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NOTAT Fælles medlemsundersøgelse – Ulighed i sundhed
Dansk Sygeplejeråd, FOA og Lægeforeningen gennemførte i maj 2018 koordinerede
spørgeskemaundersøgelser blandt organisationernes medlemmer om deres oplevelser med
borgere/patienters ulige udbytte af pleje og behandling.
Dette notat præsenterer de aggregerede resultater af de tre undersøgelser. Resultaterne er
beregnet som et simpelt gennemsnit af de tre undersøgelser. Det vil sige, at hver faggruppes
besvarelse vægter lige meget desuagtet, at der forskel på antallet af respondenter i den
enkelte undersøgelse. Se faktaboks side 4 for yderligere info om undersøgelserne.
Undersøgelsens hovedresultater er de følgende:
-

90 % af deltagerne svarede, at de i høj grad (55%) eller i nogen grad (35%) oplever, at
borgerne/patienterne har forskellige forudsætninger og ressourcer i forhold til at få
det maksimale udbytte af plejen/behandlingen. 7% svarer, at det kun i mindre grad
(6%) eller slet ikke (1%) er tilfældet (se figur 1).

-

77 % af deltagerne svarede, at de i høj grad (27%) eller i nogen grad (50%) oplever, at
borgernes/patienternes forskellige forudsætninger og ressourcer medfører, at nogle
ikke får det maksimale udbytte af plejen/behandlingen. 18% svarer, at det kun i
mindre grad (16% eller slet ikke (2%) er tilfældet (se figur 2).

-

76 % af deltagerne svarede, at de i høj grad (19%) eller i nogen grad (57%) har
mulighed for at tilpasse plejen/behandlingen, så de sikrer, at patienterne/borgerne får
det maksimale udbytte af den uanset deres forudsætninger og ressourcer. 21% svarer,
at det kun i mindre grad (20%) eller slet ikke (1%) er tilfældet (se figur 3).

-

81 % af deltagerne svarede, at de på deres arbejdsplads i høj grad (33%) eller i nogen
grad (48%) tilpasser plejen/behandlingen til patienterne/borgerne ud fra hvilke
ressourcer og forudsætninger, den enkelte har. 16% svarer, at det kun i mindre grad
(14%) eller slet ikke (2%) er tilfældet (se figur 4).

-

Flest medlemmer peger på ”kort tid til den enkelte borger/patient” (67%),
”tidskrævende IT-systemer” (39%) og ”mange registreringskrav” (36%) som de
vigtigste barrierer for at tilpasse indsatsen til den enkelte patients/borgers behov og
ressourcer (se figur 5).

-

Flest medlemmer peger på ”mere tid til borgerne/patienterne” (73%), ”et
familiemedlem/pårørende med til samtaler” (43%) og ”færre registreringskrav” (37%)
som de mest effektive tiltag til effektivt at hjælpe de patienter/borgere, der pga. deres
ressourcer og forudsætninger risikerer ikke at få det maksimale udbytte af deres
pleje/behandling (se figur 6).
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Figur 1. I hvilken grad oplever du, at borgerne/patienterne har forskellige forudsætninger
og ressourcer i forhold til at få det maksimale udbytte af plejen/behandlingen.
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Anm.: n = 4.312. Kilde: DSR/MEGAFON, FOA og Lægeforeningen maj 2018.

Figur 2. I hvilken grad oplever du, at borgernes/patienternes forskellige forudsætninger
og ressourcer medfører, at nogle ikke får det maksimale udbytte af plejen/behandlingen?
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Anm.: n = 4.284. Kilde: DSR/MEGAFON, FOA og Lægeforeningen maj 2018.

Figur 3. I hvilken grad har du mulighed for at tilpasse plejen/behandlingen, så du sikrer,
at patienterne/borgerne får det maksimale udbytte af den uanset deres forudsætninger og
ressourcer?
57%

60%
50%
40%
30%
20%

20%

19%

10%
1%

3%

Slet ikke

Ved ikke/Ikke
relevant

0%
I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Anm.: n = 4.269. Kilde: DSR/MEGAFON, FOA og Lægeforeningen maj 2018.
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Figur 4. I hvilken grad oplever du, at I på din arbejdsplads tilpasser plejen/behandlingen
til borgerne/patienterne ud fra, hvilke ressourcer og forudsætninger den enkelte har?
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Anm.: n = 4.247. Kilde: DSR/MEGAFON, FOA og Lægeforeningen maj 2018.

Figur 5. Hvad mener du er de vigtigste barrierer for, at du kan tilpasse din indsats til den
enkelte patients/borgers behov og ressourcer?
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Anm.: n = 4.217. Kilde: DSR/MEGAFON, FOA og Lægeforeningen maj 2018.
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Figur 6. Hvilke tiltag ville mest effektivt hjælpe de patienter/borgere, der pga. deres
ressourcer og forudsætninger risikerer ikke at få det maksimale udbytte af deres
pleje/behandling?
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Anm.: n = 4.167. Kilde: DSR/MEGAFON, FOA og Lægeforeningen maj 2018.

Faktaboks: De bagvedliggende undersøgelser
Dansk Sygeplejeråd gennemførte i perioden 11.-23. maj 2018 i samarbejde med
MEGAFON en spørgeskemaundersøgelse blandt de 4.170 medlemmer af Dansk
Sygeplejeråds medlemspanel. 2.158 medlemmer – i alt 52 % - deltog i undersøgelsen. Af
disse var 1.621 relevante for undersøgelsen. Kun deltagere, som besvarede samtlige
spørgsmål er inkluderet i opgørelsen.
FOA gennemførte i perioden 9.- 23. maj 2018 en spørgeskemaundersøgelse blandt socialog sundhedspersonale, der er medlemmer af FOA og ansat i kommuner og regioner.
Undersøgelsen blev gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel, og i alt 2.333 FOAmedlemmer besvarede spørgsmålene. Undersøgelsens svarprocent var 39.
Lægeforeningen gennemførte i perioden 9.-22. maj 2018 en spørgeskemaundersøgelse
blandt 2.000 medlemmer af Lægeforeningen. 486 medlemmer – i alt 25 % - deltog i
undersøgelsen. Af disse var 409 relevante for undersøgelsen. Kun deltagere, som
besvarede samtlige spørgsmål er inkluderet i opgørelsen.
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