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Indledning 
Den 11. marts blev det besluttet at lukke det meste af Danmark ned. Kommunerne fik 
tilladelse til at omlægge sagsbehandlingen af udsatte børn og unges situation ved at fravige 
en række af de normale regler om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det 
offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i 
håndtering af COVID-19) jf Bekendtgørelse (nr. 218 af 17.03.2020). Det var dog ikke 
gældende for sager om underretning, opfølgning på disse. Også sager om anbringelse skulle 
behandles efter gældende regler. Endvidere blev der givet tilladelse til, at sager i børne-unge 
udvalget kunne foregå på telefon- eller videomøder. Beslutninger om hjemgivelser af 
anbragte børn/unge til forældre skulle ligeledes følge de eksisterende regler. 

Kommunerne skulle herefter organisere arbejdet med udsatte børn og unge med 
medarbejdere, som skulle og kunne arbejde hjemmefra. Yderligere skulle hver kommune 
vurdere, hvad der var en nødvendig prioritering og hvilke forpligtelser, der kunne fraviges. 
De skulle med andre ord lave en vejledning og plan for, hvordan arbejdet skulle udføres, og 
fik her relativ frie hænder. Det øgede sandsynligheden for forskelle på, hvordan indsatsen 
overfor børn og unge blev organiseret, og hvilke muligheder de lokalt blev tilbudt uagtet om 
det handlede om indsatser i hjemmet eller anbringelser.  

I det følgende præsenteres en spørgeskemaundersøgelse af, hvordan socialrådgivere, der 
arbejder med udsatte børn og unge, har oplevet omlægningen mens den foregik. Det er en 
undersøgelse af, hvad de finder, har virket godt eller mindre godt. 

Det første afsnit danner et baggrundstæppe for, hvad vi tager op undervejs og kommer til at 
diskutere til sidst. Det er en gennemgang af undersøgelser, som er udført andre steder og er 
relevante for behandlingen af børn og unge i en epidemi som Covid-19. Dernæst præsenterer 
vi undersøgelsens metode fulgt af, hvordan respondenterne har arbejdet med børn/unge 
samt arbejdsformer og organisering. Målet er at give et indtryk af, hvad der skete, mens det 
skete og lægge op til en diskussion af, hvordan det har eller kan have påvirket udsatte børn 
og unge.  

I appendikset er der tre beretninger fra socialrådgiverne, der giver et samlet indtryk af, 
hvordan det har været. To af dem er fra myndighedsmyndighedssocialrådgivere, som i stort 
omfang reflekterer de fund som er i den øvrige undersøgelse. Den tredje er fra en 
socialrådgiver fra en familiebehandlingsinstitution, der sætter fokus på, hvordan kontakt til 
udsatte børn og familier sandsynligvis allerede nu har betydning for barnets opvækst.  

Vi ville gerne have undersøgt, hvordan de udsatte børn og unge samt deres forældre har 
oplevet situationen. Det har der imidlertid ikke været interesse for at støtte finansielt fx i Det 
frie Forskningsråd eller i Veluxfondens informationsindsamling. Prioriteringerne af sådanne 
midler er primært rettet mod de brede befolkningsgrupper i overensstemmelse med den 
normale fordelinger af forskningsmidler. Denne undersøgelse er finansieret af interne midler 
på Københavns Professionshøjskole. 
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Andre undersøgelser 
Der er kun i begrænset omfang lavet undersøgelser af, hvad Covid-19 betyder for det sociale 
arbejde med udsatte grupper i Danmark. Der har heller ikke været interesse i 
forskningsmæssig at belyse udsatte gruppers oplevelser under epidemien og de forskellige 
tiltag. Vi søgte i foråret om midler til at undersøge, hvordan danske krisecentre og udvikling 
i vold i familierne så ud i Det Frie Forskningsråd, der imidlertid kun fandt plads til få 
ansøgninger fra universiteter. Og ligeledes søgte vi sammen med UC Absalon og RUC om 
midler til at samle informationer ind hos Veluxfonden, men også uden at modtage tilsagn. 
Generelt er indtrykket, at udsatte grupper står sidst, når det handler om at finde ud af, hvad 
epidemien betyder for udsatte grupper. I det følgende præsenteres nogle undersøgelser fra 
ind- og udland. Nogle belyser, hvad det har betydet for borgere og flere, hvad det har 
betydet for arbejdet med udsatte børn og unge. 

Udsatte borgeres oplevelser 
Mødrehjælpen har to gange undersøgt deres målgruppe af forsørgere, som tidligere har 
modtaget julehjælp, og som har lave indkomster. I den første undersøgelse ca. to måneder 
efter nedlukningen var de vanskeligste udfordringer: økonomi, at stå alene med sit barn, 
ensomhed, at børnene har været meget hjemme og at hjemmeskole børnene (Mødrehjælpen, 
2020b)1. Yderligere udtrykte mere end halvdelen af familierne, at de ikke havde søgt hjælp. I 
en opfølgende undersøgelse efter sommeren og knap et halvt år efter nedlukningen er det 
igen gennemgående, at økonomien er et væsentligt problem (Mødrehjælpen, 2020a). 
Nedlukningen har betydet, at de fleste ikke har haft råd til at holde ferie. Der er 75%, som 
frygter for deres økonomi i tilfælde af en ny nedlukning. Forældrene er bekymrede over at 
stå alene med børnene, og de frygter, at børnene bliver ensomme. De angiver, at de kun i 
ringe omfang har haft kontakt til daginstitutioner og skoler under nedlukningen.  

En anden undersøgelse af børns deltagelse i førskole og daghjem kommer fra Sverige og 
Finland i begyndelsen af Coronaepidemien (Heikkilä, Furu, Hellman, Lillvist, & Rantala, 
2020)2. Den belyser børns deltagelse relateret til: 1. sundhedsaspekter, 2. eksistentiel uro og 
omsorg, 3. sociale indskrænkninger og forandrede rutiner og 4. deltagelse gennem leg, 
kreativitet og humor. 

Resultaterne viser, at børnene var bekendte med Corona og havde forskellige forestillinger 
om, hvordan den mere specifik så ud. De var nysgerrige og ønskede at vide, hvorfor de 
skulle vaske hænder, osv. De udtrykte en angst for, hvem epidemien ramte, om døden og 
var vrede over, hvor den kom fra, og hvem der var skyld i den. De registrerede 
indskrænkninger i omgangen med andre og var optaget af, hvor kammeraterne var henne. 
Nogle lagde også mærke til, at der ikke måtte krammes, da Coronaen stadig hærgede. 

 
1 Undersøgelserne består af spørgeskemaer udsendt til modtagere af Mødrehjælpens julehjælp, som er 
defineret som en lavindkomstgruppe med forsørgeransvar. I de to undersøgelser har henholdsvis 
1549 og 1340 personer svaret.  
2 Undersøgelsen består af 79 besvarelser af et spørgeskema udsendt via sociale medier, m.m. Det er 
primært lærere/førskolelærere, som har svaret. Det er fokuseret på udsagn og refereringer af, hvad 
børn har udtrykt om Corona. Det er således voksnes fortolkninger af børn.  



 

 

5 
 

Endelig konstateres, at Coronaen blev integreret i børns leg fx i form af hospitaler og læger 
samt leg med lego, hvor figurerne blev lagt på lange rækker, fordi de var døde af Corona. 

På skoleområdet belyser en svensk undersøgelse, hvordan forældre og børn har reageret, og 
hvordan det er blevet håndteret under Coronakrisen (Ahlström, Leo, Norqvist, & Isling, 
2020)3. Undersøgelsen peger på tre overordnede udfordringer: 

• Håndtering af forældre, børn og personalets angst  
• En konstant tilstand af usikkerhed 
• ”The ones left behind” 

Mange skoleledere udtrykte, at forældre, elever og personale har været bekymrede, fordi 
skolerne, modsat nabolande som Norge og Danmark, forblev åbne. Der var udformet klare 
instruktioner til forældre og elever, at hvis de følte symptomer, såsom ondt i halsen, hoste, 
mv. så skulle de blive hjemme. Denne regulering førte til et stort antal fraværende elever og 
medarbejdere, hvilket øgede arbejdsbyrden for skoleledere og lærere, der skulle fastholde 
undervisningen i hverdagen og køre ”Business as usual” (Ahlström, B. m.fl.2020). 

En anden udfordring for skolelederne handlede om den konstante tilstand af usikkerhed. I 
de tidligere stadier af pandemien var det usikkert om, alle skoler skulle forblive åbne. Efter 
et par måneders håndtering af skiftende anbefalinger, begrænsninger, frygt og bekymringer, 
dukkede en ny tilstand af normalitet op. Alligevel var denne normalitet præget af stor 
usikkerhed relateret til virussens kompleksitet, og hvor længe disse nye og ændrede rutiner 
skulle være gældende. 

Det tredje udfordring var ”the ones left behind”. Det var en generel bekymring blandt 
skolelederne, hvordan de skulle håndtere elever, som havde et individuelt designet forløb 
for at klare skolens krav. I gymnasierne forventes antallet af elever, der risikerer at blive 
efterladt, at stige. Især elever fra familier med udenlandsk baggrund var sårbare. Kløften 
mellem eleverne ville øges. De bedste elever fik masser af støtte, mens de, der har mest brug 
for den, ikke fik den. Med andre ord tog en gruppe sårbare elever med begrænsede 
ressourcer mere skade og var mere tilbøjelige til at mislykkes. Der var også bekymring for, 
privilegerede elever med gode forudsætninger for læring blev sat i udfordrende situationer 
for at styre deres daglige liv og skolegang. 

Om Håndteringen af Corona 
De fleste undersøgelser inkl. denne har set på, hvordan situationen håndteres på af det 
personale, som har med udsatte børn og unge.  

 
3 Undersøgelsens resultater bygger på erfaringerne fra skoleledere, medier indsamlet via et 
spørgeskema. Spørgeskemaet blev send til 680 skoleledere, som repræsenterer alle former for 
uddannelse i det formelle skolesystem, fra førskole til voksenuddannelsesprogrammer i hele Sverige.  
316 skoleledere, hovedsagelig fra den obligatoriske uddannelse (6-16 år) og gymnasiet (op til 19 år) 
har besvaret spørgeskemaet. 
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I Norge blev der tidligt lavet en undersøgelse om ”Kan vi hjelpe når krisa rammer? 
Barnevern, smittevern og store forskjeller i tjenestene under Covid-19-pandemien» (af 
Vibeke Krane fra Universitetet i sør-øst)4. De foreløbige resultater peger på: 

• Reduktion af kontakt mellem de professionelle, barn og deres familier. 
• Kreativitet og vilje til at finde andre mødepladser, både digitalt og fysisk. 
• At de ansatte i barnevernet i mange situationer stod alene med at træffe komplekse 

beslutninger 
• Store lokale variationer i indsatsen hvad angår rammer, organisering og ledelse. 

Der har været meget fokus på smitten blandt ansatte, som har været mere bekymrede end 
lederne. Jo tættere de ansatte har været på børn og familierne, desto mere bekymret. I et 
enkelt barnevern (Lofoten) var over 30 procent af de ansatte sygemeldte. 

Der er store variationer mellem kommunerne, fx var der i en kommune kun 5 laptops til 
rådighed for 40 ansatte efter flere uger med nedlukning. Andre kommuner havde digitale 
løsninger på plads i løbet af få dage. De ansatte i barnevernet forsøgte at finde nye måder at 
arbejde på, og de fortæller om, at det har været nemmere at komme i kontakt med familier 
via f.eks. telefon og Zoom. 

Undersøgelsen viser, at der var stor usikkerhed om, hvorvidt retningslinjer fra Det norske 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) blev implementeret og fulgt i praksis. 
Forskerne bag projektet peger også på, at der er behov for at definere tydeligere, hvad det 
indebærer at være en samfundskritisk tjeneste. Flere peger også på, at Bufdir kom sent på 
banen. 

I England er der udkommet et par undersøgelser om indsatsen rettet mod udsatte børn og 
unge under Covid-19 i foråret 2020. Den ene påpeger følgende konsekvenser (Wilson & 
Waddell, 2020)5: 

• Frygt for mindre kontakt til udsatte især fordi skolerne er lukkede. 
• Frygt for at mange, som står lige under tærsklen til at få hjælp, ikke hjælpes 

forebyggende fx i skilsmissefamilier og derfor vil melde sig senere. 
• Frygt for at mange har lidt under at være isoleret med familien. Det bliver forstærket 

af nedlukning af tilbud i belastede områder.  
• Flere familier søger hjælp som følge af fattigdom. 
• Nogle unge har glæde af de nye former for kontakt i skolen. 
• Samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer har været hurtig og smidig. 

 
4 I undersøgelsen indgår 49 interview med ansatte (Barnevernsledere, sagsbehandler og 
familievejleder) i 12 barneverntjenster i Norge kort tid efter nedlukning. Interviewerne er blevet 
foretaget under lockdown i ugerne 17 og 18. De er ikke offentliggjort endnu, så de oplysninger, vi 
anvender, er oplyst at Krane selv i et interview i fagbladet Fontenes eller universitet USN’s 
hjemmeside samt i oplysninger på mail til os.  
5 Undersøgelsen interviewer 32 direktører/chefer fra skoler og Social Services spredt ud over 
England. 
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En anden undersøgelse fokuserer mere specifikt på myndighedssocialrådgiver arbejdet med 
udsatte børn og unge (Baginsky & Manthorpe, 2020)6. De kommer frem til: 

• 80-100% af medarbejderne udfører arbejdet hjemmefra. Nogle har problemer med 
balancen til familie. Gør opmærksom på at der arbejdes med, hvordan 
hjemmearbejdet kan kontrolleres. 

• Der er afholdt mange virtuelle møder især internt i afdeling og på tværs. 
• Der kom kun få underretninger i starten, men de steg senere. 
• Der var mere vold i familien og større kompleksitet i dem, som bliver kendte. 
• Der blev lavet færre undersøgelser, tvangssager og anbringelser. 
• Yngre børn nås mindre. 
• Der blev flere steder udviklet en ”Rød, gul, grøn risikovurdering” til at afgøre 

hjemmebesøg, som ofte foregik i døren eller haven. Nogle bad familien om at filme 
hjemmet, hvis de selv arbejdede hjemmefra.  

• Det blev de fleste steder opfattet som uacceptabelt kun at lave virtuelt arbejde. Det 
var dog kun en kommune, som insisterede på at besøge alle hjem. 

• Nye kommunikationsteknologier blev taget i brug. Der var ingen viden om borgernes 
holdning til teknologierne. 

• Adgang til teknologi var besværligt for nogle unge og forældre. 
• Det tværgående samarbejde fungerede bedre og hurtigere. 

Englænderne forventer et stigende antal underretninger. Det er gennemgående, at mange er 
opmærksomme på problematikken med vold i familierne og de udfordringer, der 
udspringer af børns isolation i hjemmet. Englænderne havde fx en tydelig risikovurdering. 
Desuden peges der på, at det kan være svært at finde nye familieplejere, og at de 
eksisterende i højere grad har brug for intensiv støtte (Baginsky & Manthorpe, 2020). 

På beskæftigelsesområdet, hvor opgaverne er beslægtet med myndighedssocialrådgivernes, 
er medarbejdernes oplevelse af konsekvenserne for deres arbejde undersøgt (KL, DS, & HK, 
2020)7. Undersøgelsen viser bl.a. at 58% har mindre kontakt end tidligere, 33% har som de 
plejer, og 8% har mere kontakt. Medarbejderne har i højere grad selv kunne tilrettelægge 
arbejdet. De har brugt telefoner, sms, email og teams/zoom møder (sidstnævnte angives af 
38%), hvilket de selv hovedsageligt er positive overfor og vurderer, at borgerne er meget 
positive overfor. Kun 27% angiver, at det har givet dårlige forløb for borgerne. Endeligt 
angiver de, at kontakten til en samarbejdspartner, som virksomhederne, er blevet mindre 
(73%). 

En sidste undersøgelse, som skal medtages, er gennemført af KL, som har spurgt til 
jobcentrenes arbejde8 (KL, 2020). Rapporten giver et generelt indtryk af, at jobcentrene har 

 
6 Der er tale om fokusgruppe interview med sagsbehandlere, ledere og chefer i 15 engelske 
kommuner.  
7 Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse til alle af DS og HK’s medlemmer, som er ansat i 
kommunerne. Der er 2021 svarende til 33% af de adspurgte, som har svaret.(KL et al., 2020) 
8 Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer udsendt til chefer for jobcentrene, hvoraf 72 ud af 94 har 
svaret. (KL, 2020) 
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kunne opretholde et højt kontaktniveau til de ledige. De angiver også, at 71% af stederne har 
brugt videoløsninger. Der er 33% af jobcentrene, som har afholdt fysiske samtaler (uden for 
jobcentret), men det fremgår ikke, om det er en ændring i forhold til tidligere Det udtrykkes, 
at de nye kommunikationsmåder har fungeret godt, og at de i højere grad kan og skal bruges 
i fremtiden. 

De forskellige undersøgelser giver et udgangspunkt for at formulere spørgsmål, som kunne 
være indgået i denne undersøgelse. Tidsmæssigt er de imidlertid forløbet parallelt, så nogle 
er de samme og andre ikke. I det sidste afsnit vender vi tilbage til, hvad der er ligheder og 
forskelle.  

Denne undersøgelses metode 
Spørgeskemaundersøgelsen blev udformet i april 2020 i samarbejde med kolleger på Inst. 
For Socialrådgiveruddannelsen (KP) og Dansk Socialrådgiverforening. Link til skemaerne 
blev sendt til praktikvejledere på uddannelserne på KP og i Syddanmark og med 
Socialrådgiverforeningens hjælp til 2800 medlemmer, der selv på et tidspunkt har registreret 
sig som ansatte indenfor området med udsatte børn og unge.  

Undersøgelsen løb fra 15 maj til 15 juni. Der indkom 360 svar, hvilket svarer til 13% af de 
adspurgte. Der var 70%, som havde udfyldt hele skemaet og 30% delvist. Blandt de delvist 
besvarede er 40 (11%) fra personer, som ikke er ansat i kommuner. De spørgsmål, som ikke 
er besvarede, er specifikke om Myndighedssocialrådgivere og ligger primært i slutningen af 
skemaet.  

Der er 72% af respondenterne (259), som arbejder i en børne/familieafdeling, hvoraf de 214 
arbejder direkte med børn og forældre, hvilket vi i det følgende kalder 
Myndighedssocialrådgivere. Der er 14%, der arbejder andre steder (primært i udførerleddet), 
og 14% har ikke oplyst ansættelsessted.  

Der er indkommet besvarelse fra 82 kommuner. De 16, der ikke er besvarelser fra, er primært 
mindre kommuner med Tårnby og Ringsted kommuner som de største. 

De 82 kommuner fordeler sig med 26% i hovedstaden, 25% fra Syddanmark, 19% fra 
Midtjylland, 19% fra Sjælland og 12% fra Nordjylland.  

Arbejdet med børnesager  
Nogle karakteristika ved arbejdet i en børnefamilieafdeling 
Der er 259, som arbejder i en børnefamilieafdeling, og 214 har direkte kontakt med børn og 
familier, altså det der traditionelt opfattes som sagsbehandling udført af 
myndighedsocialrådgivere. De arbejder med underretninger, undersøgelse og opfølgning.  

Langt hovedparten arbejder med alle tre typer af opgaver (52%) eller kombinationen 
undersøgelse og opfølgning (15%). En mindre gruppe (10%) arbejder kun med 
underretninger. Det tyder på, at organiseringen i kommunerne kun i ringe grad er præget af 
en specialisering, som svarer til de nævnte opgaver.  
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Der er stor forskel på, hvor mange sager, hver især arbejder med. Samlet set ser det således 
ud: 

 

De fleste har en sagsstamme på mere end 30 sager. En lille gruppe har mere end 40 sager, og 
en lille gruppe har 20 eller færre sager. Gruppen med de mange sager arbejder både med 
underretninger, undersøgelser og opfølgning. Generelt tyder tallene på, at når en 
Myndighedssocialrådgiver arbejder med underretninger, er sagstallet højere. Der er dog kun 
en lille gruppe (10%), som alene arbejder med underretninger. For dem viser tallene, at lidt 
flere har mange sager – altså over 40 sager.  

Socialrådgiverforeningen anbefaler, at der arbejdes med 20-30 sager pr. sagsbehandler. 
Hovedparten ligger således over dette tal. Dog skal det tilføjes, at tallet kun er dokumenteret 
ud fra sagsbehandleres angivelser på området.  

Arbejde med børnesager under Covid-19 epidemien 
I dette afsnit ser vi på arbejdet med børn og familier. Det handler om kontakt til børn og 
forældre, betydningen af nedlukningen og om betydningen af de nye teknologier, som er 
taget med i arbejdet.  

  

10%

37%
37%

16%

Antal sager pr sagsbehandler 

0-20

21-30

31-40

over 40
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Arbejdet med børn 
Det er helt centralt for arbejdet med udsatte børn og unge, at der er kontakt mellem 
myndighedssocialrådgiveren og barnet. Der er spurgt til, hvordan det har ændret sig under 
nedlukningen: 

I hvilket omfang har du haft kontakt med udsatte børn og unge sammenlignet 
med tidligere 

Mindre end tidligere 55 % 
    

Samme som tidligere<br> 33 %   
    

Mere end tidligere 9 % 
    

Ved ikke 3 % 
    

Total 100,0 
    

N=243 

De fleste Myndighedssocialrådgivere har haft mindre kontakt til børn og unge end tidligere. 
Der er dog 33%, som har haft samme kontakt og 9%, som angiver, at de har haft mere 
kontakt end før. Det gælder også, hvis vi ser på dem, som ikke er 
myndighedssocialrådgivere.  

Som årsager til at der ikke har været kontakt, angiver de fleste, at det skyldes, at forældre 
ikke reagerer på henvendelser, uanset om de er telefoniske eller pr. brev9:  

• Tog ikke telefonen  
• Manglende respons på henvendelser 
• Manglende samarbejde fra forældrene i forhold til afholdelse af samtale under corona 
• Familien svarede ikke på mine henvendelser 
• Det har ikke været muligt at få etableret kontakt og ikke hjemme ved hjemmebesøg 
• De tog ikke telefonen, mødte ikke op til aftaler eller ønskede ikke kontakt. Plus en enkelt 

med mulig covid -19 smitte. 

Der kan være forskellige årsager til, at forældre ikke tager telefon eller svarer på andre 
henvendelser. De, som generelt ikke ønsker kontakt med socialforvaltningen, er sværere at 
nå, når det ikke sker gennem fysiske møder. Flere skriver dog, at familier er blevet opsøgt, 
når der har været meldinger om overgreb bl.a. via kommunes nødberedskab. Den 
manglende kontakt kan dog også, som det sidste citat indikerer, skyldes, at forældrene har 
frygtet, at familien kunne blive smittet eller smitte andre. En tredje årsag kan være, at 
familien ikke har adgang til den relevante teknologi fx at ”mors telefon var i stykker”. Endelig 
angiver respondenter med ansvar for opfølgning på anbringelsessteder, at de har talt med 
plejeforældrene, men ikke altid med børn og unge. En enkelt skriver: 

Har ikke kunnet lave tilsyn og børnesamtaler i plejefamilier pga. Corona 

 
9 I det følgende er det med kursiv fremhævede citater taget fra besvarelser, hvor der er spurgt om 
mere detaljerede svar. Ofte afledt af kategorien ”andet”. 
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En anden type årsag til den manglende kontakt skyldes, at, Myndighedssocialrådgivere 
vurderer, at barnets alder og modenhed ikke muliggør samtale, fx fordi børnene er små og 
ikke kan kommunikere virtuelt: 

Børnesamtale med helt små børn har været vanskeliggjort af min manglende 
fysiske tilstedeværelse. Børnesamtale med et lille barn drejer sig mange gange om 
de observationer, man gør sig, når man er sammen med barnet. 

Det gælder imidlertid ikke kun små børn, men også børn, hvor der er sproglige barrierer. En 
særlig gruppe, som flere fremhæver, er, at det kan være vanskeligt at tale med handicappede 
børn på skærm og i telefon. Der har imidlertid også været en blanding af positive og 
negative erfaringer: 

 Jeg har ved at invitere til SKYPE-Business møder kunnet afholde flere møder med 
de unge. Unge der for de flestes vedkommende har haft diagnoserne; 
Autismespektrumforstyrrelser, ADHD. Samt afholdt telefonmøder.  De gange, 
hvor jeg ikke har kunnet komme i kontakt med, har været, fordi den unge har haft 
det dårligt og endnu dårligere end ellers grundet landets Corona-krise. Der har jeg 
oplevet en del af de unge, hvor forældrene har oplyst at: "ikke turde gå udenfor", 
"isolerede sig på værelset"," ikke fulgte fjernundervisningen", "blev triste" 
"opgav håbet om et godt voksenliv". 

Nogle angiver desuden, at lukningen af skolerne har gjort det svært at få kontakt til barn og 
forældre, som de hyppigt har brugt som mellemled, fx hvis forældrene kun i begrænset 
omfang har ønsket at samarbejde med Myndighedssocialrådgiverne. Det indikerer 
betydningen af skolen, som den der er nærmest til at følge børnenes situation i dagligdagen. 

Endelig kan den manglende kontakt skyldes hensynet til, om Myndighedssocialrådgivere 
selv løb en risiko for at blive smittet, og om de regler, som lokalt blev udformet, i sig selv 
minimerede kontakten. Der er en del, der skriver, at det var tilfældet i begyndelsen af 
nedlukningen: 

Det har ikke været muligt eller vurderet højt nødvendigt at afholde f.eks. 
børnesamtaler ifm. opfølgninger på baggrund af regler om ikke at afholde fysiske 
møder medmindre højst nødvendigt. Der har desuden været sager, hvor barn/den 
unge/familier har været i risikogruppe, hvorfor samtaler/møder er blevet udsat pga. 
risiko for smitte. 

Hovedparten af Myndighedssocialrådgiverne (60%) oplyser, at de i de seneste to måneder 
har fået underretninger om børn, som har været udsat for overgreb efter servicelovens §58. 
De fleste (60%) angiver, at det er det samme som normalt, 35% angiver, at det er færre og 5%, 
at det er flere. 

De fleste Myndighedssocialrådgivere angiver, at der har været anbringelser uden samtykke i 
de seneste to måneder (30%), hvor 11% angiver, at det ikke er tilfældet (hovedparten 59% 
ved det ikke eller har ikke svaret). På spørgsmålet om hvorvidt det er færre eller flere end 
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normalt, svarer hovedparten, at det er det samme som tidligere (her ved 67% det ikke/har 
ikke svaret). Der er 4%, som angiver, at det henholdsvis er flere eller færre end tidligere.  

Kontakt til forældre 
Myndighedssocialrådgivernes kontakt til forældre til udsatte børn ser således ud: 

Har omfanget af din kontakt med udsatte børn og unges forældre 
været 

Mindre end tidligere 26 % 
    

Det samme 46 % 
    

Større 28 % 
    

Total 100,0 
    

N=259 

 

De fleste angiver, at kontakten har været uforandret. Der er 28%, som har haft mere kontakt 
og 26%, som har haft mindre kontakt. De årsager, som angives, til at der ikke har været 
kontakt, er primært, at familien ikke har været kontaktbar eller afvist at svare på 
henvendelser. Men også sproglige barrierer samt de lukkede skoler nævnes som årsager til 
den manglende kontakt. En central begrundelse for ikke at have kontakt til forældre er, at de 
har kontakt med andre medarbejdere: 

Der er familier, hvor der er familiebehandling, og de har fastholdt kontakten, 
således at der ikke var grund til, at jeg også kontaktede dem. 

Ja, hvor der har været forebyggende indsats, som er fortsat på anden måde end 
fysisk. 

I besvarelserne kan der identificeres to indgange til forældresamarbejdet. En afventende, 
hvor forældrene selv forventes at udtrykke behov for kontakt: 

Der har kun været kontakt med dem, hvor de selv har udtrykt et behov, eller hvor 
ut. har vurderet det nødvendigt med en opfølgning. 

Hvis ikke der har været henvendelser i sagerne, har der ikke været kontakt. Der har 
dog hele tiden været mulighed for, at de kunne kontakte sagsbehandler via telefon 
eller mail. 

Og en opsøgende, hvor Myndighedssocialrådgiveren løbende vurderer behovet for kontakt 
og tager initiativ til at mødes, hvis det er nødvendigt: 

Jeg har haft kontakt til stort set alle. Men der er også nogle, jeg ikke tænker har 
givet mening at kontakte. Vi holder 3. måneders opfølgninger her i x-bing 
kommune, så der kan være forældre, jeg har set kort inden nedlukningen og skal se 
kort efter igen, og det har derfor ikke givet mening at kontakte dem. Derudover har 
jeg også et godt kendskab til mine sager, og hvor der vil være bekymring omkring 
de hjemlige forhold, og hvor der ikke vil være det. Der er også støtte på størstedelen 
af mine sager, som har den daglige kontakt med familierne, og de ville have 
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henvendt sig til mig, hvis der var noget bekymrende. Derudover er forældrene ofte 
også selv gode til at give besked, hvis der opstår noget akut. Jeg har meget få 
anbringelser og meget få sager, hvor der er voldsomme konflikter i hjemmet. Der 
har faktisk generelt været mere ''ro'' i sagerne, da børnene ikke skal op og i skole, 
og der er derfor ikke er de samme krav derhjemme. Hvilket giver færre konflikter. 
De unge, jeg har haft kontakt med under nedlukningen, har alle meddelt, at de har 
haft det bedre her under nedlukningen.  

Hvis det undersøges, om der er en parallelitet i kontakten med børn og forældre, bliver 
resultatet, at når der er mindre kontakt til børn, er der det også til forældre. Der er klart mere 
opmærksomhed på børn end forældre i kontakten.  

Hvis der ses nærmere på om, der er særlige sammenhænge med kontakten til børn under 
nedlukningen, kan følgende ses: 

• Der er ingen forskel i forhold til sagstal. Det kan ikke konstateres, at et lavt 
sagstal øger kontakten i Covid-perioden. 

• I forhold til samarbejde med lederen er der ikke nogen sammenhæng 
mellem dennes støtte, og om der var større eller mindre kontakt. Der er en 
svag tendens til, at de, som havde mere kontakt, i mindre grad oplevede, at 
lederen støttede dem i beslutninger (men det bygger på kun 20 besvarelser). 

• Det samme gælder for samarbejde med kollegerne, hvor korrelationen 
mellem øget kontakt og god støtte er svag.  

Børne-ungeudvalgets behandling 
Behandlingen i børne-og ungeudvalget kunne med nødbekendtgørelsen foretages på tre 
måder. Den ene var, som det plejer, med fysisk fremmøde. Den kan fraviges, hvis det ikke 
var muligt med fysisk fremmøde at afholde møderne virtuelt eller telefonisk (jf. §11 i bek.nr 
218).  

De fleste respondenter har enten ikke haft tvangssager eller er ikke bekendt med, hvordan de 
er blevet afgjort (62%). Der er 28%, som har besvaret spørgsmålet, og de angiver:  
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N= 57-63 

Det tyder på, at godt halvdelen af afgørelserne er foretaget virtuelt, og det kan muligvis have 
været en blanding af fysisk fremmøde og virtuel kommunikation. En lille gruppe angiver 
andre møder, hvilket enten er formandsbeslutninger eller telefonmøder. Det er indlysende, 
at ændringen af mødeform har retssikkerhedsmæssige konsekvenser, og det kan hypotetisk 
antages, at det er vanskeligere for forældre og børn at komme til orde, især hvis de er uenige 
med forvaltningen og udvalgets medlemmer. Det burde udfra afgørelsens betydning, 
undersøges nærmere bl.a. for sikre, hvordan det kan foregå, hvis en lignende situation skulle 
opstå. 

Organisering og samarbejde under Covid-19 tiden 
Regler og lov 
Lovens regler er vurderet i forhold til nødsituationen, og hvorvidt der er udarbejdet 
retningslinjer centralt og lokalt. Der er 93%, som angiver, at kommunen har lavet nødregler. 
Der er 15 besvarelser, hvor myndighedssocialrådgivere ikke er bekendt med nødreglerne, og 
der er to besvarelser fra den samme kommune, hvor det ikke er tilfældet.  

Der er 65%, som angiver, at reglerne ikke har været særligt vanskelige at overholde og 35%, 
som angiver nogle regler, som svære at følge. De regler, som har været særligt vanskelige at 
overholde, er opfølgning på anbringelser og handleplaner. Dernæst er regler om samvær, 
som især i starten af perioden var vanskeligt at overholde. Især, som en skriver, når 
anbringelsesstedet har sendt barnet hjem uden at oplyse om det til 
Myndighedssocialrådgiveren. Yderligere nævnes regler for børnesamtaler, partshøring og 
frister for udarbejdelse af undersøgelse, hvor nogle peger på et forventet efterarbejde. 
Enkelte nævner, flere af disse regler har været vanskelige at håndtere samtidigt. 

Det er stort set alle, som angiver, at de har haft let ved at ajourføre i elektroniske systemer 
som DUBU. Der har været tid til at lave et bedre sagsarbejde: 
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Jeg vil gerne tilføje …. at jeg i stedet for at komme bagud med mit arbejde har nået 
meget mere end normalt. Jeg har nået mere skriftligt siden lockdown, end jeg 
normalvis ville, og jeg er ikke bagud med noget. Jeg har mulighed for at fordybe 
mig uden afbrydelser fra kolleger, og møderne over skype er langt mere effektive og 
uden tidsspilde, hvilket frigør tid. Der er desuden langt færre interne møder, som 
ofte kan trække ud, fordi alle skal have mulighed for at komme til orde. Så alt i alt 
værdsætter jeg den tid, som jeg har fået til mit arbejde under lockdown, hvor jeg 
har mulighed for at fordybe mig i det skriftlige, som på den måde bliver hurtigere 
lavet. 

På den baggrund optræder det alligevel, at 32% angiver, at de ikke har kunnet nå deres 
sager. De angiver, at det er svært at få kontakt og føre relevante samtaler via de netbaserede 
teknologier. Samtidig nævner en, at der især i starten var mange opkald fra forældre om, 
hvad der skulle ske. En del nævner også, at møder på tværs med skoler, daginstitutioner, 
kriminalforsorgen og eksterne leverandører har været vanskelige. Det skyldes sandsynligvis, 
at de også har været nedlukkede.   

Der er en klar forventning om, at der kommer flere sager efter nedlukningen.  

 

 

Der er 48%, som regner med flere sager som følge af flere underretninger, 38% forventer ikke 
flere, og 14% angiver andre årsager. Flere angiver som årsag til flere sager: 

- Ansøgninger om Tabt arbejdsfortjeneste pga. skole og dagtilbudslukninger samt børn eller 
forældre i særlige risikogrupper.  

Flere andre angiver, mange unge vil være angste, og der vil komme tilbagefald, som kan få 
stor betydning: 

- Jeg har set tilbagefald hos mange unge mennesker, da de har mistet deres skole eller 
praktikplads samt daglig kontakt til voksne, som ikke er en del af deres familie. 
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Hjemmeundervisning og telefon opfølgning har ikke virket for de svageste og mest udsætte af 
vores borgere. 

- Der KOMMER mange flere sager, og det KOMMER til at koste virkelig mange penge. Det 
kommer til at have kæmpe konsekvenser for de socialt udsatte familier - det ses bare først om 
nogle år. Det er katastrofalt!!! 

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at der kommer flere sager. Dels har de familier, jeg arbejder med, fået 
det væsentlig dårligere i denne periode, og det viser sig meget tydeligt på nuværende 
tidspunkt. Jeg oplever børn og unge og forældre, der nu reagerer voldsomt på krisen. Desuden 
er jeg en del af en åben anonym rådgivning (Servicelovens § 11.2), hvor vi har haft mange 
henvendelser fra den almindelige borger, som er ramt af krisen - familier som vi normalt ikke 
vil møde i familiebehandlingen jf. Servicelovens § 52.3.3, men som nu er i risikogruppen for at 
blive en sag i forvaltningen. 

Sidstnævnte gør opmærksom på, at der allerede nu er et behov, der kan konstateres, og som 
vil få virkning umiddelbart ved oplukning af afdelingens arbejde.  

Arbejdsformer  
Blandt Myndighedssocialrådgivere (de 214) svarer 67%, at de har arbejdet hjemme, og 30% at 
de både har arbejdet hjemme og på arbejdspladsen. Blot 3% svarer, at de ikke har arbejdet 
hjemme.  

Brug af kommunikationsteknologier 
Covid-19 epidemien har først og fremmest betydet, at Myndighedssocialrådgivere ikke har 
kunne arbejde sammen gennem fysisk fremmøde. I stedet har de skulle benytte sig af andre 
former for kommunikation. Nogle af teknologierne var kendte, men især anvendelse af 
skærmkommunikation var en ny teknologi. Vi har spurgt til Myndighedssocialrådgivernes 
kommunikationsformer: 
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N=227 
 
Den blå farve i figuren angiver, hvad der er brugt mere af. Der er klart mere anvendelsen af 
telefon og af skærmkommunikation, men også at lidt over en fjerdedel angiver de i højere 
grad bruger gåture end tidligere. Den orange farve indikerer, at der er mindre brug af besøg 
i hjemmet og samtaler på forvaltningen. Det kan konstateres, at 40% ikke bruger skærm-
kommunikation, og de samtidig i lidt større grad angiver, at de gør, som de hidtil har gjort. 
Det indikerer lokale forskelle på, hvor meget der har kunnet fortsætte som hidtil.  

Næsten 73% af Myndighedssocialrådgiverne har være mindre på besøg i hjemmet, og 67% 
har mindre end før været i kontakt på kontor eller i samtalerum. Det er i et vist omfang 
blevet modvirket af, at 26% i højere grad har benyttet sig af gåture til at tale med børn og 
unge. Der er dog 18%, som bruger det mindre, og 34% bruger det aldrig. 

Langt de fleste af Myndighedssocialrådgiverne forventer at bruge skærmkommunikation og 
telefoner fremover. Der er dog knap 14%, som angiver, at det ikke vil være tilfældet. Det er 
dog ikke overraskende, når 40% svarer, de ikke bruger det.  

Der var stor tilfredshed med vejledning og støtte til at bruge de teknologiske kontaktformer 
(70%). Det forudsætter imidlertid, at det teknisk har fungeret, hvilket ikke altid er tilfældet: 

Det har været udfordrende også pga. at det digitale indimellem har drillet en del. 
Videre har VPN været overbelastet, så det har ofte været langsommeligt og hakket. 
Det gode er, at man jo kan springe fra møde til møde hurtigere, end hvis man 
fysisk skal bevæge sig til en anden lokation. 

Yderligere kan det være svært at komme til orde, hvis for mange skal deltage i et digitalt 
møde: 

Kollegial sparring har været meget vanskeliggjort af de digitale "rammer". Det er 
meget svært at afholde møder digitalt med mange deltagere. 

Der er flere, der angiver, at det er svært at arbejde hjemme, hvis børnene samtidig er hjemme 
frem for i skole eller daginstitution. Der peges også på, at det kan være svært at finde 
grænsen mellem hjem og arbejdsplads: 

Det har været svært at sætte sig ind i nødberedskabets arbejde og hverdag 
hjemmefra. Skillelinjerne mellem arbejde og fritid svinder. At holde telefonmøder 
med borgere hjemmefra føles som at invitere borgeren ind i ens private.  Børn og 
arbejde hjemme er en næsten umulig opgave. Flere møder bør holdes digitalt for at 
spare kørsel 

Flere nævner fordelen ved ikke at skulle bruge tid på at køre på arbejde og arbejde 
hjemmefra. Nogle nævner imidlertid, at de oplever, at de er alene og føler sig ensomme i 
arbejdet: 
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Det har været en hel ny måde at arbejde på, som jeg oplever ensomt. Jeg fungerer 
bedst i det sociale og kollegiale felt. Så jeg ser frem til at få flere fast fremmødedage 
på arbejdet. 

Men også at det fx blev håndteret således: 

Den faglige sparring har manglet, det er begrundet i, at det personlige møde 
mellem ledelse og kollegaer ikke kan tilgodeses via digitale løsninger. Desuden har 
der ikke været optimale redskaber tilgængeligt, fx tavler, storskærme mm.  Der har 
dog været daglig kontakt via kaffemøder i en stor del af perioden, hvilket gav en 
oplevelse af at have kontakt, og det var mindre ensomt. 

Koordination og styring10 
Forandringer i styringen af Myndighedssocialrådgivernes arbejde er belyst ved at spørge til 
kontakten til lederne: 

 
N=259 

 Der er 43%, som angiver, at de har haft mindre kontakt, 41% at det har været det samme og 
16%, at det har været mere. Møderne med lederen har for de fleste være digitale (62%) eller 
en kombination af fysiske og digitale møder (38%). Næsten ingen har angivet, at de kun har 
mødtes fysisk med lederen i denne periode.  

I langt de fleste tilfælde har lederen været en støtte til at finde løsninger (61%) og lidt færre 
angiver, at lederen har gjort det nemmere at træffe beslutninger (55%). Der er 7% af 
Myndighedssocialrådgiverne, som angiver, at lederen ikke har været til støtte og 16% svarer, 
at de ikke gjorde det nemmere at træffe beslutningerne.  

 
10 Spørgsmålene om styring og koordination kom til sidst i spørgeskemaet og var primært rettet mod 
Myndighedssocialrådgivere, som da også udgør de 212 som har svaret. 
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Der er 37 respondenter, som angiver, at de enten ikke har fået støtte af lederen eller ikke har 
fået hjælp til at træffe beslutninger.  Hvis vi begrænser udvalget til disse, og tager forbehold 
for at det lille antal og usikkerheden om repræsentativitet, så fremgår følgende af gruppen, 
når den sammenlignes med alle besvarelser: 

• De har et betydeligt større antal sager pr. sagsbehandler 
• Flere er bagud med sagerne 

I de åbne besvarelser er der både gode og dårlige erfaringer med samarbejde med lederne. 
To af mange eksempler på positive erfaringer er: 

Efter de første ugers tilvænning til den nye måde at arbejde på hjemmefra så har 
det været overvejende positivt. Der var hurtig kontakt og omsorg fra nærmeste og 
øvrig ledelse ift. at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen med hjemsendte 
børn osv. Jeg har oplevet, at man via virtuelle møder kan afholde møder med både 
leder, kollegaer og borgere. Der har løbende været udmeldinger fra nærmeste leder 
samt afdelingsleder, b-og-u-chef, borgmester og kommunaldirektør har lagt 
virtuelle hilsner op med opmuntring osv. 

Der har været bragt hurtig information ud til alle, efter de politiske beslutninger 
om restriktioner/love mm. blev givet. Det har være muligt at træffe leder lige så 
hurtigt som ellers. Der er flere gange blevet sendt "anerkendende mails ud til os 
ansatte fra ledelsen om, at vi klarede opgaverne godt" Ledelsen har til alle ansatte 
bedt om en tilbagemelding på vores oplevelser/vi er blevet opfordret til dette. 
Sygefraværet skulle efter sigende være mindsket betydeligt.   

Det matcher det positive indtryk af ledernes ageren. Der er et mindre antal kritiske 
bemærkninger: 

Jeg synes, der er kommet mange mærkelige meldinger ud fra ledelsen. Der har 
gennem perioden været mange misforståelser kommunikativt, da der ikke var 
nogen til at følge op efter de digitale møder. VI løste det i teamet ved at holde møde 
efter møder med ledelsen. Men det er under ingen omstændigheder noget, jeg 
ønsker gentaget. 

Samarbejdet i afdelingen har været meget problematisk. Dette på grund af ledelsen. 
For det første er der en ledelse, som ikke er uddannet inden for det sociale område 
omkring børn og familier. Dette gør det svært at samarbejde, da der er forskellige 
syn på området og de foranstaltninger, som kan sættes i værk. For det andet er det 
en ledelse, som er manipulerbar, hvilket gør det meget frustrerende og vanskeligt at 
navigere i hverdagen og i de forskellige sager, som skal behandles. 

Det sidste citat tyder på, at en ekstern påvirkning som Covid 19 bliver ekstra problematisk, 
hvis samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i forvejen er vanskeligt.  

Der nævnes også et par eksempler på, hvordan der kan delegeres med et positivt resultat: 
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Vi er et team på 16 medarbejdere, og vi er først i midten af maj blevet samlet til 
fælles teammøder, som ellers tidligere har ligget en gang om ugen. Dette betyder, 
at der er nogle kollegaer, som man slet ikke har haft kontakt med. Vi fik dog besked 
om, at de beslutningskompetencer, der tidligere lå på teamniveau, kunne fordeles 
ud til, at man bare skulle være 3-4 personer. Der er derfor nogle, som løbende har 
haft kontakt i små miniteams. Dette har egentlig fungeret meget fint og har 
foregået telefonisk. Vi har også haft mulighed for drøftelser telefonisk med vores 
leder. 

Det har været meget selvstændigt arbejde og har stort set været afhængigt af 
"sund fornuft" beslutninger, da min leder fik pålagt andre opgaver og derfor har 
været svær at få fat i. 

Det illustrerer muligheden af at delegere beslutningskompetence. Samtidig er der en del 
udsagn, der lægger vægt på lederens tilgængelighed. De er en vigtig del af opgaveløsningen, 
hvilket også er dokumenteret i tallene.  

Myndighedssocialrådgivere har også mødtes med kollegerne: 

 
N=212 

Der har været betydeligt færre møder med kollegerne, angiver 76%. Der er 17%, som har 
mødtes i samme omfang og 7% i større omfang end før. Det er betydeligt færre møder end 
mødet med lederen.  

De møder, der har været, har overvejende været digitale (58%) eller i en kombination af 
digitalt og fysisk (41%). Næsten ingen har kun mødtes fysisk. 

I langt de fleste tilfælde har kollegerne støttet i at finde løsninger (66%), og lidt færre angiver, 
at det har gjort beslutningerne nemmere (58%). Der er 4%, som angiver, at kollegerne ikke 
har været til støtte og 10%, som angiver, at de ikke gjorde beslutningerne nemmere. 
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Det tyder på, at lederens rolle bliver endnu mere central end tidligere. Lederen skal sørge for 
vidensdeling, men også holde styr på den enkelte og afdelingens håndtering af arbejdet der 
som oftest foregår hjemme.  

Yderligere viser tallene, at kolleger har lidt større betydning end lederne, når der skal træffes 
beslutninger og gives støtte. Hvis det sættes sammen med det store fald i kollegakontakten, 
sætter det sig antageligt også igennem i forhold til kvaliteten i såvel arbejdet med familien 
som de løsninger, som iværksættes og følges op på. Tallene tyder på, at den bliver ringere.  

I de åbne besvarelser handler nogle om, hvordan møderne har fungeret og andre om, hvad 
der har haft betydning for sparring og faglig støtte. De fletter sig ofte sammen, men hvis der 
først ses på møderne, er kommentarer til at arbejde på nye måder generelt positive. Især 
angives at færre møder med en mere målrettet beslutningsstruktur som positiv: 

Jeg har oplevet det som langt mere effektivt ift. arbejdsgange end før nedlukningen, 
hvor vi sad på kontoret i arbejdstiden. Der er langt færre forstyrrelser; folk er mere 
effektive ift. møder mv., når det er online fremfor, når det er fysisk; jeg bliver kun 
inddraget, når det er relevant og skal ikke afsætte tid til møder mv., som ikke har 
betydning for mit eget arbejde. 

Inden regeringen ikke forlængede lovgivningen om, at vi kunne udskyde 
statusmøder, arbejdede alle på nær nødberedskab hjemme. Derefter arbejder vi alle 
hver anden dag for at kunne holde loven om status/opfølgning. Dette gør, at vi 
mødes fysisk, men også fortsat holder mødre virtuelt.  Det har været let at 
samarbejde via telefon. Uanset om der er tale om fagligt eller tværfagligt, har det 
været lettere at få fat i andre end normalt, ligesom det har været lettere at holde 
møder flere mennesker end normalt. Kollegaer, man gerne vil holde møder med, har 
haft tid i kalenderen. 

Det har en betydning for fagligheden at sidde så meget alene og ikke have "en 
hurtig" face to face adgang til faglig drøftelse. Jeg har haft væsentligt flere effektive 
arbejdsdage 

Det tredie citat gør opmærksom på, at sagsbehandlingen bliver mere afhængig af den enkelte 
Myndighedssocialrådgiver, når leder og kollegaer ikke er til stede. En del gør opmærksom 
på, hvordan de mangler sparringen med kollegerne. 

Det har betydeligt mindsket min mulighed for kollegial sparring i arbejdsdagen, at 
vi som udgangspunkt ikke har været fysisk til stede på arbejdspladsen. Jeg kan 
tydeligt mærke, at nogle beslutninger er gået langsommere, fordi jeg har måtte 
vente til et planlagt sparringsmøde via videotelefoni modsat før nedlukningen, 
hvor man løbende kunne vende sig over mod en kollega og stille hinanden 
spørgsmål.    

Mangelfuldt. Mange kollegaer har været mindre motiveret, og møder på teams er 
ofte blevet afsluttet hurtigt 
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Møderne bliver kortere og mere konkrete. Det kan derfor være vanskeligt at brede 
en sag helt ud og få sparring. 

Det formaliserede og uformelle tværfaglige samarbejde har været helt ikke 
eksisterende/meget, meget begrænset. De uformelle drøftelser og afklaringer med 
kolleger og det kollegiale fællesskab har været meget, meget begrænset.  De 
virtuelle møder har handlet om spørgsmål/svar, men ikke større metodiske 
drøftelser af en sag. Det mangler jeg. Der har ikke været afholdt afdelingsmøder - 
kun gruppemøder. 

Der er næppe tvivl om, at de fleste Myndighedssocialrådgivere på trods af de mere effektive 
møder ofte savner at kunne vende sagerne med en kollega. Sandsynligvis har det været 
sværest for de nyuddannede, hvor en skriver: 

Jeg er nyuddannet socialrådgiver fra januar 2020, og jeg synes, det har været en 
stor udfordring at arbejde hjemme, og er det stadig. Der har ikke været de samme 
hurtige sparringer over computerskærmen, som man kunne ved fysisk fremmøde. 
Derudover sidder jeg med sager, som er opfangende og har brug for meget 
sparring, som kan være svær at få, når man arbejder hjemmefra. Jeg synes, det har 
været hårdt at arbejde hjemme, og det har krævet ekstra timer foran skærmen 
grundet manglende erfaring og støtte. 

Det nye samarbejde med de nye teknologier kan fungere umiddelbart, men en påpeger, at 
det næppe går i længden: 

Alle vores samarbejdsmøder undtaget vores ugentlige gruppemøde har været 
aflyst. Så samarbejdet er faldet. Det, tænker jeg godt, kan håndteres i noget tid, 
men det ville ikke være godt over længere tid. 

Mange kommentarer handler om, hvordan nedlukningen har givet tid til det administrative 
arbejde.  

Samarbejdet har været godt. Generelt har jeg en oplevelse af, at de fleste 
faggrupper har haft mere tid til at besvare henvendelser hurtigt og har kunnet 
fordybe sig i problemstillinger. Der har været færre ansøgninger og færre møder 
med borgere generelt, hvilket har medvirket til, at jeg har kunnet komme til bunds i 
det administrative arbejde. Desuden er der besparet transporttid, og møderne er 
kortere telefonisk eller over Skype, hvilket også har medvirket til mere tid til 
administrativt arbejde. 

Jeg har under Covid19 haft mere ro til at udarbejde børnefaglige undersøgelser og 
er kommet mere i bund med mine sager. De familier, der har haft behov for støtte, 
har jeg talt med i telefonen, og det har fungeret fint. Jeg har også holdt flere møder 
undervejs, både i overgrebssager, underretninger, overdragelsesmøde, og et enkelt 
opstartsmøde i en sag. 
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Samarbejde med andre parter 
Der er mange samarbejdspartnere udenfor børn-familieafdelingen, som involveres i arbejdet 
med udsatte børn og unge. Det er påvirket af nedlukningen:  

 
N=212 

Det er næsten halvdelen af Myndighedssocialrådgiverne, der angiver, at samarbejdet er 
fortsat, som det plejer. Der er 42%, som angiver, at samarbejdet er mindre end tidligere, og 
9% angiver, at det er øget. Det kan reflektere, at der ikke er relevante informationer fx fra 
skolen, hvis den er lukket. Det kan også skyldes, at socialrådgiverne i større omfang selv kan 
og skal træffe beslutninger om, hvad der skal ske.  

Det er digitale møder, der dominerer samarbejdet, hvilket 94% af 
myndighedssocialrådgivere angiver, og 30% supplerer det med fysiske møder  

Myndighedssocialrådgivernes opfattelse af samarbejdet er ikke altid i overensstemmelse 
med de eksterne parter. Blandt respondenterne udenfor forvaltningen svarer nogle, at de 
ikke har kunnet komme i kontakt med børne-familieafdelingen: 

Samarbejdet med "Børn og Familie" (forvaltningen) har været bøvlet og i nogle 
tilfælde ikke-eksisterende. Det har ikke været muligt at mødes fysisk, og det har 
været vanskeligt at komme igennem til socialrådgivne på telefonen. Lovmæssige 
møder er ikke blevet afholdt, og børnefaglige undersøgelser er ikke blevet udarbejdet 
eller færdiggjort. Samarbejdet med skolerne har været helt udelukket, hvilket 
selvfølgelig har været meget uhensigtsmæssigt. (fra en medarbejder i et 
familiebehandlingssted) 

Flere sagsbehandlere nævner, at det har været nemt at få kontakt til andre parter, men 17% 
angiver, at der har været parter, der ikke kunne opnås kontakt til. Det har været skoler, 
psykiatri, jobcenter, og andre steder, hvoraf nogle har været lukket i perioden. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Mindre end tidligere Samme som tidligere Mere end tidligere

I hvilket omfang har du samarbejdet med parter uden for 
din afdeling, sammenlignet med tidligere - i procent af alle?



 

 

24 
 

Sammenfatning og konklusion 
Denne undersøgelse belyser socialrådgiveres opfattelser og angivelser af, hvad de har gjort 
under nedlukningen. Hvis der sammenlignes med andre undersøgelser, er der 
overensstemmelse på følgende punkter: 

• Kontakten til udsatte børn og unge er faldet 
• Det er vanskeligt at have kontakt til især små børn 
• Antallet af underretninger (i alvorlige sager) er konstant eller faldet. De 

forventes at stige 
• Det virker som om nogle børn og unge bliver ensomme og andre drager 

nytte af den mindre kontakt 
• Flere bruger nu kommunikation via skærm, færre taler sammen på 

forvaltningen, færre tager på hjemmebesøg og flere taler med børn og unge 
på gåture. Det er et mønster, som forventes fortsat efter nedlukningen.  

• Socialrådgiverne har generelt en positiv opfattelse af, hvordan 
nedlukningen er håndteret. Nyuddannede har sandsynligvis haft det 
vanskeligere. 

• De fleste har kunne administrere deres sager, men godt en tredjedel 
angiver, at de ikke er ajour. 

• En del anbringelser uden samtykke er besluttet virtuelt via skærm eller 
telefon.  

• Mange arbejder hjemmefra. Det er generelt positivt, men en del mangler 
kolleger, og det er især vanskeligt, hvis der samtidig skal passes børn 
hjemme.  

• Der er generel tilfredshed med samarbejdet, men der sker sandsynligvis en 
forringelse af indsatsen, når kontakten til kollegerne minimeres. Yderligere 
stilles der nye og mere omfattende krav til lederen, som forsøges honoreret.  

• Samarbejdet på tværs med andre parter har fungeret tilfredsstillende for de 
fleste. Dog har det været vanskeligt med de parter, som også har været 
nedlukket fx skoler, jobcenter, m.m. 

De andre undersøgelser peger på yderligere fund, som kan genkendes i nogle af de 
kvalitative udsagn i besvarelserne. Det er: 

• Når skolen og daginstitutionen er lukket, er det svært at følge og få kontakt 
til børnene 

• Kontakten til børn og unge bliver afhængig af den tidligere relation til 
familierne. Det er svært, at nå familier som ikke ønsker kontakt og ikke 
svarer på henvendelser. Yderligere kan både myndighedssocialrådgivere 
og forældre være angste for Covid i kontakten 

• Kontakten kan være begrænset, fordi familierne kun i begrænset omfang 
har adgang til og kan finde ud af at bruge skærmteknologierne. Bl.a. 
sproglig kunnen og handicap kan have betydning.  
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Endelig er der et par resultater, som giver anledning til refleksion og eftertanke: 

• Kontakten til forældre er uændret for de flestes vedkommende. Det kunne 
ellers forventes, at netop disse havde behov for en mere intensiv kontakt og 
støtte jf. fx Mødrehjælpens beretninger.  

• I arbejdet med den nye kommunikation mangler børn og unges opfattelse. 
Det er især vigtigt, at undersøge konsekvenser af anvendelsen af virtuelle 
og telefoniske møder i forbindelse med anbringelser uden samtykke. 

• Socialrådgiverne angiver, at digitale møder med flere kan være vanskelige, 
og dermed, at der er nogle, som ikke i tilstrækkeligt omfang kommer til 
orde. Samt at det udfordrer muligheden for at opnå støtte fra leder og 
kollegaer p.g.a. teknologiernes begrænsninger. Det rejser spørgsmålet om, 
hvilke typer af supervision og ledelse, som skal til, hvis de fortsat skal 
anvendes, hvilket de fleste forventer.  
I forlængelse heraf mangler en indsigt i, hvilken betydning virtuel 
kommunikation har for vurderinger af underretninger, udarbejdelse af den 
børnefaglige undersøgelse og opfølgning har. Både socialfagligt og 
forvaltningsjuridisk. 

 

Et helt centralt spørgsmål, som ingen rigtigt har undersøgt, er, hvordan udsatte børn og 
forældre oplever situationen. Det handler om, hvordan de oplever den nedsatte og 
anderledes form for kommunikation. Det handler om, hvordan de oplever de bliver 
inddraget. Det handler om, hvorvidt det påvirker kvaliteten i den sociale indsats herunder, 
hvad skolernes nedlukning betyder for børns trivsel. Endeligt handler det om koblingen 
mellem det som en børne-familieafdeling gør og de udfordringer af ikke mindst af 
økonomisk karakter familierne står overfor.  

Der er næppe tvivl om, at der blandt socialrådgiverne er en positiv holdning til, hvordan 
nedlukningen er håndteret og effektueret. Der er heller ikke tvivl om, at de har taget nye 
kommunikationsformer og nye organiseringer til sig. Hvis der skal drages læring af dette til 
brug for tilsvarende situationer og på den lidt længere bane, kræver det mere indsigt end 
denne undersøgelse tilsiger. Så lad det være en opfordring til at flytte kikkertsigtet til, 
hvordan børn og familier oplever situationen, og hvordan de oplever den indsats, som efter 
bedste evne er sat i værk under nedlukningen og dens fortsatte efterspil.  
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Appendiks – beretninger fra socialrådgivere i arbejdet med Covid-19 
Fra myndighedsmyndighedssocialrådgivere 

Beretning 1: 

Vores team har først i midten af maj, alle været samlet online. Der er derfor kollegaer som 
man stort set ikke har været i kontakt med. Jeg synes faktisk, at det på nogle måder har været 
rart med hjemmearbejde, da det har givet noget mere ro, frem for forstyrrelserne som er i 
storrumskontorer. Der er dog også nogle ting, som har været lidt svære. Blandt andet møder. 
Det har dog hele tiden hos os heddet, at hvis det var særligt nødvendigt, så skulle der holdes 
samtaler. Vores leder har også deltaget i flere borgersamtaler. Vi har derudover også været 
ude og anbringe i perioden, og i de sager, hvor der har været indsatserne, er de fortsat. Jeg 
synes dog, jeg har haft travlt, da kriminalitets sager også har taget en del tid, da man har 
været nødt til at træffe nye afgørelser i de sager, om hvordan arbejdet har skullet fortsætte. 
Derudover har sager, hvor der skulle skiftes skole, eller skulle fortsættes i et 
dagbehandlingstilbud, stadig skulle op på visitationsudvalg i forhold til beslutningen. Det 
har også været interessant at have praktikant sideløbende. Der har været behov for mere 
kontakt ellers, hvilket også har kunnet mærkes. Dette med baggrunden i ikke at gøre det for 
sårbart at sidde derhjemme, samt sikre at der hele tiden kom faglige perspektiver ind i 
praktikken.  

Det sidste jeg vil slutte af med, er at man godt generelt i kommunerne kunne overveje gode 
IT løsninger, så man kunne have nogle møder online. Dette blandt andet i sager hvor der er 
opfølgningsmøder langt væk, f.eks. opfølgning på en behandlingsskole. Jeg havde en 
opfølgning, hvor jeg måtte være med på en telefon på højtaler, og det fungerede faktisk 
udmærket. Dette kunne jeg godt finde på at udnytte noget mere. Ved de fysiske møder er 
min bekymring for smittespredning, og hvordan jeg sikre at få gjort godt nok rent. Vi har 
derudover også nogle lokaler, hvor det vil være svært at få luftet ordentligt ud. Vi vil også 
blive udfordret på mødelokaler, og det tænker jeg bliver spændende hvordan man skal løse 
det. Jeg synes min arbejdsplads forsøger at skabe nogle gode rammer, og har også fokus på 
vores tryghed. Blandt andet ved at vi nu skal få lavet vores undersøgelser på det grundlag vi 
har, således, at vi kan få sat indsatser i gang, og ikke ender med en kæmpe arbejdsbyrde 
bagefter. Vi har også gået sager til fordeling fra vores visitation/underretterteam. Men jeg 
tænker vi kommer til at se flere underretninger, og flere sager når dette er overstået, om ikke 
andet til efteråret. 

Beretning 2: 

Jeg har gjort mig mange tanker omkring de vilkår de udsatte familier har i øjeblikket. Jeg 
sidder jo i en modtagelse, så jeg har ikke rigtig fingrene i de familier, som har 
foranstaltninger igangsat. Hos dem ved jeg, at rådgiver er i løbende kontakt, ligesom en del 
familievejledning/behandling stadig pågår. Dog via telefon. 

Der er både dem som måske klarer det bedre i disse tider, fordi der er ro, mindre pres og 
deres eget tempo. Men der er også dem, som bliver ekstra presset af, at være så tæt sammen, 
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især hvis der er meget tydelige udfordringer fra børnenes side. Disse forældre er berettet til 
nødpasning, men som de fleste andre fornuftige danske forældre, ønsker de ikke den 
smitterisiko, som der er ved a sende børnene afsted.  
 
I forhold til mit eget lille område, så er jeg mere bekymret. Vi handler reelt kun på "de røde" 
underretninger. Altså vold og overgreb. Resten får lov at vente, dem vi kan ringe til, der 
tager vi en hurtig partshøring over telefonen, men det bliver uden børnesamtale. Det er en 
vurdering og afvejning vi må gøre. Her bekymrer det mig, at vi ikke er så grundige. Jeg ved, 
at en telefonsamtale kan give et indtryk, som et personligt møde vil ændre radikalt på. 
Børnene bliver ikke hørt i samme udstrækning. I går træf jeg telefonisk afgørelse om BFU 
kun ved partshøring af mor. Barnet på 14 blev ikke hørt. Men så kommer sagen videre...  

Jeg bekymrer mig om, at vi nu planlægger partshøringsmøder på underretninger en måned 
eller halvanden frem i tiden. Jeg bekymrer mig for det arbejdspres vi får efter det her. 
Udfordringer som er eskaleret og derved vil vi træffe mange afgørelser på BFU, hvor 
familieafdelingen bliver udfordret. Eller at vi har i hast fået lukket en del sager på baggrund 
af telefonsamtaler, hvor de så dukker op igen i efteråret.  
Jeg mener, at personlige møder er vejen frem i vores arbejde, men jeg har heller ikke lyst til 
at udsætte mig selv for mere smitterisiko end højst nødvendigt. Jeg er glad for, at jeg ikke er 
sygeplejerske. Men når det kommer til kernen, så synes jeg ikke, at vi kan udføre vores 
arbejde ordentligt, etisk er vi presset og borgernes retssikkerhed er udfordret ved 
hjemmearbejdspladser og familie som kan lytte med. Jeg har nægtet at afholde telefoniske 
samtaler hjemme. 

Jeg tror også vi kommer til at se, at velfærdssamfundet skal spare på den anden side af 
denne krise og her vil vores område også mærke det. Vi bliver allerede mødt med sparekrav 
og bliver bedt om kreative løsninger i stedet for dyrere foranstaltninger. Det tror jeg vi 
kommer til at se mere af på den anden side. Jeg tror, at dem som i dag kan hjælpes i kortere 
forløb efter en BFU, vil få et endnu kortere §11 forløb og så lukkes sagen. Vores grænse for at 
yde støtte vil blive sænket.  

Og i dag: Jeg kan fortælle dig, at antallet af underretninger er gået fra 20-35 om ugen til 4-5 
stykker. Det er jeg ret bekymret over.  Især når man tænker på, at fx alkolinien fortæller om 
flere opringninger... Det vil være gode refleksioner til de studerende. Og hvad betyder det 
så, når vi åbner op igen?  

Jeg tror (desværre) vi får meget travlt. 

Fra en socialrådgiver i et familiecenter 

Beretning 3: 

”Jeg arbejder som familieterapeut i Familiecentret i X Kommune. Størstedelen af mit arbejde 
består i at afholde terapeutiske samtaler med familierne. Det har været yderst vanskeligt at 
udføre mit arbejde hjemmefra - for ikke sige umuligt. Hvem kan udøve terapi over telefonen 
- hvor yderst væsentlige ting som kropssprog, ansigtsmimik, stemninger i rummet, 
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øjenkontakt, m.m. mangler? Det, jeg har kunnet er at have en mere generel “snak” om 
dagligdagen hos familierne - men det har ikke været muligt at skabe vigtige og nødvendige 
forandringer i familierne. Derudover er jeg en del af en åben anonym familierådgivning i X 
Kommune. Denne rådgivning bliver brugt flittigt af borgerne i kommunen, og mange 
problemstillinger løses i rådgivningen - problemstillingerne vokser sig ikke store og “ender” 
som en sag i myndighedsafdelingen. Under krisen har telefonen glødet, og der er stor 
efterspørgsel på fysiske samtaler. Vi har på nuværende tidspunkt en venteliste på over 50 
familier, der venter på en fysisk samtale. Vi har selvfølgelig prøvet at løse alt det, vi kan via 
telefonsamtaler. Vi oplever en stigende efterspørgsel på samtaler fra familierne. Det virker 
som om, at åben anonym familierådgivning er “så forebyggende”, at den nærmest ikke 
regnes for noget i dette genoplukningsregnskab. For mig at se, så betragter jeg min rolle i 
åben anonym familierådgiving som at varetage en kritisk funktion. Jeg har nu i snart 3 
måneder været vidne til (i forvejen udsatte) familier få det værre og værre - og været vidne 
til børn og unge, der kommer i større og større mistrivsel. Og jeg har intet kunnet stille op! 
Det er fuldstændig horrible, at regeringen slet ikke har blik for denne store gruppe 
mennesker i vores samfund. Jeg er dybt forundret over, at regeringen vælger at lukke op for 
“fornøjelseslivet”/forbrugslivet, i stedet for at give alle de offentlig ansatte deres tidligere 
arbejdsvilkår tilbage (som i forvejen ofte er svære og uhåndgribelige). Der er en SÅ stor del 
af den danske befolkning, som kommer til at betale en meget høj pris pga. Corona-
nedlukningen. Jeg er fuldt bevidst om, at det socialt udsatte område er svært at måle på - og 
konsekvenserne af det vi gør, og ikke mindst det vi IKKE gør, ser vi først om nogle år. Jeg 
forstår dog stadig ikke, at der ikke er langt større fokus på lige præcis denne problemstilling 
i medierne - og at vi som samfund tillader, at vi lige nu potentielt set er i gang med at tabe 
omkring 10-15 % af alle børn og unge under 18 år på gulvet. Hvis regeringen er bange for, at 
det er for dyrt ikke at få gang i erhvervslivet igen, så kan jeg fortælle, at det er meget dyrere 
på sigt, at vi ikke får hjulpet de udsatte børn og unge til et godt voksenliv (selvforsørgelse, 
fysisk og psykisk sunde og gode forældreevner).” 
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