
Arbejdsmiljøet i 
døgninstitutioner 
og hjemmepleje

Niveauet for fysisk vold eller trusler om vold er 
særligt højt i døgninstitutioner og hjemmepleje. 
1/3 af de ansatte oplyser at de inden for de sidste 
12 måneder været udsat for fysisk vold eller trus-
ler om vold på deres arbejdsplads. Gennemsnittet 
i alle andre branchegrupper er på 6 %. 

Desuden  er kombinationen af vold, trusler om vold 
samt symptomer på depression stor blandt de an-
satte.

Der er gennemsnitligt 
anmeldt 623 volds- 

ulykker årligt i 
branchen fra 

2014-16. Majo-
riteten heraf 

har resulteret 
i chok som 
følge af akut 
psykisk over-
belastning 
eller efter 
slag, spark, 
skaller eller 

kvælertag.

Arbejdsrelationer, 
herunder mob-
ning, er anmeldt 
som medvirkende 
faktor i 34% af 
samtlige anmeld-
te erhvervssyg-
domme i branchen 
(2014-2016).

34%
Arbejds-
relationer

18%   
Kvantitative krav

5% Tilrettelæggelse
af arbejdet

4% Andre psykosociale faktorer

7% Kvalitative krav

25% Traumatiske oplevelser

Over halvdelen 
af de  anerkend-
te erhvervs-
sygdomme  har 
diagnosen post-
traumatisk be-
lastningsreak-
tion (PTSD). De 
anerkendte er-
hvervssygdom-
me fordeler sig 
sådan:

1. Har du inden for de 
sidste 12 måneder væ-
ret udsat for fysisk vold 
på din arbejdsplads? 

2. Har du inden for de 
sidste 12 måneder væ-
ret udsat for trusler om 
vold på din arbejds-
plads
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34%
Uspecificeret 

belastnings-
reaktion

5%
Andet 8%

Depression,
periodisk

53%
Posttrauma-
tisk belast-
ningsreaktion

Læs
mere om, hvordan I kan 
forebygge og find gode 
råd på Arbejdstilsynets 
temasider om psykisk 
arbejdsmiljø og 
ergonomi på hhv.: 
at.dk/tema-psyk og 
at.dk/tema-msb.

Yderligere tal og kilder findes på  
www.arbejdstilsynet.dk

Ansatte i døgninstitutioner og hjemmepleje har en 
overrisiko for langtidssygefravær og er særligt over-
belastede af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Her får 
du et overblik over de mest udbredte arbejdsmiljø-
problematikker i brancherne. 396 

er det samlede antal 
anerkendte psykiske 
ulykker og psykiske 
erhvervssygdom-
me i døgninstitu-
tioner. 1/3 af de 
anerkendte ulyk-
ker skyldes slag, 
spark, skaller og 
kvælertag. 

3%
Indflydelse på eget 

arbejde 4% Stressbelastninger i øvrigt


