mens 15 procent aldrig har været på 

brandbekæmpelseskursus.  

 

  

Figur 5. Hvornår har du sidst været på et kursus i brandbekæmpelse? 

 

5.527 har svaret på spørgsmålet.  

”Ved ikke” er ikke vist. 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 4.-12. oktober 2016. 

 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev 

udsendt én påmindelse til deltagerne. 

 

Målgruppen 

Målgruppen for spørgsmålene om førstehjælp og brandslukning var erhvervsaktive medlemmer i det 

elektroniske medlemspanel, med undtagelse af reddere og brandfolk. 

Antal besvarelser og svarprocent 

15.065 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. 12.096 var i forvejen medlem af FOAs elektroniske 

medlemspanel, mens 2.969 var elever hentet fra FOAs medlemsregister. Det viste sig, at 61 e-

mailadresser var uvirksomme blandt FOAs elektroniske medlemspanel, og 123 e-mailadresser var 

uvirksomme blandt elever udtrukket fra FOAs medlemsregister. Det reelle antal inviterede var således 

14.881 i alt, 12.035 for medlemspanelet og 2.846 for eleverne. Af alle disse medlemmer var der 6.121 

medlemmer, der gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 274, der afgav nogen svar. Den samlede 

svarprocent er 43 procent.  

 

5.534 medlemmer besvarede ét eller flere af spørgsmålene om førstehjælp og brandslukning. 

 

Repræsentativitet 

Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og medlemmernes 

alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er lidt 

underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er lidt 

overrepræsenterede. Analysen viste også, at unge under 30 og medlemmer i alderen 30-39 er 

underrepræsenteret, mens medlemmer i aldersgrupperne 50-59 år og 60 år og derover er 

overrepræsenteret. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen 40-49 år. Medlemmer med 

tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er 

overrepræsenteret i stikprøven, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenteret.  

Vægtning af data 

På baggrund af repræsentativitetsanalysen er data vægtet for sektor. Vægtningen gør, at svarene fra 

underrepræsenterede grupper får en større vægt i stikprøven, mens svarene fra overrepræsenterede 

grupper får en mindre vægt. På denne måde sikres, at stikprøven svarer til FOAs erhvervsaktive 

medlemmer på parameteret sektor. 

 


