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Det specialiserede socialområde 

64 procent af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien oplever, at 

borgerne i dag har et større behov for støtte end for 5 år siden. Ikke desto mindre oplever 56 procent 

af de ansatte på bosteder og døgninstitutioner, at den hjælp borgerne visiteres til er faldet i den 

tilsvarende periode.  

Det viser en ny undersøgelse gennemført blandt FOA-medlemmer ansat på bosteder, 

døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien. Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 29. april 

til 10. maj 2021, hvor i alt 1.912 FOA-medlemmer inden for målgruppen svarede på undersøgelsen.  

Hovedkonklusioner 

 64 procent af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien med mere 

end 5 års erfaring svarer, at borgerne i dag har et større behov for støtte sammenlignet med for 

5 år siden. 

 56 procent af de ansatte på bosteder og døgninstitutioner med mere end 5 års erfaring svarer, 

at borgerne i dag visiteres til mindre hjælp end for 5 år siden. 

 4 ud af 10 (43 %) af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien med 

mere end 5 års erfaring oplever, det er blevet sværere at bruge sine faglige kompetencer i dag 

end for 5 år siden.  

 Over halvdelen (56 %) af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien 

oplever mindst en gang om ugen at føle sig utilstrækkelig, fordi borgerne ikke får den 

tilstrækkelige hjælp. 

 Hver anden af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien med mere 

end 5 års erfaring oplever, at arbejdspladsen i dag tager imod flere målgrupper end for 5 år 

siden.  
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Borgerne visiteres til mindre hjælp end for 5 år siden 

56 procent af de ansatte på bosteder og døgninstitutioner svarer, at borgerne i dag visiteres til mindre 

hjælp end for 5 år siden. 24 procent svarer, at niveauet er uændret, mens kun 5 procent oplever, at 

borgerne i dag visiteres til mere hjælp. 15 procent har svaret ved ikke.  

Svarene fra medlemmer, der ikke var ansat på arbejdspladsen for 5 år siden, er ikke medtaget i figuren.  

 

 

  

Figur 1. Tænk tilbage på udviklingen over de seneste 5 år. Bliver borgerne i dag visiteret til 

mere eller mindre hjælp end for 5 år siden? 

 

 

 

Antal svar: 1.196. Dette spørgsmål er kun stillet til ansatte på bosteder og døgninstitutioner. Figuren inkluderer kun svar fra 

dem, der har været ansat over de seneste 5 år. 
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Behovet for støtte er større i dag end for 5 år siden 

64 procent af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien svarer, at 

borgerne i dag har et større behov for støtte sammenlignet med for 5 år siden. 29 procent svarer, at 

behovet for støtte i dag er ca. det samme, mens kun 1 procent oplever, at borgernes behov i dag er 

mindre end for 5 år siden. 6 procent har svaret ”Ved ikke”.  

Svarene fra medlemmer, der ikke var ansat på arbejdspladsen for 5 år siden, er ikke medtaget i figuren. 

 

  

Figur 2.  Hvordan har borgernes behov for støtte udviklet sig de seneste 5 år? 

 

 
 

Antal svar: 1.596.  Figuren inkluderer kun svar fra dem, der har været ansat over de seneste 5 år 
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4 ud af 10 synes, det er blevet sværere at bruge sine faglige kompetencer  

43 procent af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien oplever, at det er 

blevet sværere for dem at bruge deres faglige kompetencer i dag sammenlignet med for 5 år siden. 42 

procent svarer, at det ikke har ændret sig, mens 10 procent synes, det er lettere i dag end for 5 år 

siden.  

Svarene fra medlemmer, der ikke var ansat på arbejdspladsen for 5 år siden, er ikke medtaget i figuren. 

 

  

Figur 3.  Tænk tilbage på udviklingen over de seneste 5 år. Er det blevet lettere eller sværere 

for dig at bruge dine faglige kompetencer i arbejdet med borgerne? 

 

 
 

Antal svar: 1.589.  Figuren inkluderer kun svar fra dem, der har været ansat over de seneste 5 år 
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Over halvdelen oplever mindst en gang om ugen at føle sig utilstrækkelig, fordi borgerne ikke 

får den tilstrækkelige hjælp  

15 procent oplever det dagligt, 23 procent oplever det flere gange om ugen og 18 procent ugentligt. 

Sammenlagt er det således 56 procent af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i 

behandlingspsykiatrien, der mindst en gang om ugen føler sig utilstrækkelig, fordi borgerne ikke får 

den hjælp, som medlemmerne synes er rimelig. Kun 5 procent oplever det aldrig.  

 

 

  

Figur 4.  Tænk på din arbejdsplads. Hvor ofte føler du dig utilstrækkelig, fordi borgerne ikke 

får den hjælp, du synes er rimelig? 

 

 
 

Antal svar: 1.893 
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Hvert andet medlem oplever, at arbejdspladsen i dag tager imod flere målgrupper end for 5 år 

siden 

50 procent af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien svarer, at deres 

arbejdsplads i dag modtager flere forskellige målgrupper end for 5 år siden. 42 procent oplever ingen 

forandringer, mens kun 3 procent oplever, at arbejdspladsen i dag har færre målgrupper.  

Svarene fra medlemmer, der ikke var ansat på arbejdspladsen for 5 år siden, er ikke medtaget i figuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.  Modtager I flere eller færre forskellige målgrupper på din arbejdsplads i dag 

sammenlignet med for 5 år siden? 

 

 
 

Antal svar: 1.537.  Figuren inkluderer kun svar fra dem, der har været ansat over de seneste 5 år 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 29. april til 10. maj 2021 

Målgruppen 

Målgruppen for undersøgelsen var erhvervsaktive medlemmer af FOAs Social- og 

Sundhedssektor og Pædagogisk Sektor, som er ansat på bosteder og døgninstitutioner samt 

i behandlingspsykiatrien.  

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse udsendt på mail til alle 

medlemmer inden for målgruppen. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. 

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt blev 10.805 medlemmer inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 334 e-mailadresser 

var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således 10.471. Heraf gennemførte 2.859 

medlemmer undersøgelsen fuldt ud, mens 193 kun angav nogle svar. Den samlede 

svarprocent for fuldt gennemførte besvarelser var således 27 procent.  

 

947 respondenter viste sig at være uden for målgruppen og blev derfor sorteret fra. Svarene 

i dette notat bygger således på i alt 1.912 gennemførte besvarelser inden for målgruppen.  

      


