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Effekter af indsatser på anbringelsesområdet



Hvorfor vil vi gerne måle effekter på anbringelsesområdet?
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• Vi ønsker at vide, om en given indsats rent faktisk har haft den virkning, som var 
hensigten med indsatsen.

Hvad er den bedste indsats?

Kan en 
personlig mentor 
øge trivslen 
blandt anbragte 
børn?



Så hvornår snakker vi om effekter?

3

Sker der en positivt ændring, som ellers ikke ville være sket

det er indsatsens indhold, der har forårsaget det positive skift

Kan indsatsen ændre noget?



Hvorfor er det svært??
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• Sammenhæng mellem omfang af problemer og indsats:
Dvs. jo flere problemer, jo mere indsats

ELLER ER DET: jo mere indsats, jo flere problemer 
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Men der findes metoder 

5

• Lodtrækningsforsøget

Svært at forsvare
For få personer i et forsøg
Placebo ikke muligt

Indsats

Alternativ



Men der findes (flere) metoder
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• Sammenligne børn:

• Men som bekendt: de der modtager indsatsen har ofte andre/flere problemer end 
de, der ikke modtager indsatsen

 derfor bruger vi statistiske metoder til 
1) at få dem til at ligne hinanden, eller
2) udnytte tilfælde, hvor indsatsen ændres tilfældigt

med indsats uden indsats 



To eksempler på effektmålinger på anbringelsesområdet

7

• Indsatser til plejeanbragte børn:
− Hvilken betydning har typen af anbringelse for anbragte børns skoleresultater?

• Indsatser til plejeforældre:
− Kan supervision af plejeforældre øge trivslen blandt de 

anbragte børn og højne stabiliteten i anbringelsen?



Effekten af anbringelsestype på anbragte børns skoleresultater
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Effekten af anbringelsestype på anbragte børns skoleresultater
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• Vi ved at unge anbragt på institution klarer sig dårligere 
i skolen, end unge anbragt i pleje.

• Samtidig ved vi, at unge anbragt på institution har flere 
adfærdsvanskeligheder og kognitive udfordringer

 Selektion!
• Så hvor meget af forskellen i skoleresultater skyldes 

forskel mellem børnene i udgangspunkt?
• Og hvor meget er et resultat af typen af anbringelse?



Analysespørgsmål
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• Kan man forbedre anbragte børns skoleresultater og sandsynlighed for at påbegynde 
ungdomsuddannelse ved at bruge én anbringelsestype frem for en anden?



Hvem ser vi på?
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• Anbragt 2008-2017, 6-14 år ved anbringelse, afsluttet 8. klasse
• Familiepleje: 
− Almindelige plejefamilier, kommunale (specialiserede) 

plejefamilier og netværkspleje
• Institution:
− Døgninstitution, socialpædagogisk opholdssted, kommunalt 

døgntilbud, akutinstitution 

Ikke inkluderet:
Eget værelse, kollegielignende opholdssted, delvis lukket døgninstitution, 
sikret afdeling, døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, kost- og eller efterskole, skibsprojekt



Grundlæggende forskelle mellem de to grupper af anbragte
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Det er ikke tilfældigt hvem der placeres i familiepleje frem for på institution
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Familiepleje Skoleresultat

Psykiske problemer

÷÷

Kommunens 
tilbøjelighed 
til at bruge 
familiepleje



Resultaterne
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Familiepleje

Antal eksamener

Deltaget i 9. kl. afgangsprøve

Karakter gns. ved afgangsprøve

Påbegynd gymnasial uddannelse

Påbegynd erhvervsuddannelse

Skoleresultater Sammenhæng 
(korrigeret for 

kendte faktorer) 

Effekt
(korrigeret for  

selektion) 



Effekt af anbringelse i pleje frem for på institution - konklusion
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• Ingen effekt på karaktergennemsnit
• MEN signifikant større sandsynlighed for at påbegynde ungdomsuddannelse
− Måske pga. større sandsynlighed for at deltage i afgangsprøven

Det er muligt at hjælpe nogle anbragte børn i gang med en ungdomsuddannelse 
alene ved at anbringe dem i familiepleje i stedet for på institution

Gælder ikke børn, der vil blive placeret i familiepleje (på institution) uanset hvilken 
kommune, de bor i.

Kan man forbedre anbragte børns 
skoleresultater ved at bruge en 

anbringelsestype frem for en anden?



Hvordan opstår disse resultater?
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Hypotese:
− Pædagogisk tilgang er forskellig  forskellig fokus på uddannelse
− Netværkseffekter: forskellige netværk med forskellig mulighed for uddannelse
Husk, effekterne gælder kun blandt de børn, der principielt kan blive anbragt i begge 

typer anbringelse

Høj uddannelseLav uddannelse

Netværk 
institution

Netværk 
plejefamilie



Kan supervision af plejeforældre øge trivslen blandt de anbragte børn og 
højne stabiliteten i anbringelsen?
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Spørgeskemaundersøgelse: støtte til plejeforældre
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• 53 kommuner:
− Alle plejefamilieanbragte børn 11-17 år (2016)

▪ Ca. 1400 børn

• Spørgsmål til plejeforældrene:
− Supervision ved psykolog
− Supervision ved psykiater
− Udvidet supervision eller vejledning ved plejefamiliekonsulent
− Deltagelse i supervisionsgruppe for plejeforældre ved 

plejefamiliekonsulent 

Psyk. supervision

Anden 
supervision



Hvad har betydning for om plejeforældre 
modtager støtte? 
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 Kommunale forskelle (grå) forklarer den største andel for supervision.
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Effektmåling af supervision
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• Kommunale faktorer har den største betydning
• Mindre drevet af individuelle faktorer 
 Mindre risiko for negativ selektion 
 Matching analyse med korrektion for trivsel på støttetidspunktet

Indsats
Ikke indsats 
 kontrolgruppe
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Supervision ved psykolog

Anden supervision

Trivsel og funktion

Stabilitet i anbringelsen

Trivsel og funktion
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Resultat før/efter matching – udvikling i følelsesmæssige symptomer

22

 3,20

 3,40

 3,60

 3,80

 4,00

 4,20

Periode 1 Periode 2

Fø
le

ls
es

m
æ

ss
ig

e 
sy

m
pt

om
er

Den rå udvikling

Supervision ved psykolog Alle andre

 3,20

 3,40

 3,60

 3,80

 4,00

 4,20

Periode 1 Periode 2

Fø
le

ls
es

m
æ

ss
ig

e 
sy

m
pt

om
er

Den matchede udvikling

Supervision ved psykolog Matched kontrolgruppe



Resultaterne
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Supervision 
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Effekt af supervision til plejeforældre - konklusion
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• Blandt børn, hvor plejeforældre har fået supervision af psykolog finder vi:
− 12 % fald i de følelsesmæssige problematikker
− Dobbelt så stor chance for at barnet hjemtages inden for 2 år.

• Ingen (kendte) effekter af anden type supervision



Konklusion – effektmåling på anbringelsesområdet
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• Effektmåling på anbringelsesområdet er svært fordi
− Ikke tilfældigt hvem der modtager støtte 
− Lodtrækningsforsøg svær at gennemføre
− Få personer med unikke problemstillinger

• Men i visse tilfælde kan effekten måles vha. statistiske metoder 

 vigtig input i det sociale arbejde



Konklusion – effektmåling på anbringelsesområdet
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• HUSK dog den kritiske sans
− Effekter dækker sjældent alle i målgruppen
− Der skal flere studier til at bekræfte en effekt
− Giver svar på afgrænset spørgsmål

• Hvad med nul-effekter?
− Kan betyde, at der ingen effekter er  indsatsen gør ingen forskel 

 på det vi måler!
− MEN kan også betyde, at effekterne ikke kan påvises – pga. for få personer

Flere analyser af det samme spørgsmål
Design forsøg med nye indsatser
Følg kvantitative analyser op med kvalitative
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