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Værnemidler  

Over halvdelen af FOAs medlemmer på social- og sundhedsområdet har inden for den seneste uge 

været i tæt ansigtskontakt med borgere uden at anvende visir/maske. Yderligere har 15 procent af 

FOA-medlemmer generelt, som har været i kontakt med bekræftede eller mistænkt smittede inden for 

den seneste uge, været det uden at gøre brug de anbefalede værnemidler. Ifølge medlemmerne 

skyldes dette i høj grad mangel på værnemidler og manglende håndhævelse af retningslinjerne.  

Det viser en undersøgelse FOA har gennemført blandt sine medlemmer i perioden fra den 1. til 5. maj. 

3.919 medlemmer, som er på arbejde under Covid-19-epidemien, svarede på et eller flere spørgsmål i 

undersøgelsen, der havde en svarprocent på 37.   

 Godt kendskab til retningslinjer: Ni ud af ti har et godt eller særdeles godt kendskab til 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. værnemidler og test (figur 1) 

 

 Halvdelen bruger ikke visir: Over halvdelen (56 %) af medlemmerne på social- og 

sundhedsområdet har inden for den seneste uge været i tæt ansigt-til-ansigt-kontakt med 

borgere uden at anvende visir/maske (figur 2). De hyppigste årsager hertil er, at der på 

arbejdspladsen kun anvendes værnemidler ved konstaterede eller mistænkt smittede (53 %), at 

medarbejderne ikke vurderede, det var nødvendigt (19 %), og at der mangler værnemidler på 

arbejdspladsen (18 %) (figur 3). 

 

 Kontakt uden værnemidler: 30 procent af FOAs medlemmer har været i kontakt med COVID-

19-smittede eller borgere med symptomer på COVID-19 (figur 4). Heraf har 15 procent inden 

for den seneste uge været i kontakt med smittede eller borgere med symptomer uden at bruge 

værnemidler (figur 5).  

 Stadig mangel på de anbefalende værnemidler. Hver femte svarer, at de inden for den 

seneste uge har oplevet manglende adgang til de værnemidler, som Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer foreskriver. Værst ser det ud på ældreområdet, hvor 23 procent har manglet 

værnemidler (figur 7). I Social- og Sundhedssektoren mangler medlemmerne fortsat mundbind 

(59 %) og briller/visir (63 %), mens der i Pædagogisk Sektor er mangel på pusleunderlag, 

håndsprit og forklæder (ca. 3 ud af 10) (figur 8). 

 

 Hver femte mangler oplæring i brug af værnemidler: 19 procent har ikke modtaget den 

tilstrækkelige oplæring i brugen af værnemidler, mens 7 procent svarer ”Ved ikke”. Modsat siger 

66 procent, at de har modtaget den tilstrækkelige oplæring (figur 13).  
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 Genbrug og alternative værnemidler: 7 procent er blevet bedt om at genbruge eller dele 

brugte engangangsværnemidler med kolleger (figur 10), og 5 procent er blevet bedt om at 

anvende alternative værnemidler (fx hjemmelavede mundbind, beskyttelsesdragter, briller eller 

lignende (figur 9).  

 Værnemidler i ringe kvalitet: 17 procent af de ansatte i ældreplejen og 29 procent i 

ambulancer har oplevet værnemidler, der er gået i stykker eller har været i ringe kvalitet (figur 

11). 2 % af FOAs medlemmer har endvidere oplevet, at værnemidler er blevet kaldt tilbage, fordi 

de var af ringe kvalitet (figur 12). 
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Figur 1. Hvor godt eller dårligt er dit kendskab til Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende 

brug af værnemidler og test af Coronavirus i forbindelse med COVID-19-epidemien?   

Krydset med: COVID-19, arbejdsstedsopdeling 

 

 

 

Figur 2. Har du i den seneste uge været i tæt ansigt-til-ansigt kontakt med borgere/patienter uden 

at bruge visir/ansigtsmaske? 

Krydset med: COVID-19, arbejdsstedsopdeling 

 
 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor.  
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Figur 3. Hvad er årsagen/årsagerne til, at du ikke anvendte visir/ansigtsmaske i forbindelse med 

den tætte ansigtskontakt? - Du kan vælge flere svar. 

 
 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor, der har svaret ”ja” til at 
være i tæt ansigtskontakt med borgere.   

 

Figur 4. Har du i forbindelse med dit arbejde været i kontakt med patienter/borgere/børn, der er 

diagnosticeret med COVID-19 eller har COVID-19-lignende symptomer? - (Sæt evt. flere kryds)  

Krydset med: COVID-19, arbejdsstedsopdeling 
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Figur 5. Har du i den seneste uge været i kontakt med borgere/patienter/børn diagnosticeret med 

COVID-19, eller som udviser symptomer på COVID-19 uden at bruge de anbefalede værnemidler?  

Krydset med: COVID-19, arbejdsstedsopdeling 

 
 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret ”ja” til at have været i kontakt med bekræftede 
smittede eller borgere med symptomer.   

 

 

Figur 6. Hvad er årsagen/årsagerne til, at du ikke anvendte de anbefalede værnemidler? - Du kan 

vælge flere svar. 

 
 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret ”ja” til at have været i kontakt med bekræftede 
smittede eller borgere med symptomer uden brug af de anbefalede værnemidler.    
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Figur 7. Tænk på den seneste uge. Har du på din arbejdsplads oplevet manglende adgang til de 

værnemidler, som står i Sundhedsstyrelsens retningslinjer?  

Krydset med: COVID-19, arbejdsstedsopdeling 
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Figur 8. Hvilke værnemidler mangler eller har manglet på din arbejdsplads? - Du kan vælge flere 

svar. 

Krydset med: Sektor: 

 Kost- og 
Servicesektore

n 

Pædagogisk 
Sektor 

Social- og 
Sundhedssekto

ren 

Teknik- og 
Servicesektore

n 

Uden sektor I alt 

Briller/visir 27,3% 15,0% 62,9% 34,6% - 49,9% 

Mundbind 40,9% 14,3% 58,6% 23,1% - 46,7% 

Engangsmasker med 
plastvisir 

4,5% 8,2% 36,6% 19,2% - 28,5% 

FFP2 masker  4,5% 5,4% 17,9% 26,9% - 15,0% 

FFP3 masker 9,1% 5,4% 18,5% 38,5% - 16,1% 

Håndsprit 31,8% 29,3% 19,8% 34,6% - 22,9% 

Kitler  4,5% 7,5% 17,7% 15,4% - 14,9% 

Beskyttelsesdragt 4,5% 5,4% 21,8% 15,4% - 17,3% 

Rent tøj 4,5% 7,5% 9,1% 7,7% - 8,5% 

Handsker 40,9% 14,3% 16,8% 11,5% - 16,8% 

Håndsæbe 9,1% 16,3% 1,5% 19,2% - 5,8% 

Forklæder 0,0% 26,5% 13,8% 15,4% - 16,2% 

Pusleunderlag 4,5% 30,6% 0,0% 0,0% - 7,0% 

Andet, skriv gerne 
hvilke: 

4,5% 15,6% 5,6% 15,4% - 8,2% 

Ved ikke 4,5% 2,0% 1,7% 3,8% - 2,0% 

Ikke relevant 9,1% 3,4% 0,6% 0,0% - 1,5% 

I alt 22 147 464 26 0 659 

 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret ”ja” til at have manglet de anbefalede 
værnemidler inden for den seneste uge.   
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Figur 9. Tænk på de sidste 14 dage. Er personalet på din arbejdsplads blevet bedt om at anvende 

”alternative” værnemidler (fx hjemmelavede mundbind, beskyttelsesdragter, briller eller lignende)? 

Krydset med: COVID-19, arbejdsstedsopdeling 

 

 

 

Figur 10. Tænk på de sidste 14 dage. Er du blevet bedt om at genbruge eller dele brugte 

engangsværnemidler med andet personale (fx handsker, mundbind, kitler e. lign.)? 

Krydset med: COVID-19, arbejdsstedsopdeling 
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Figur 11. Har du oplevet værnemidler, som går i stykker eller synes at være af ringe kvalitet?  

Krydset med: COVID-19, arbejdsstedsopdeling 

 

 

 

Figur 12. Har du oplevet at modtage værnemidler, som efterfølgende er blevet kaldt tilbage, fordi 

de var af ringe kvalitet?  

Krydset med: COVID-19, arbejdsstedsopdeling 
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Figur 13. Har du modtaget tilstrækkelig instruktion og oplæring i brugen af værnemidler i 

forbindelse med COVID-19-epidemien? 

Krydset med: Sektor: 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 1. til 5. maj. 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til FOAs elektroniske 

medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen omhandlede 

også andre COVID-19-relaterede emner end værnemidler. Svarene på disse spørgsmål vil 

blive afrapportede i særskilte notater.  

Målgruppen 

Målgruppen for undersøgelsen af FOAs erhvervsaktive medlemmer. Da det kun er et udsnit 

af disse medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en 

statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er testet 

statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med 

minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle 

og ikke blot tilfældigheder. Fremhæves forskelle i teksten, som ikke er statistisk sikre, vil det 

blive kommenteret.  

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt blev 10.504 erhvervsaktive medlemmer inviteret til undersøgelsen. 3.919 medlemmer, 

svarende til 37 procent, deltog i undersøgelsen. 

Repræsentativitet og vægtning af data 

Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder. 

Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er 

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

overrepræsenterede. Analysen viste desuden, at unge under 30 år og medlemmer i alderen 

30-39 år er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgrupperne 50-59 år og 60 år og 

deriver er overrepræsenterede. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen 40-49 

år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden 

tillidshverv er underrepræsenterede.  

Data er ikke vægtede.  


