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Tests og vacciner i ældreplejen 

87 procent af FOA-medlemmerne i ældreplejen har adgang til PCR-tests på deres arbejdsplads, og 81 

procent har adgang kvik- eller selvtests. 36 procent er dog slet ikke selvtestet på en eneste af deres 

sidste 5 arbejdsdage. Det viser en undersøgelse blandt 2.645 FOA-medlemmer ansat i ældreplejen. 

Undersøgelsen blev gennemført fra den 11. til 14. januar 2022. 

 81 procent af de ansatte i ældreplejen har mulighed for selvtests eller kviktests på deres 

arbejdsplads. 87 procent har adgang til PCR-tests. Kun 1 procent har hverken PCR-tests eller 

selvtests til rådighed. 

 Medlemmerne er spurgt, hvor ofte de er blevet selvtestet på deres seneste 5 arbejdsdage. 36 

procent svarer, at de slet ikke er blevet selvtestet på en eneste af deres sidste 5 arbejdsdage, 

mens 19 procent er blevet selvtestet på samtlige af deres seneste 5 arbejdsdage. 39 procent er 

testet på 1-4 arbejdsdage. 6 procent svarer, at der ikke har været selvtest til rådighed. Flere 

medlemmer skriver i kommentarerne, at de ikke selvtestes de 1-2 dage om ugen, hvor de også 

PCR-testes. 

 90 procent af medlemmerne i ældreplejen er fuldt vaccineret med 3. stik. 6 procent har fået 2. 

stik, 0,3 procent et enkelt stik, og 3 procent er slet ikke vaccineret. Der er lidt flere vaccinerede 

på plejecentrene end i hjemmeplejen.  

 Blandt de 6 procent (261 medlemmer) med kun 2 vaccinestik har hovedparten en gyldig grund 

til at mangle 3. stik: 20 procent er krydsvaccineret, og kan ikke få 3. stik endnu. For 30 procent er 

der endnu ikke gået 4½ måned siden 2. stik og 15 procent har lige været smittet med COVID-

19. Kun 7 procent ønsker ikke vaccinen, og 5 procent har ikke kunnet finde en tid, der passede 

dem (Ikke alle svarmuligheder er listet her). 

 Blandt de 3 procent, som slet ikke er vaccineret eller kun har ét stik, svarer 58 procent, at de ikke 

ønsker vaccinen. 4 procent er lægeligt undtaget.  

 Blandt de, som ikke ønsker vaccinen eller ikke har kunnet fïnde en vaccinetid, der passede dem, 

svarer 15 procent, at de vil overveje vaccinen, hvis den blev tilbudt på arbejdspladsen. 
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Tabel 1. Stiller arbejdspladsen tests til rådighed? Andelen af medlemmer, som har henholdsvis 

selvtests/kviktest og PCR-tests til rådighed på deres arbejdsplads. Medlemmerne kunne vælge 

flere svarmuligheder. Antal svar: 2.645 

  Procent 

Selvtest/kviktests hjemme eller på arbejdspladsen 80,8 % 

PCR-tests på arbejdspladsen 87,5 % 

Ingen tests til rådighed 1,3 % 

Antal svar 2.645 

 

Tabel 2. Tænk på de sidste 5 arbejdsdage. Hvor ofte er du blevet selvtestet for COVID-19? Antal 

svar: 2.273. 

  Procent Antal 
respondenter 

Alle 5 arbejdsdage 19% 427 

4 arbejdsdage 3% 73 

3 arbejdsdage 9% 206 

2 arbejdsdage 13% 302 

1 arbejdsdag 14% 307 

Jeg er slet ikke blevet testet 36% 813 

Der er ikke selvtests til rådighed på arbejdspladsen 6% 145 

I alt 100,0% 2273 

Note: Svarene fra i alt 361 medlemmer er ikke med i opgørelsen. Det gælder medlemmer, der har været smittet med COVID-19 

inden for de seneste 12 uger, medlemmer, der har været sygemeldte/på orlov/ferie, samt medlemmer, der svarede ”Ved 

ikke/Ikke relevant” til spørgsmålet. 

Tabel 3. Hvor mange vaccinestik har du fået mod covid-19? Svar fra ansatte i ældreplejen. 

  I hjemmeplejen På et 
plejehjem/plejecenter 

eller aktivitetscenter 

I alt 

Jeg er ikke vaccineret mod COVID-19 3,7% 2,4% 2,9% 

1 vaccinestik 0,2% 0,4% 0,3% 

2 vaccinestik 8,5% 5,1% 6,3% 

3 vaccinestik 86,5% 91,3% 89,6% 

Jeg ønsker ikke at svare 1,1% 0,8% 0,9% 

Antal svar 970 1663 2633 

 

Tabel 4. Ansatte i ældreplejen med 2 vaccinestik. Hvad er årsagen til, at du ikke er vaccineret 3. 

gang mod covid-19? Antal svar: 261. 

Jeg er krydsvaccineret 20% 

Der er endnu ikke gået 4½ 
måned siden mit sidste 
vaccinestik 30% 
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Det er svært at få tid til 
vaccine, der passer i min 
hverdag 5% 
Jeg er/har lige været smittet 
med COVID-19 15% 

Jeg har booket en tid til 
vaccination, men er endnu 
ikke vaccineret 8% 
Jeg har ikke kunnet få en 
ledig tid til vaccine 1% 
Jeg er medicinsk/lægeligt 
undtaget fra vaccinen 0% 
Jeg fik mange bivirkninger 
ved 1. og/eller 2. stik 5% 

Jeg er under 18 år 0% 
Jeg ønsker ikke vaccinen/jeg 
er bekymret for bivirkninger 7% 

Andet, skriv gerne hvad: 6% 
Jeg ønsker ikke at svare/Ved 
ikke 3% 

I alt 100% 

 

Tabel 5: Til ansatte med ingen eller kun 1. vaccinestik mod COVID-19. Hvad er årsagen til at du 

ikke er fuldt vaccineret mod COVID-19? Antal svar: 86. 

  Procent 

Jeg ønsker ikke vaccinen/jeg er bekymret for bivirkninger 59,5% 

Jeg er medicinsk/lægeligt undtaget fra vaccinen 3,6% 

Der er endnu ikke gået 3 uger siden mit første stik 1,2% 

Det er svært at få en tid til vaccine, som passer i min hverdag 0,0% 

Jeg er/har lige været smittet med COVID-19 15,5% 

Jeg fik mange bivirkninger ved første stik 1,2% 

Andet, skriv gerne hvad: 13,1% 

Jeg ønsker ikke at svare/Ved ikke 6,0% 

I alt 100,0% 

 


