
Arbejdspladsens risikohåndtering i forbindelsen med COVID-19, frygt for smitte 

og frygt for at viderebringe smitte blandt frontlinjemedarbejdere 

 

Formål: Først sammenlignede vi COVID-19-risikohåndtering, frygt for infektion og frygt for at 

viderebringe smitte blandt frontlinjemedarbejdere, som arbejder inden for ældreplejen, 

hospital/rehabilitering, psykiatri, børnepasning og ambulanceservice. Vi undersøgte om forskelle mellem 

disse grupper i frygten for at blive smittet eller viderebringe smitte kunne forklares af forskelle i 

arbejdspladsernes COVID-19-risikohåndtering. Derefter undersøgte vi sammenhængen mellem COVID-

19-risikohåndtering og frygten for at blive smittet og viderebringe smitte blandt social- og 

sundhedshjælpere og -assistenter (SOSU’er) i ældreplejen. 

Metoder: Vi anvendte tværsnitsdata indsamlet via spørgeskemaer af fagforeningen, FOA. Data blev 

indsamlet 5½ uge efter det første tilfælde af COVID-19 var registreret i Danmark. Datagrundlaget til at 

belyse det første formål bestod af 2623 personer, og datagrundlaget til at belyse det andet formål bestod af 

1680 personer. Alle variable blev kontrolleret for hinanden, og vi kontrollerede også for køn, alder, 

jobtitel og region. 

Resultater: Frygten for at blive smitte (49%) og frygten for at bringe smitte med hjem (68%) var mest 

udbredt blandt ambulancereddere. Frygten for at smitte borgere, klienter mv. var størst blandt 

medarbejdere i ældreplejen. Ikke alle forskelle mellem de undersøgte grupper kunne forklares af de 

inkluderede indikatorer for arbejdspladsens COVID-19-risikohåndtering. Blandt SOSU’er i ældreplejen 

hang eksponering for smitte og mangel på adgang til test mest konsistent sammen med frygten for smitte 

og for at viderebringe smitte, mens mangel på værnemidler udelukkende hang sammen med frygten for at 

viderebringe smitte. 

Konklusion: Vi har illustreret forskelle og ligheder i COVID-19-risikohåndteringen inden for fem 

arbejdsområder og bidrager med ny viden om faktorer som hænger sammen med frygten for smitte og 

frygten for at viderebringe smitte blandt SOSU’er i ældreplejen. 

 

This abstract has been translated and adapted from the original English-language content. Translated content is 

provided on an "as is" basis. Translation accuracy or reliability is not guaranteed or implied.  BMJ is not responsible 

for any errors and omissions arising from translation to the fullest extent permitted by law, BMJ shall not incur any 

liability, including without limitation, liability for damages, arising from the translated text. 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Occup Environ Med

 doi: 10.1136/oemed-2020-106831–7.:10 2020;Occup Environ Med, et al. Nabe-Nielsen K


