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Resultater og anbefalinger 

 

Gadefolks forhold under Covid-19 
Undersøgelse af Brugernes Akademi, SAND – De Hjemløses Landsorganisation og Gadejuristen 

 

Gadejuristen har sammen med SAND – De Hjemløses Landsorganisation og Brugernes Akademi 

foretaget en undersøgelse blandt hjemløse, stofbrugere og andre gadefolk om deres forhold 

under Covid-19. Undersøgelsen er gennemført som et elektronisk spørgeskema, som har kunnet 

besvares online, og er blevet delt i målgruppen af organisationerne.  

 

162 har gennemført undersøgelsen og nogle har sprunget enkelte spørgsmål over. Resultaterne 

skal derfor ikke opfattes som repræsentative for hele målgruppen. Ved gengivelsen af besvarel-

ser er der derfor fokuseret på spørgsmål, hvor besvarelserne viser en klar tendens. Det angives 

for hvert resultat, hvor mange respondenter, der har besvaret spørgsmålet. Antallet svinger 

fordi nogle respondenter har sprunget spørgsmål over. I forhold til antallet af respondenter kan 

det til sammenligning bemærkes, at Rådet for Socialt Udsatte d. 4. juni offentliggjorde resultater 

fra en undersøgelse om nedlukningen af samfundet baseret på blot 51 besvarelser.  

 

Fordelingen af besvarelserne er imidlertid bred både i forhold til køn, alder og geografi. Det er 

særligt bemærkelsesværdigt at respondenterne er fra 46 af landets 98 kommuner og dækker 

alle fem regioner. 

 

93 af 161 af respondenterne (58 %) oplyser, at de primært har sovet i egen bolig under corona-

epidemien. De øvrige oplyser primært at have sovet hos bl.a. andre private, på herberg, bosted, 

natcafe eller på gaden. 55 af 159 respondenter (35 %) oplyser at være sælger af Hus Forbi eller 

Illegal Magasin. 

 

Adspurgt om hjælpebehov før coronaepidemien oplyser respondenterne en bred vifte af behov, 

hvor rusmidler, sundhed, bolig og forsørgelse alle afkrydses af hver tredje respondent (32-40 

%). Hver femte (20 %) oplyser, at de ikke har haft noget hjælpebehov.  

 

Resultater 

Smitte og sikkerhed 

92 af 147 respondenter (63 %) oplyser, at de har været bekymret for at blive smittet med 

coronavirus. 32 af 145 (22 %) oplyser, at de ikke har haft tilstrækkelig mulighed for at kunne 

vaske hænder eller spritte af. Blandt de respondenter, der oplyser andet opholdssted end egen 

bolig oplever 40 %, at de ikke har haft tilstrækkelig mulighed for håndvask eller afspritning. Det 

må anses som bekymrende, at fire ud af ti udsatte uden egen bolig har oplevet problemer med 

den basale adgang til at vaske hænder eller spritte af, der har været blandt myndighedernes 

helt centrale anbefalinger.  

 



 

 

  Side 2 

36 af 160 respondenter (23 %) oplyser, at de ikke i øvrigt synes at have kunnet beskytte sig 

selv nok mod risiko for smitte. Blandt de respondenter, der oplyser andet opholdssted end egen 

bolig, oplever 31 %, at de ikke har kunnet beskytte sig selv nok. Det har været muligt at uddybe, 

hvorfor det har været vanskeligt at beskytte sig. Her fremgår det bl.a. af de individuelle besva-

relser, at andre i samfundet ikke har holdt afstand og praktiske forhold knyttet til de særlige 

livsforhold (fx behov for at sælge aviser, skaffe stoffer mv. samt plads- og hygiejneforhold).  

 

94 af 159 respondenter (59 %) oplyser, at de har været bekymret for at smitte andre. Blandt 

de respondenter, der svarer ikke at have haft tilstrækkelig mulighed for at vaske hænder eller 

spritte af, har 69 % været bekymret for at smitte andre.  

 

45 ud af 160 (28 %) respondenter oplyser at være blevet testet for coronavirus, heraf oplyser 

tre at være blevet testet positive. Ingen af de testede har modtaget behandling.  

 

Adgang til tilbud og hjælp under coronaepidemien 

127 af 159 respondenter (80 %) oplyser, at væresteder, centre eller andre sociale tilbud, som 

de plejer at bruge, har været lukket helt eller delvist. Det fremgår af de individuelle, uddybende 

besvarelser, at det særligt gælder tilbud som væresteder, varmestuer og stofbehandlingssteder. 

Men også steder som biblioteker, bademuligheder og offentlige toiletter fremhæves.  

 

Socialministeriet meldte allerede d. 11. marts 2020 ud, at det sociale område var en del af de 

kritiske funktioner, der ville blive opretholdt1, og statsministeren fremhævede netop mennesker, 

der arbejder med socialt udsatte, blandt de offentligt ansatte, der ikke kunne hjemsendes. Det 

er på den baggrund bekymrende, at fire ud af fem af respondenterne har oplevet, at deres tilbud 

har været lukket. 

 

137 af 158 (87 %) af respondenterne har oplevet perioden som ensom. 75 af dem (47 % af 

alle) har oplevet perioden som meget ensom. 18 respondenter (11 %) oplyser, at de slet ikke 

har været ensomme. 

 

74 af 158 (47 %) respondenter oplyser, at de har fået mindre at spise end de plejer. Heraf 

oplyser 28 respondenter (18 % af alle), at de har fået meget mindre at spise. 17 respondenter 

(11 %) oplyser at have fået mere at spise end de plejer. De resterende (42 %) har spist som de 

plejer.2 

 

55 af 160 respondenter (34 %) oplyser at have fået ekstra hjælp under coronaepidemien. Det 

fremgår af de individuelle, uddybende besvarelser, at hjælpen altovervejende er modtaget fra 

familie, venner og civilsamfundsorganisationer. Særligt Hus Forbi fremhæves af flere. Kun en-

kelte nævner offentlige myndigheder (behandlingssted, kommune og hospital). 

 

                                           
1 https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/socialt-udsatte-skal-stadigvaek-have-noedvendig-hjaelp/ 
2 Afsnittet er præciseret 31. juli 2020.  

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/socialt-udsatte-skal-stadigvaek-have-noedvendig-hjaelp/


 

 

  Side 3 

82 af 156 respondenter (53 %) oplyser, at det har været sværere end normalt at få hjælp under 

coronaepidemien. I de individuelle, uddybende besvarelser fremhæves blandt andet vanske-

ligheder med at få kontakt til kommunen og stofbehandlingssted. 

 

Penge og forsørgelse 

91 af 157 respondenter (58 %) oplyser at have haft problemer med at tjene penge (fx ved salg 

af Hus Forbi, tigge, mv.) under coronaepidemien. 25 respondenter (16 %) oplyser slet ikke at 

have haft problemer. De resterende har svaret ved ikke/ikke relevant. 

 

38 af 159 respondenter (24 %) oplyser at have haft problemer med deres kontanthjælp eller 

førtidspension under coronaepidemien. 97 respondenter (61 %) har slet ikke haft problemer. De 

resterende har svaret ved ikke/ikke relevant. 

 

46 af 160 respondenter (29 %) oplyser at have haft problemer med banken under coronaepide-

mien. Særligt Danske Bank og Nordea fylder meget i de individuelle, uddybende besvarelser. 

 

Stoffer og behandling 

87 af 157 respondenter (55 %) oplyser at bruge stoffer. De følgende resultater omfatter alene 

de respondenter, der har oplyst, at de bruger stoffer, herunder respondenter der oplyser, at de 

bruger både stof og alkohol.  

 

Blandt dem der har oplyst, at de bruger stoffer, oplyser 53 af 76 respondenter, at de har haft 

udfordringer med at skaffe nok stof under coronaepidemien. 20 respondenter (26 %) svarer at 

de slet ikke har haft problemer. 

 

55 af 76 respondenter (72 %) oplyser, at stofferne har været dyrere end normalt. Ingen oplyser, 

at de har været billigere. Ifølge 35 af 75 respondenter (47 %) har kvaliteten været dårligere end 

normalt, mens 28 respondenter (37 %) har oplevet kvaliteten som normal. Enkelte har oplevet 

kvaliteten som bedre. 

 

34 af 76 respondenter (45 %), der oplyser at bruge stoffer, oplyser også, at de kommer på et 

behandlingssted. Heraf oplyser 11, at de ikke er kommet der under Covid-19. 31 af de 34 mod-

tager medicin fra behandlingsstedet.  

 

Respondenterne i behandling er blevet spurgt, hvordan deres stofbehandlingssted har fungeret 

under Covid-19. 33 respondenter har svaret, med stor bredde i besvarelserne fra godt til skidt. 

Det er særligt bemærkelsesværdigt at flere oplyser, at behandlingsstedet har været lukket. En-

kelte kommentarer handler desuden mere generelt om dårlige forhold på behandlingsstedet 

uanset epidemien. 

 



 

 

  Side 4 

Blandt de respondenter, der oplyser at modtage medicin fra behandlingsstedet, oplyser 10 ud af 

30 respondenter (33 %), at den udleverede medicin ikke har dækket deres medicinbehov under 

Covid-19. 

 

 

Anbefalinger 

Smitte og sikkerhed 

 

• Der bør etableres hygiejnepakker til gadehjemløse med håndsprit, så de altid har mu-

lighed for at spritte hænder, ligesom der bør tilbydes mundbind og engangshandsker til 

hjemløse. 

 

• De offentlige toiletter bør i videst muligt omfang holdes åbne, så hjemløse også har 

mulighed for at vaske hænder her.  

 

• Væresteder, der udleverer mad som take-away, bør tilbyde mulighed for at vaske 

og/eller afspritte hænderne. 

 

Adgang til tilbud og hjælp  

 

• Det bør kortlægges, hvor lukkede de kommunale tilbud, omfattet af begrebet ’kritisk 

funktion’, faktisk har været? Dette er nødvendigt at blive kloge på, også for at kunne 

være velforberedte forud for en eventuel anden bølge eller lignende kriser.  

 

• Alle sociale tilbud for udsatte må tage stilling til, om de udgør en ’kritisk funktion’, og 

dernæst melde klart og åbent ud herom, herunder om hvordan man forholder sig, såfremt 

landet igen bliver lukket delvist ned. Det bør samtidig overvejes, hvordan man under en 

eventuel delvis nedlukning alligevel kan servicere sin målgruppe i tilstrækkelig grad eller 

hvordan man bedst informerer sin målgruppe om dels den aktuelle krise, dels om hvor 

og hvordan målgruppen ellers kan få den fornødne hjælp. 

 

• Myndigheder bør opretholde deres eksisterende gadeplansindsatser, som til enhver tid 

må anses som nødvendig og dermed ’kritisk funktion’. Dette også som forudsætning 

for, at deres egne medarbejdere har mulighed for at vurdere, hvordan gadefolket age-

rer og ændrer mønstre under en krise, og hurtigt og fleksibelt tilpasse hjælpeindsatsen 

derefter. 

 

• Myndigheder bør altid være tilgængelige under en krise, herunder på telefon og ved fy-

sisk henvendelse. 

 

• Madtilbud til udsatte bør altid klassificeres som en kritisk funktion, og enhver begræns-

ning af et eksisterende madtilbud bør kompenseres af andre muligheder for at sikre ga-

defolkets adgang til at få mad. 



 

 

  Side 5 

 

• Myndighederne bør øge fokus på at orientere udsatte borgere om, hvor og hvordan de 

kan få mad, hvis væresteder eller herberger igen lukkes helt eller delvist ned. 

 

Penge og forsørgelse 

 

• Udsatte har oftest ingen mulighed for lønkompensation. Myndighederne bør derfor un-

der eksempelvis en krise som Covid-19 være opmærksomme på, at udsattes udgifter 

kan stige, samtidig med at indtægter fra fx avissalg, flaskesamling, tiggeri, gadesexsalg 

og andet gaderelateret arbejde falder. 

 

Stoffer og behandling 

 

• Undersøgelsen underbygger det generelle billede af, at mange stofbrugere ikke er ind-

skrevet i behandling.3 Der ses store forskelle i, hvilke oplevelser stofbrugere har haft 

under Covid-19 i relation til stof og behandlingssystemet, hvilket endnu en gang under-

streger behovet for en grundig analyse af stofbrugeres oplevelser med kvaliteten af den 

kommunale stofbehandling, herunder kommunernes kriseberedskab eller mangel på 

samme. En sådan undersøgelse kan med fordel inddrage erfaringerne med udlevering 

af medicin til længere perioder, samt udkørende udlevering af medicin, opstart af medi-

cinsk behandling på gadeplan og manglende implementering af adgang til abstinensbe-

handling på de etablerede karantænepladser mv.  

 

• Fokus må øges på, at få indskrevet flest muligt med behandlingsbehov og -ønske i stof-

behandling, og på at kunne beholde de indskrevne i behandlingssystemet, så længe be-

hov og ønske består. Det redder både liv og helbred, når behandlingskvaliteten er god 

nok, og så er det samfundsøkonomisk en del billigere at have stofbrugerne i behandling 

end at lade dem være overladt til at klare sig på egen hånd. 

 

• Når priserne på stoffer stiger og kvaliteten eventuelt også falder, bør kommunerne 

straks kunne opjustere adgangen til behandling og prioritere at få så mange som mu-

ligt, med behandlingsbehov og -ønske, indskrevet. 

 

 

 

                                           
3 https://www.sst.dk/da/Nyheder/2019/Nyt-skoen-vurderer-hoejrisikoforbruget-af-illegale-stoffer  

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2019/Nyt-skoen-vurderer-hoejrisikoforbruget-af-illegale-stoffer

