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Notat om rundspørge blandt sagsbehandlere på børnehandicap 

 

Dansk Socialrådgiverforening gennemførte i september 2020 en 

rundspørge blandt medlemmer, som arbejder på myndighedsområdet med 

enten socialt udsatte børn og familier eller med børnehandicap. 

 

De samlede resultater fra rundspørgen er offentliggjort her: 

https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-

RundspoergePaaBoerneomraadet-ny3.pdf 

 

I dette notat er resultaterne for respondenterne på børnehandicapområdet 

trukket ud af de samlede besvarelser. I alt 124 sagsbehandlere på 

børnehandicapområdet har gennemført hele undersøgelsen. De udgør 23% 

af den samlede undersøgelse. 

 

Sagstal 

Sagsbehandlerne på børnehandicapområdet har flere sager end 

sagsbehandlere på området for udsatte børn.  

16-20 1 
21-25 9 
26-30 17 
31-35 24 
36-40 23 
41-45 15 
46-50 10 
51-55 11 
56-60 3 
61-65 5 
66 eller 
derover 

2 

Ved ikke 4 

  
Hovedtotal 124 

 

DS vejledende sagstal på dette område er 25-35 sager pr. sagsbehandler. 

Det betyder at omkring 60% af de adspurgte har et højere sagstal end 

anbefalingen.  

 

Der er ikke i ovenstående taget højde for, at nogle af respondenterne ikke 

er på fuldtid. Det vil være nogle af de medarbejdere, som har tilsvarende 

lavere sagstal. 
  

Notat 

Dato 12. januar 2021 

SMB 

https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-RundspoergePaaBoerneomraadet-ny3.pdf
https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-RundspoergePaaBoerneomraadet-ny3.pdf
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Oplevelse af arbejdspres 

 50% af de adspurgte oplever et "meget højt arbejdspres" (62 ud af 

124).  

 39,5 % "et højt arbejdspres" (49/124) 
 10,5% "et passende arbejdspres" (13/124) 

Det er højere end det, som sagsbehandlerne på området for socialt udsatte 

børn oplever. 

Det er i forvejen velkendt, at sagsbehandlere på børneområdet (begge 
områder til sammen) er blandt den mest stressede faggruppe. Det viste en 

undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i 

2019: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-rapport-socialradgivere-

er-den-mest-stressede-
faggruppe?publisherId=11638740&releaseId=13568034  

Mulighed for inddragelse 

Oplever du, at du har mulighed for at inddrage de børn og unge, du har i 

din ”sagsstamme” tilstrækkeligt i forhold til lovens intentioner og din 

faglige vurdering? 

 Ofte 6% (8/124) 

 Indimellem 47% (58/124) 

 Sjældent 43% (53/124) 

 Aldrig 2% (3/124) 
 Ved ikke 2% (2/124) 

Årsager til manglende inddragelse 

Vi har spurgt de 116, som har svaret noget andet end ”ofte” i foregående 

spørgsmål. Her er mulighed for at sætte flere krydser. Svarene er således: 

 Jeg mangler tid (93/116) 

 Jeg mangler viden om og/eller træning i hvordan jeg inddrager børn 

og unge (34/116)  

 Min begrænsede beslutningskompetence er en forhindring for at 
inddrage børn og unge (26/115)  

 Lovgivningen spænder ben for at inddrage børn og unge (11/116) 

Hurtig og tidlig indsats 

Oplever du, at du har mulighed for at sætte hurtigt og tidligt ind med 

støtte i forhold til udsatte børn, unge og familier? 

 Ofte 5% (6/124) 

 Indimellem 48% (60/124) 

 Sjældent 45% (56/124) 

 Aldrig 1% (1/124) 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-rapport-socialradgivere-er-den-mest-stressede-faggruppe?publisherId=11638740&releaseId=13568034
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-rapport-socialradgivere-er-den-mest-stressede-faggruppe?publisherId=11638740&releaseId=13568034
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-rapport-socialradgivere-er-den-mest-stressede-faggruppe?publisherId=11638740&releaseId=13568034
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 Ved ikke 1% (1/124) 

Årsager til at der ikke sættes hurtigt og tidligt ind 

Vi har spurgt de 118, som har svaret noget andet end ”ofte” i foregående 

spørgsmål. Her er mulighed for at sætte flere krydser. Svarene er således: 

 De formelle krav til børnefaglige undersøgelser og handleplaner er 

blokerende for en hurtig indsats (57/118) 

 Der er ikke tilstrækkelige tilbud til en hurtig indsats (54/118) 

 Jeg mangler beslutningskompetence for at kunne sætte ind hurtigt 
og tidligt (52/118) 

 Min kommune er tilbageholdende med at bevilge hurtig og 

umiddelbar støtte til børn og familier (17/118) 

 Børn eller familier har modvilje mod tidlig indsats (7/118) 
 Ved ikke (4/117) 

Økonomi vs faglighed 

Oplever du, at økonomiske hensyn står i vejen for at iværksætte den 

fagligt korrekte foranstaltning eller anbringelse? 

 Ofte: 27% (34/124) 
 Indimellem: 44% (54/124) 

 Sjældent: 21% (26/124) 

 Aldrig: 5% (6/124) 

 Ved ikke: 3% (4/124) 

Eksempler på konsekvenser af at økonomi står i vejen for faglighed 

Vi har spurgt de 88, som har svaret ”ofte” eller ”indimellem” i foregående 

spørgsmål. Her er mulighed for at sætte flere krydser. Svarene er således: 

 Jeg har oplevet at hensyn til økonomien forsinker iværksættelsen af 
foranstaltninger (62/88) 

 Jeg har oplevet, at økonomiske hensyn sætter et loft over, hvor 

meget støtte hvert enkelt barn eller ung kan få (51/88) 

 Jeg har oplevet at der ikke er råd til foranstaltninger, herunder 
anbringelser (17/88) 

 Jeg har oplevet at hjemtage et barn, før jeg måtte anbringe et nyt 

(0/88) 

 Ved ikke (4/88) 


