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Introduktion 
 

Den hurtige spredning af COVID-19-pandemien siden marts 2020 har haft meget forskellig 
indvirkning på forskellig sektorer. De, der er hårdest ramt, er dem, der leverer tjenester, som 
kræver høj fysisk nærhed til kunderne og som har en stor andel af små eller mikrovirksomheder, 
der mangler reserver til at kompensere for den faldende efterspørgsel efter tjenester (Pouliakas 
og Branka 2020). Dette er ofte sektorer, som kræver færdigheder på mellem- til lavt niveau, 
hvor der rekrutteres blandt grupper, der er stærkt udsat for indvirkningen af COVID-19-
pandemien samt viser høje niveauer af sort arbejde. Udover i sektorerne for turisme og 
gæstfrihed, findes disse egenskaber, virksomhedernes struktur samt beskæftigelsesmønstre1 i 
sektoren for tjenesteydelser i hjemmet. 
 
Europa-Kommissionen (2012) definerer tjenesteydelser i hjemmet som “[dækkende] en bred 
vifte af aktiviteter, der bidrager til trivsel i hjemmet hos familier og enkeltpersoner: 
børnepasning, langtidspleje for ældre og personer med handicap, afhjælpende klasser, 
reparationer i hjemmet, havearbejde, support inden for informations- og 
kommunikationsteknologi osv.” Dette viser, at levering af tjenesteydelser i hjemmet hjælper 
ældre såvel som personer med handicap til at klare deres daglige liv, tilbyder familier fleksi-
biliteten i ikke-institutionaliseret børnepasning og muliggør udnyttelse af (højt) specialiserede 
tjenester i og omkring huset. Desuden anses sektoren for tjenesteydelser i hjemmet for at være 
et beskæftigelsesfelt med højt vækstpotentiale (Baga et al. 2020). Derfor analyserer denne 
rapport de skridt, som regeringer i Europa har taget for at absorbere det chok, som COVID-19-
pandemien har forårsaget med hensyn til omfanget / kvaliteten af tjenester og 
beskæftigelsesniveauet i forskellige sektorer inden for tjenesteydelser i hjemmet. Desuden 
præsenterer den anbefalinger til fremme af udviklingen af feltet i EU-medlemsstaterne. 
 
Analyserne er baseret på resultater fra en undersøgelse af COVID-19's kortsigtede indvirkning 
på sektorerne for tjenesteydelser i hjemmet og tilsvarende politiske reaktioner i Østrig, Belgien, 
Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, 
Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige. I 
forskningen blev der anvendt en tilgang med blandede metoder: 
• Der blev udført en undersøgelse af sektorens organisationer, arbejdstagere og husstande, der 
bruger tjeneste ydelser i hjemmet / ansætter arbejdere; 
• Der blev foretaget research, som indsamlede oplysninger om politiske reaktioner på 
indvirkningerne af COVID-19 i forskellige sektorer inden for tjenesteydelser i hjemmet; 
• Der blev gennemført ekspertinterviews i ni udvalgte lande.2 

 
1 Kun i denne dimension eller nogle typer tjenester, der tilbydes inden for tjenesteydelser i hjemmet; se afsnit 2, der beskriver 
sektorens mangfoldighed. 
2 Forskningen fandt sted inden for projektet Advancing Personal and Household Services (Ad-PHS), som samlede syv partnere: 
Den europæiske sammenslutning af udbydere af tjenester til handicappede (EASPD); Den europæiske forening for tjenester 
til privatpersoner (EFSI); UNI Global Union  Europa (UNI Europa); Den europæiske forening af arbejdejdstagerorganisationer i 
sektorerne for fødevarer, landbrug og allierede brancher (EFFAT); Diesis COOP; Instritut for økonomi, arbejde og kultur (IWAK); 
Europæisk sammenslutning for familiebeskæftigelse (EFFE) (se https://ad-phs.eu/). 
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Indvirkningen af COVID-19-pandemien på 
sektorens organisationer, brugere og 
arbejdstagere 

For at undersøge indvirkningerne af COVID-19-pandemien på sektoren for tjenesteydelser i 
hjemmet blev der iværksat en undersøgelse i 27 EU-medlemsstater. Den leverede 215 svar fra 
15 lande og blev gennemført mellem den 23. september og 23. november 2020. De fleste svar 
kom fra lande, hvor sektoren for tjenesteydelser i hjemmet er mere avanceret, og udbyderne 
er velorganiserede, så de kunne formidle undersøgelsen i deres netværk: Italien, Belgien, 
Tyskland, Frankrig og Finland. Da 50 % af svarene kom fra Italien, betragtes de separat her. 
Generelt kommer ingen af svarene fra lande, hvor Ad-PHS-projektet ikke var til stede (lande 
med et mindre udviklet felt som Kroatien, Cypern, Grækenland, Letland og Litauen - med den 
bemærkelsesværdige undtagelse af Portugal). Da antallet af svar er begrænset, er 
undersøgelsen ikke repræsentativ for målpopulationen. Undersøgelsens svar blev beriget og 
kontekstualiseret ved hjælp af indsigt fra ekspertsamtaler med foreninger inden for sektoren 
(interesserepræsentationer for arbejdsgivere og -tagere) fra ni lande: Østrig, Belgien, Estland, 
Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Rumænien og Spanien. 
Med fokus på den første bølge af COVID-19-pandemien (februar / marts-juni 2020) kiggede 
undersøgelsen på: 
• pandemiens indvirkning på disse organisationer, brugere og arbejdstagere; 
• de strategier, der blev anvendt til at håndtere pandemiens indvirkninger; 
• de støttestrukturer, der er tilgængelige for dem. 
 
65 % af respondenterne repræsenterede organisationer, 26 % husstande - som både brugere 
af tjenesterne og arbejdsgivere, og 9 % af svarene kom fra arbejdstagere.3 

 

COVID-19-pandemiens indvirkning på organisationers, brugeres og 
arbejdstageres aktiviteter 
 
Halvdelen af sektorens organisationer oplevede en fuldstændig (26 %) eller delvis (24 %) 
forretningslukning i den første periode af COVID-19-pandemien. 44 % af respondenterne i 
undersøgelsen vurderede, at krisens indvirkning på deres indtægter var stor, og 39 % 
bemærkede en moderat indflydelse. 

Derfor angav 73 % af respondenterne, at deres samlede økonomiske kapacitet var negativt 
påvirket (figur 1). Da 73 % af organisationerne svarede, at det var vanskeligt at finde nye kunder, 

 
3 Følgende præsentation af undersøgelsesresultaterne inkluderer ikke svar fra Italien, den er derfor baseret på 108 svar fra 14 
lande. Afvigende fra de dominerende profiler for sektorens organisationer, husstande og arbejdstagere angav respondenterne, 
at de for det meste leverede eller brugte ikke-plejetjenester (fx rengøring). 
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er dette en indikator for, at det var svært at kompensere for tabet af forretning. I forskellige 
lande rapporterede interviewpartnerne, at kunder, der anvender tjenesteydelser i hjemmet, 
havde forskellige grunde til at annullere tjenester under pandemien: Da de brugte mere tid 
derhjemme, kunne de udføre mere arbejde i husstanden, havde færre økonomiske ressourcer 
til rådighed eller var bekymrede for de sårbare grupper i deres husstand. Mens der var forskelle 
i ekspertudtalelser, synes den generelle tendens at være, at plejetjenester sjældnere blev 
annulleret end ikke-plejetjenester, medmindre de blev leveret til sårbare grupper. 
 
Figur 1: Aspekter af levering af tjenesteydelser i hjemmet påvirket af COVID-19-pandemien (februar-juni 2020): 
Organisationer for tjenesteydelser i hjemmet (i %) 
 

 
Kilde: Ad-PHS COVID-19-undersøgelse (2020). 
 
Desuden svarede repræsentanter for organisationerne, at den psykologiske trivsel (76 % af 
respondenterne) og den fysiske sundhed (60 %) af deres personale blev påvirket negativt, 
hvilket gjorde det vanskeligere at styre den kontinuerlige levering af tjenester. Rekrutteringen 
blev også påvirket negativt (66 %) - for eksempel relevant i en situation, hvor de sædvanlige 
arbejdere ikke var tilgængelige på grund af sygdom eller familieansvar. Interessant nok angav 
flertallet af respondenterne, at kommunikationen i denne situation enten ikke blev påvirket (44 
%) eller endda blev påvirket positivt (17 %). De interviewede eksperter rapporterede, at 
sektorens organisationer gjorde en særlig indsats i kommunikationen med deres arbejdstagere 
for at mindske usikkerheden og komme med individuelle løsninger til husholdningerne og 
arbejdere for at sikre tjenesternes kontinuitet. 
 
Størstedelen af husstande (68 % af respondenterne) hævdede, at de økonomiske ressourcer, 
de havde til rådighed til køb af tjenesteydelser i hjemmet, slet ikke var påvirket, eller at 
indvirkningen næsten ikke var synlige (18 %). Tilgængeligheden af midler til tjenesteydelser i 
hjemmet blev påvirket moderat i 14 % af tilfældene. Undersøgelsens svar angav imidlertid, at 
tjenesterne fortsatte som normalt i kun 25 % af tilfældene. I 39 % af tilfældene annullerede 
organisationen eller arbejdstageren tjenesterne fuldstændigt og i 14 % af tilfældene delvist. 
Kun 11 % af husstandene i undersøgelsen hævdede, at det var dem, der annullerede 
tjenesterne delvist og yderligere 11 % helt. Ekspertinterviewene modsagde imidlertid disse 
fund og rapporterede, at tabet af forretning og fyringer i EU i sektoren hovedsageligt skyldes 
husholdningernes mindre efterspørgsel, primært inden for plejetjenester. 
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Uoverensstemmelsen skyldes sandsynligvis, at vores prøve har flere husholdninger, som 
hovedsagelig bruger rengøringstjenester til hjemmet. 
Efter husholdningernes opfattelse blev de fleste af aspekterne i sektorens udbud ikke påvirket 
bortset fra ændringen i kommunikationen med arbejderen, som overvejende blev vurderet 
som negativ (79 %) (figur 2). I modsætning hertil forværredes kommunikationen med 
organisationen kun i 9 % af tilfældene og blev endda bedre i 7 % af tilfældene. Det ser ud til, at 
det i usikkerhedssituationen var lettere for organisationer at omorganisere deres 
kommunikation med deres kunder og arbejdstagere og tilbyde orientering til dem. 
 
Figur 2: Aspekter af levering af tjenesteydelser i hjemmet påvirket af COVID-19-pandemien (februar-juni 2020):  
husholdninger (i %) 
 

 
 
Kilde: Ad-PHS COVID-19-undersøgelse (2020). 
 

46 % af arbejdere svarede, at deres indkomst slet ikke havde ændret sig eller næsten ikke havde 
ændret sig (9 %) under den første bølge af COVID-19-pandemien. For 27 % af respondenterne 
ændrede deres situation sig imidlertid moderat og for 9 % meget. Da de blev spurgt om 
ændringerne i deres indkomst, hævdede 46 % af de adspurgte, at deres arbejdstid var blevet 
reduceret, og 9 % oplyste, at de var blevet afskediget. I denne usikkerhedssituation sagde 36 % 
af arbejderne i undersøgelsen, at deres evne til at finde yderligere arbejde såvel som deres 
evne til at finde et nyt arbejdssted var blevet påvirket negativt (figur 3). Arbejdernes største 
bekymring var imidlertid deres fysiske helbred, da 82 % af respondenterne hævdede, at COVID-
19-pandemien havde haft en negativ indvirkning på det. Interviewene viste, at dette havde 
noget at gøre med stress grundet den begrænsede tilgængelighed af personligt 
beskyttelsesudstyr i de første uger af pandemien samt behovet for at arbejde i et miljø, hvor 
de nuværende sikkerhedsmæssige garantier for serviceydelse pludselig blev bestridt. Desuden 
fandt arbejderne det vanskeligt at fortsætte med at arbejde i en situation, hvor deres privatliv 
var blevet påvirket af COVID-19-pandemien. 
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Figur 3: Aspekter af levering af tjenesteydelser i hjemmet påvirket af COVID-19-pandemien (februar-juni 2020): 
arbejdere (i %) 
 

 
Kilde: Ad-PHS COVID-undersøgelse (2020). 
 
 

Strategier for organisationer, brugere og arbejdstagere til at håndtere COVID-
19-pandemiens indvirkninger 
 
De fleste organisationer oplyste, at de leverede personlige værnemidler til deres arbejdere (91 
%) og reviderede standarderne og procedurerne for levering af tjenester (84 %) (figur 4). Dette 
fulgte efter de informationskampagner, der blev iværksat i de fleste lande, der informerede 
kontakter med sårbare grupper om at overholde strenge hygiejneforanstaltninger. I 
overensstemmelse med de nye standarder for levering af tjenester blev hyppigheden, 
varigheden og/eller arten af tjenesterne ændret (69 %). Både intern kommunikation (60 %) og 
kontakt med eksterne partnere (49 %) var områder, der blev revideret. At adressere 
arbejdernes trivsel var en foranstaltning, der ofte blev nævnt (71 %). Svarene viser, at mens 39 
% af organisationerne reducerede deres arbejdstagers arbejdstid og 11 % øgede den, blev der 
sjældnere taget mere permanente beslutninger vedrørende personalet: 20 % af 
respondenterne oplyste, at de hyrede nye arbejdere, og 14 % afskedigede deres personale. 
Ofte var de sædvanlige kanaler for personalerekruttering ikke tilgængelige mere, især hvis de 
var afhængige af offentlige myndigheders tilgængelighed. I Tyskland kunne organisationer for 
eksempel ikke samarbejde med offentlige arbejdsformidlinger om rekruttering af arbejdere. I 
Spanien var de sociale sikringskontorer, som var involveret i registreringen af private plejere, 
ikke åbne, hvilket gjorde det vanskeligere, især for ældre, officielt at rekruttere arbejdere. 
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Figur 4: Foranstaltninger foretaget af organisationer i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet under COVID-19-
pandemien (februar-juni 2020) (i %) 

 

Kilde: Ad-PHS COVID-19-undersøgelse (2020). 

 
De vigtigste foranstaltninger truffet af husstande var at levere personlige værnemidler til deres 
arbejdere (50 % af respondenterne) eller adressere deres trivsel (39 %) (figur 5). Svarene viser, 
at en relativt lille andel af husholdningerne havde besluttet at finjustere tilgangen til levering af 
tjenesteydelserne (fx at omdefinere standarderne for levering af tjenester eller reducere / øge 
arbejdstiden for arbejdstagerne). 

 
Figur 5: Foranstaltninger foretaget af husholdninger under COVID-19-pandemien (februar-juni 2020) (i %) 

 

Kilde: Ad-PHS COVID-19-undersøgelse (2020). 

I tilfælde af arbejdstagere inden for sektoren for tjenesteydelser i hjemmet var brug af 
personligt beskyttelsesudstyr enten leveret af arbejdsgiveren (64 % af respondenterne) eller 
købt selv (27 %) den foranstaltning, der oftest blev truffet (figur 6). De syntes imidlertid, at det 
var nødvendigt at annullere tjenester i husstande med særligt sårbare grupper (55 %). 
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Figur 6: Foranstaltninger foretaget af arbejdstagere under COVID-19-pandemien (februar-juni 2020) (i %) 

 
Kilde: Ad-PHS COVID-19-undersøgelse (2020). 
 

 

Supportforanstaltninger og strukturer til rådighed for organisationer, brugere 
og arbejdstagere 
 
EU-medlemsstaternes svar på COVID-19-pandemien adskilte sig i vid udstrækning (afsnit 3). For 
at få et første overblik over standardstøtteforanstaltningerne på tværs af sektorens forskellige 
felter bad vi undersøgelsesdeltagerne om at angive, om en bestemt støtteforanstaltning var 
tilgængelig eller ej (figur 7). 72 % af respondenterne oplyste, at anbefalinger eller retningslinjer 
var tilgængelige for dem såvel som offentlige støtteprogrammer (78 %). En lidt lavere andel af 
deltagerne angav tilgængeligheden af juridisk rådgivning om arbejdsret og -regler (77 %) eller 
råd om, hvordan man bedst kan bruge offentlige støtteprogrammer (61 %). Som det fremgik af 
interviewene viste det sig, at personaleproblemer eller ansøgninger om statslige støttefonde 
var vanskelige at løse i tider med generel usikkerhed, og alle parter inden for sektoren for 
tjenesteydelser i hjemmet havde brug for god rådgivning. I flere lande har de vedtagne 
støtteprogrammer til sektorens organisationer eller arbejdstagere endnu ikke indfriet deres 
løfte om at afbøde pandemiens indvirkning, da midlerne stadig ikke er tildelt eller er underlagt 
revision og potentiel restitution, hvis ikke alle betingelser opfyldes. 
Det er bemærkelsesværdigt, at kun 43 % af respondenterne havde adgang til personlige 
værnemidler. Interviewpartnerne på tværs af lande bekræftede, at især i begyndelsen af 
COVID-19-pandemien var det ekstremt vanskelig at erhverve beskyttelsesudstyr, selv om det 
havde været en afgørende forudsætning for at fortsætte / genoptage leveringen af tjenesterne. 
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Figur 7: Tilgængelighed af støtteforanstaltninger under COVID-19-pandemien (februar-juni 2020):  
Organisationer, husstande og arbejdstagere (i %) 
 

 
Kilde: Ad-PHS COVID -19 undersøgelse (2020). 
 

Det er vigtigt at bemærke, at der var små forskelle mellem organisationer, husstande og ar-
bejdstagere. Størstedelen af organisationer oplyste, at der var statsstøtteprogrammer tilgæn-
gelige (86 %), og de fleste af respondenterne (56 %) kunne få råd om, hvordan man bedst kunne 
bruge programmerne. I situationer, hvor COVID-19-pandemien påvirkede grundlaget for 
ansættelsesforholdet (fx korttidsarbejde, karantænerelateret aflønning), havde 70 % af 
respondenterne adgang til juridisk rådgivning om arbejdslovgivning og -bestemmelser. 
Desuden kunne 80 % af respondenterne regne med anbefalinger eller retningslinjer for leve-
ring af tjenesterne. Dette viser, at organisationer havde bedre kapacitet til at indhente oplys-
ninger om de tilgængelige støtteforanstaltninger end fx husstande, der beskæftiger arbejdere 
direkte. Desuden var mange af instrumenterne designet omkring et formelt ansættel-
sesforhold med en organisation og blev administreret gennem disse, og organi-sationerne var 
således mere tilbøjelige til at være tilgængelige med forskellige støttemuligheder. 
 
Vores interviewpartnere understregede, at det var en stor udfordring for alle inden for sektoren 
for tjenesteydelser i hjemmet at få overblik over situationen under de konstant skiftende 
forhold. Som angivet var der ikke et rådgivende informationspunkt for 53 % af undersøgelsens 
respondenter (figur 7). Den første informationskilde til håndtering af COVID-19-pandemien for 
organisationer var offentlige myndigheder (49 % af respondenterne) og sammenslutninger af 
udbydere af tjenesteydelser i hjemmet (35 %). 25 % af husstande som brugere og i nogle 
tilfælde arbejdsgivere konsulterede også først oplysningerne fra de offentlige myndigheder, 
men flertallet (64 %) sagde udtrykkeligt, at hverken offentlige myndigheder, sammenslutninger 
af udbydere eller fagforeninger fungerede som den første informationskilde. Arbejdere hørte 
først og fremmest informationen fra sammenslutningen af udbydere (36 %) eller offentlige 
myndigheder (27 %). 
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Organisationer, husstande og arbejdere vurderede myndighedernes reaktion på COVID-19 
hovedsagelig som dårlig (34 %) eller gennemsnitlig (31 %) (figur 8), mens 29 % var tilfredse med 
myndighedernes handlinger. 

 
Figur 8: Vurdering af myndighedernes reaktion på COVID-19-pandemien (februar-juni 2020): Organisationer, 
husstande og arbejdstagere (i %) 

 
 
Kilde: Ad-PHS COVID-19-undersøgelse (2020). 
 

Situationen var den modsatte for vurderingen af sektorens foreningers handlinger under 
COVID-19-pandemien - 38,9 % af respondenterne vurderede den som god, 30,6 % som 
gennemsnitlig og kun 16,7 % som dårlig (figur 9). 
 
Figur 9: Vurdering af associationernes reaktion på COVID-19-pandemien (februar-juni 2020): Organisationer, 
husstande, arbejdstagere (i %) 
 

 

Kilde: Ad-PHS COVID-19-undersøgelse (2020). 

 
 
Organisationer, husstande og arbejdere under COVID-19-pandemien i Italien 
Da de fleste af svarene fra Italien stammer fra husstande, der bruger tjenesteydelser i hjemmet 
eller ansætter arbejdstagere (92 %), er det kun muligt at beskrive indvirkningerne af COVID-19-
pandemien på denne gruppe mere detaljeret. 47 % af husstandene oplyste, at de leverede 
personlige værnemidler til deres arbejdere i de første måneder af krisen (februar-juni 2020). 
Derudover adresserede 37 % deres arbejderes trivsel, og 36 % reviderede standarderne og 
procedurerne for tjenestelevering. Dette indikerer, at husholdningerne forsøgte at holde 
tjenesterne kørende. Det skal dog tages i betragtning, at det må have været vanskeligt for nogle 
husstande, da 14 % oplevede et stærkt og 29 % et moderat fald i de ressourcer, der var til 
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rådighed for dem. Derfor annullerede 18 % af de italienske husstande i undersøgelsen 
tjenesterne helt og 16 % delvist. Blandt sektorens støtteforanstaltninger angav organisationer, 
husstande og arbejdstagere, at anbefalinger og retningslinjer (65 % af respondenterne i 
undersøgelsen), regeringsstøtteprogrammer (44 %) og juridisk rådgivning om arbejdsret og -
regler (43 %) var tilgængelige.  45 % sagde imidlertid, at rådgivning om, hvordan man bedst 
kunne bruge offentlige støtteprogrammer, ikke var tilgængelig. Desuden hævdede 65 %, at der 
manglede af forsyninger personlige værnemidler. I denne situation vurderede 46 % af alle 
italienske respondenter myndighedernes respons som dårlig og 20 % som gennemsnitlig, mens 
kun 23 % sagde, at den var god. Vurderingen af sektorens foreningers respons var mere gunstig, 
hvor 34 % af deltagerne i undersøgelsen angav, at den var god, og 22 % vurderede den som 
gennemsnitlig.  

 

 

 

Støtteforanstaltninger til rådighed for 
sektoren for tjenesteydelser i hjemmet 
under COVID-19-pandemien 

 
Under COVID-19-pandemien reagerede EU-medlemsstaterne meget forskelligt inden for 
sektoren, selvom de havde de samme mål: stabilisering af udbuddet af tjenesteydelser i 
hjemmet til forskellige brugergrupper samt bevarelse af tjenesteydelser i hjemmet som et 
domæne, der tilbyder forretningsmuligheder for et stort udvalg af udbydere og beskæftigelse 
til et stort antal arbejdstagere. Til at begynde med vil vi præsentere en bred oversigt over de 
vigtigste udfordringer og tilgange inden for det sociale plejesystem, som gør det muligt for 
sårbare og/eller afhængige grupper at blive i eget hjem. Derefter giver vi eksempler på 
støtteforanstaltninger, som adresserede kontinuiteten i forretningsaktiviteter og beskæftigelse 
inden for tjenesteydelser i hjemmet. 
 
 

Tjenesteydelser i hjemmet som en del af det sociale plejesystem 
 
Undersøgelsen af levering af tjenesteydelser i hjemmet i de sociale plejesystemer i 21 EU-
medlemsstater afslørede, at enheder, der organiserer, leverer og finansierer tjenesteydelser i 
hjemmet for sårbare grupper, var klar over behovet for at opretholde disse tjenester. Støt-
teforanstaltningerne henvendte sig til kommuner, organisationer og arbejdstagere inden for 
sektoren (for at øge deres modstandsdygtighed) eller brugere (for at gøre dem i stand til at klare 
de særlige udfordringer, der opstår som følge af COVID-19-pandemien). Disse udvalgte 
eksempler illustrerer de forskellige tilgange, som anvendes i forskellige EU-medlemsstater: 
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• I lande, hvor social pleje organiseres af kommuner, øgede staten loftet for kommunale udgifter i 
forbindelse med COVID-19 eller tildelte yderligere finansiering til kommunerne, så de kunne kompensere 
for de ekstra udgifter under pandemien (fx i Danmark og Estland). Spaniens regering oprettede en fond 
på 300 mio. EUR til dækning af COVID-19-relaterede behov inden for social service. I Bulgarien blev 
tjenesteydelsernes omfang i det ESF-finansierede projekt "Patronage care for adults" udvidet til at 
omfatte levering af mad, medicin og andre vigtige varer til ældre, især i rurale områder. 
• I Tyskland kunne sektorens organisationer, der regelmæssigt yder social pleje til personer, som 
modtager en godtgørelse på 125 EUR fra deres plejeforsikring, kræve vederlag for disse tjenester fra 
plejeforsikringen, selvom tjenesterne var blevet suspenderet. 
• I Frankrig blev det besluttet, at arbejdstagere, som leverer sociale plejeydelser i hjemmet, skulle 
modtage en bonus med beløb specificeret af de lokale myndigheder. Imidlertid er den politiske 
forpligtelse endnu ikke blevet realiseret for alle arbejdstagere, da den tildelte bonus varierer meget 
mellem regioner. 
• I Polen blev godtgørelsen, der er tilgængelig for handicappede til ansættelse af en støtteperson, 
forhøjet. I Tyskland blev fristen for udgifter til sociale plejetjenester forlænget. 
 

Da COVID-19-pandemien begyndte, så kommunerne behovet for at ændre deres eksisterende 
tjenester og tilbyde nye former for tjenester. For eksempel blev hjemmebesøg erstattet af 
telefonopkald eller virtuelle besøg for at kontrollere klienternes trivsel og mindske deres 
ensomhed (fx i Danmark) eller finde måder, hvorpå man kan involvere familien og samfundet i 
de omorganiserede former for servicelevering (fx i Italien). Begrænsningerne for personlig 
kontakt fik kommunerne til at omorganisere deres kommunikationskanaler, som fx i Bukarest, 
hvor der blev åbnet en særlig telefonlinje, hvor ældre, der ikke havde støtte i dagligdagen, kunne 
bede om hjælp til fx madlavning, personlig hygiejne eller administration af medicin. I Tyskland 
accepterede plejeforsikringen eksplicit at aflønne alternative tjenester (fx at handle ind eller 
telefonopkald i stedet for direkte plejetjenester), der blev leveret af personer med lavere 
niveauer af plejerelaterede kvalifikationer eller nabostøtte. 
 
Disse fleksible reaktioner på udfordringerne i forbindelse med COVID-19-pandemien søgte at 
bevare strukturer for social pleje i det sociale plejesystem. I de fleste lande var begrænsningerne 
dog stadig vidtrækkende, og ikke-væsentlige hjemmeplejeaktiviteter blev udsat, især for 
personer, som kunne regne med egne sociale netværk. På Malta, for eksempel, blev 
erhvervsterapi, samfundstjenester og socialt arbejde til personer med forskellige former for 
handicap kun tilbudt i tilfælde, hvor de blev anset for presserende og vigtige. Dette havde i vid 
udstrækning at gøre med den øjeblikkelige tilgængelighed af personlige værnemidler, da 
behovene på hospitaler eller plejehjem i de fleste lande blev prioriteret. I Slovenien, for 
eksempel, anmodede Det Nationale Råd for Handicaporganisationer i Slovenien specifikt 
myndighederne om at inkludere sårbare personer med handicap i de prioriterede grupper til 
levering af personlige værnemidler og understregede, hvor afhængige sociale tjenester er af 
sådant udstyr. 
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Desuden blev etablerede serviceprocesser ændret for at beskytte sektorens arbejdstagere: I 
Holland blev der oprettet specielle 'Corona-teams', der kun yder pleje til COVID-19 patienter, i 
Slovakiet blev arbejdstiden forkortet eller tidspunktet for pauser blev ændret for at minimere 
kontakt mellem arbejdstagere. 
I de lande med meget strenge lockdown-regler blev personalet betragtet som 
nøglemedarbejdere, og de fik udvidet mobilitet. I Spanien gav artikel 7 i det kongelige dekret 
463/2020 dem den nødvendige mobilitet og retten til at komme ind i deres klienters hjem. Også 
i Italien kunne arbejdere fortsætte med at arbejde, selvom regeringen foreslog at suspendere 
aktiviteten, medmindre ekstraordinære omstændigheder gjorde den nødvendig. Det rejste 
imidlertid spørgsmål om, under hvilke betingelser tjenester, der ikke kunne leveres, ville blive 
aflønnet. Dette afhang af de generelle regler for sygefravær, som blev ændret i flere lande (fx i 
Danmark og Estland) og i de fleste tilfælde blev der tilbudt en mere generøs adgang til 
sygedagpenge. I Italien havde husarbejdere ret til en godtgørelse ved hjemmeisolation eller 
hospitalsindlæggelse gennem sundhedsfonden Casacolf i tilfælde af at få COVID-19. Også i 
Luxembourg var levering af tjenesteydelser i private husholdninger specifikt reguleret, idet det 
gælder, at personale ikke kan nægte arbejde, medmindre de har en lægeerklæring. Kun i de 
tilfælde, hvor et familiemedlem var smittet med COVID-19, var de fritaget for arbejde og havde 
ret til vederlag for annullerede tjenester. 
 
Arbejdere, der bor hvor de arbejder, udgjorde et specifikt tilfælde inden for sektoren, da de var 
stærkt påvirket af begrænsningerne for tværnational mobilitet. I Østrig, hvor de fleste plejere, 
der bor hvor de arbejder, kommer fra Rumænien, Bulgarien og Kroatien, udstedte regeringen 
en engangs, afgiftsfri bonus på 500 euro til dem, der forlængede deres skift i mindst fire uger. 
Desuden blev der arrangeret specielle tog og flyvninger, som gjorde det muligt for plejere at 
omgå generelle rejsebegrænsninger. Under COVID-19-pandemien blev forholdene for 
plejepersonale (både formelle og uformelle) forværret, da familiemedlemmer reducerede 
deres besøg hos ældre. Desuden var indvandrere, der bor hvor de arbejder, mindre beskyttet 
mod afskedigelser (fx i Polen) og vilkårlig nedsættelse af lønningerne. I Holland repræsenterede 
fagforeningen FNV dem i arbejdskonflikter og foreslog at oprette en nødfond, hvorfra man 
kunne betale dem, som havde mistet deres indtjening. I Italien gav et interdepartementalt 
dekret, der blev udstedt i maj 2020, immunitet til arbejdsgivere, som har registreret deres ikke-
erklærede arbejdere og husarbejdere, der havde arbejdet i Italien før den 31. oktober 2019, 
ved at udstede dem midlertidige opholdstilladelser. 

 
 
Ændring af sektorens instrumenter for at støtte levering af tjenesteydelser i 
hjemmet 
 
I lande, hvor der findes instrumenter til støtte for brug og levering af tjenesteydelser i hjemmet, 
blev de ændret for at sikre kontinuitet i forretningsaktiviteter og beskæftigelse inden for 
sektoren. De blev enten designet for at øge efterspørgslen efter tjenesteydelser i hjemmet eller 
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- oftere - opfordret til at afbøde indvirkningerne af faldende efterspørgsel efter tjenesteydelser 
i hjemmet:4 

• Efterspørgsel: 
- I Luxembourg blev det maksimale skattefradrag for ansættelse af husarbejdere midlertidigt 

forhøjet fra 5.400 € til 6.750 €; 
- I Italien modtog personer, der havde børn under 12 år og ikke tog 15 dages betalt orlov, en 

kupon på 600 € til børnepasningstjenester; 
- I Belgien blev gyldigheden af servicekuponer, det vigtigste finansielle støtteinstrument til at 

fremkalde efterspørgsel efter tjenesteydelser i hjemmet, forlænget med tre måneder; 
- I Bruxelles, Belgien, blev det regionale tilskud til servicekuponer forhøjet med 2 € pr. time fra 

14,60 € til 16,60 € mellem den 18. marts og den 30. juni 2020. Denne ekstra støtte var beregnet 
til at kompensere for yderligere personlige værnemidler. 

 
• Forsyning: 

- I Bruxelles-regionen blev der indført en bruttogodtgørelse på 2,5 € pr. time midlertidig 
arbejdsløshed. Dette skulle garantere en erstatningsindtægt på 95 % af arbejdstagerens 
normale løn, som inden for de foregående 14 måneder havde arbejdet mindst en time i 
Bruxelles-regionen med deres nuværende arbejdsgiver. Den vallonske regering afsatte 
yderligere 8,6 millioner euro for at garantere yderligere 40.000 af sektorens arbejdstagere fuld 
løn; 

- I Spanien fik husarbejdere 70 % af deres løn, forudsat at de kunne bevise, at de havde mistet 
deres job eller var blevet eller suspenderet. Fra marts til september 2020 tildelte den spanske 
regering over 23.000 sådanne tilskud til husarbejdere; 

- I Italien modtog husarbejdere, der ikke boede hos deres arbejdsgiver, og hvis 
ansættelseskontrakt(er) var på mere end ti timer om ugen, en støtte på 500 € i april og maj 
2020. 

 

I de fleste lande var forretningskreditter, skattefritagelser eller generelle 
virksomhedsstøtteordninger til rådighed (fx den franske solidaritetsfond for organisationer 
med en omsætning på under 1 million euro, der led over 50 % tabte indtægter). Selvom 
støtteordningerne var mangfoldige og også var tilgængelige for mikrovirksomheder eller 
freelancere, var de fleste af dem ikke designet til sektoren for tjenesteydelser i hjemmet og tog 
fx ikke hensyn til denne sektors specifikke detaljer. Den tyske støtteordning kunne fx bruges til 
at dække driftsomkostninger (fx kontorleje), men ikke personale. Sektorens organisationer 
rapporterede imidlertid, at da tjenesteydelsen finder sted i husholdninger, er de fleste af 
omkostningerne relateret til personale. I Østrig var der støtte på 2.000 € til rådighed for 
selvstændige plejere, der bor hvor de arbejder. Da mange af dem er registreret i deres 
hjemlande og ikke har en østrigsk bankkonto, kvalificerede de sig dog ikke til støtten. 

 

 

 
4 Det er kun muligt at præsentere et lille udvalg af sådanne foranstaltninger her for at illustrere de forskellige tilgange, der blev 
anvendt af EU-medlemsstaterne. 
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Politiske anbefalinger til støtte for 
udviklingen af sektoren for  
tjenesteydelser i hjemmet 

 
COVID-19-pandemien udgjorde en alvorlig udfordring for sektoren: Den viste, at der er et 
presserende behov for politisk handling for at understøtte sektorens modstandsdygtighed 
under skiftende forhold. Dette vedrører især de plejetjenester, der leveres i systemet for 
langtidspleje. Forskellige brugeres afhængighed af pålidelig levering af tjenester demonstrerer, 
at det er nødvendigt at erkende, hvor vigtig sektoren for tjenesteydelser i hjemmet er og 
adressere den videre udvikling af dette felt i igangværende eller planlagte reformer af 
langtidspleje. Det er nødvendigt at svare på spørgsmål vedrørende finansiering og 
modtagerkreds for tjenesteydelser i hjemmet såvel som arbejdstageres kvalifikationsprofiler og 
arbejdsvilkår. 
 
De gennemgåede tilgange til levering af tjenesteydelser i hjemmet under COVID-19-pandemien 
afslører følgende udfordringer, der skal løses i EU-medlemsstaterne inden for de større rammer 
for sektorens finansiering og ansvar: 
• Organisering af levering af tjenesteydelser i hjemmet: Der skal findes måder til at omorganisere 
sektoren i det sociale plejesystem, så familier eller lokalsamfund i højere grad kan involveres. Da dette 
indebærer en vurdering af situationer af særlig hastende karakter og/eller kompleksitet, herunder 
forskellige aktører, er det ikke nok at oprette digitale platforme til levering af tjenester. Det skal snarere 
overvejes, hvordan man kombinerer forskellige tilbud og omorganiserer informationsstrømme. 
Derudover skal forholdet mellem forskellige aktører og deres ansvar omdefineres. 
• Efterspørgsel efter tjenesteydelser i hjemmet: Som et resultat af at suspendere sociale 
plejetjenester for sårbare grupper i længere tid, er et behov for tjenesteydelser i hjemmet vokset. Da 
kundernes økonomiske kapacitet i mange tilfælde er faldet, kan dette behov for tjenesteydelser i 
hjemmet imidlertid ikke realiseres som efterspørgsel efter disse tjenesteydelser uden målrettede 
supportinstrumenter. Dette spørgsmål er især relevant, da COVID-19-pandemien har forværret de 
allerede eksisterende mangler i levering og finansiering af sektoren. Desuden skal instrumenter til støtte 
for efterspørgslen efter tjenesteydelser i hjemmet revideres og udvides for at undgå mere sort arbejde 
inden for sektoren i en situation, hvor deklarerede tjenester ikke er overkommelige eller let 
tilgængelige. 

• Arbejdsvilkår for arbejdere: I flere lande betød udbredelsen af sort arbejde inden for sektoren, at 
størstedelen af arbejdstagere ikke havde adgang til offentlige støtteinstrumenter, hvilket forværrede 
deres arbejdsforhold og økonomiske situation. I løbet af den første fase af COVID-19-pandemien 
oplevede sektorens registrerede arbejdere også ekstremt høje niveauer af usikkerhed med hensyn til 
levering af tjenester, skiftende betingelser for levering af tjenester og bekymringer om arbejdets 
sikkerhed både for sig selv og kunderne. Interessenter fra forskellige EU-medlemsstater rapporterede, 
at dette havde at gøre med den generelle opfattelse af, at sektoren for tjenesteydelser i hjemmet var 
sekundær i forhold til sundheds- og langtidspleje. Dette viser, at det er nødvendigt at erkende, at 
sektoren for tjenesteydelser i hjemmet er lige så vigtig, da det er en væsentlig støtte i de større systemer 
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for levering af sundheds- og langtidspleje. 
 

På trods af den vanskelige situation som følge af COVID-19-pandemien har sektoren for 
tjenesteydelser i hjemmet vist modstandsdygtighed gennem sine reaktioner på krisen. 
Sektorens interessenter har vist engagement, kreativitet og evne til at gøre fremskridt og viser 
således, at de mestrer forskellige udfordringer og at sektoren har et iboende 
innovationspotentiale. Det er tid at gøre brug af disse impulser til at understøtte 
tilvejebringelsen af let tilgængelige og overkommelige tjenesteydelser i hjemmet. 
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