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Det er jo et kæmpe problem, at jeg ikke blev set som et almindeligt 
barn, men som en sag. Det kan man godt mærke som barn. Det gør, 
at man ikke bliver hørt. Jeg oplevede, at min sagsbehandler talte 
med mig, men hun spurgte ikke ind, og jeg sagde, at alt var fint, 
selvom jeg havde det så skidt hos min plejefamilie.

Ung kvinde, som tidligere var anbragt i 4 år i den samme plejefamilie



3

o Systematisk søgning 

o Fagfællesøgning 

= 106 danske studier

Rapporten kan frit downloades på vive.dk

Metode



Hvad er kvalitet?
• Ikke et entydigt begreb

• Svært at afgrænse

• Kvalitet har en positiv retning

• Bedre kvalitet som pejlemærke.



§ 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt 
behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme 
muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt 
voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på 
at sikre barnets eller den unges bedste.

Kapitel 11 i serviceloven om særlig støtte til børn og unge
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En række faktorer er bestemmende for kvaliteten. Det betyder, at der ikke 
er enkelte faktorer, som alene kan udpeges i forhold til at styrke kvaliteten 
i sagsbehandlingen. 

Oftest er der tale om, at kvaliteten er betinget af et samspil mellem 
forskellige faktorer. Det er således komplekst, hvilke faktorer der gør sig 
gældende hvornår og hvordan, og dermed får indflydelse på kvaliteten af 
den sagsbehandling, som møder børn, unge og familier på børne- og 
ungeområdet.

Overodnet er kvalitet i 
sagsbehandlingen afhængig af 
mange faktorer



o Helhedsorientering, der medtænker hele barnets og familiens situation 
og hverdagsliv

o Tidlig og grundig udredning af barnets, den unges eller familiens 
udfordringer og ressourcer

o Tid, ressourcer og kompetencer til at arbejde løbende med inddragelse 

o Inddragelse af barnets perspektiv i alle dele af sagsbehandlingen

o Faglig kontinuitet så viden, relationer og sparring ikke går tabt, 
herunder fastholdelse af medarbejdere.

Kvalitet i sagsbehandlingen er 
bestemt af:
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Den faglige udredning

En central udfordring for kvaliteten af den børnefaglige 
undersøgelse er reel inddragelse af børn, unge og 
forældre i undersøgelsesarbejdet. 

Der er forsat stort fokus på forældrenes problemer, og 
det er særligt mødrene, som inddrages i undersøgelses-
arbejdet.

Ændrede lovgivne regelsæt og standarder kan ikke 
automatisk afhjælpe problemerne med inddragelse. 
Standarder giver sikkerhed for, at undersøgelserne 
indeholder faste elementer og gennemføres ensartet. 
De bygger dog ofte på de aspekter, som myndighederne 
finder centrale. 



Den faglige udredning
I undersøgelsen Å bli undersøkt: norske og danske foreldres erfaringer med barneverns-
undersøkelsen fremhæver Kildedal og kollegaer (2011), at undersøgelsesarbejdet ideelt set 
løbende inddrager involvering af børn, unge og forældre i undersøgelsen med fokus på 
lærings- og erkendelsesprocesser. De anbefaler derfor: 
o klar information om, hvad der skal ske, og hvordan en undersøgelse forløber, samt roller i 

forløbet 
o kontinuitet, dvs. at det er den samme rådgiver, der gennemfører hele forløbet 
o at der tages udgangspunkt i familiens forståelse af sig selv, og at de støttes i selv at 

formulere problemernes karakter 
o at der fokuseres på ressourcer hos børn, unge og forældre 
o at møder bliver gennemført, således at familien kommer til orde og tages alvorligt, dvs. 

bliver mødt med en positiv og ikke-dømmende indfaldsvinkel
o at der gives konkrete råd, som følger børn, unge og forældres egen tankegang, og at 

deres egne idéer om løsningsforslag følges og udfordres. 



Sagsbehandlingen som proces

Underretning
Faglig

udredning
Valg af indsats Opfølgning

Kvalitet



Valg af indsats -
handleplanen
Kvalitet i sagsbehandlingen er afgørende for valget af den 
rigtige indsats på det rigtige tidspunkt, således at 
indsatsen virker og opleves som en hjælp. Handleplanen er 
vigtig:
o aktivt arbejdsredskab til at følge barnet eller den unges 

udvikling og til at vurdere indsatser
o sikre kontinuitet ved sagsbehandlerskift 
o skal bygge på systematisk dokumentation
o fælles redskab for sagsbehandler og andre 

professionelle (ideelt også for børn, unge og forældre) 
o børn, unge og forældre inddrages i udarbejdelsen
o der er tid og økonomi (ressourcer) til den/de indsatser, 

som handleplanen peger mod. 



Valg af indsats – uden samtykke

I undersøgelsen Sidste Udvej – om at anbringe og blive anbragt på sikret institution viser 
Henriksen og Refsgård (2020) de svære beslutninger, der er forbundet med at vælge en 
social anbringelse på sikret institution:
o beslutningsprocessen er ofte betinget af tidspres
o sagernes akutte karakter betyder, at sædvanlige procedurer komprimeres
o det er ofte uklart for barnet eller den unge og forældrene, hvem der træffer hvilke 

beslutninger og dermed også, hvem der har ansvaret for anbringelsen 
o den endelige beslutning træffes altid af børne- og ungeudvalget, som ofte vælger at følge 

sagsbehandlernes indstilling 
o indstillingerne fremstår oftest som enstrengede fortællinger om den unges farlighed og 

risikoadfærd og afspejler derfor ikke et helhedssyn på barnet eller den unge
o mere nuancerede indstillinger vil kunne danne grundlag for afgørelser baseret på 

helhedsorienterede børnefaglige vurderinger
o indstillingerne til sikret anbringelse bør redegøre for behandlingsbehov og vurdere 

eventuelle risici ved at vælge en sikret anbringelse.
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Inddragelse af børn og 
unge

Det kræver stor faglig indsigt at sikre, at inddragelsen 
bliver en integreret del af sagsbehandlingen. 

Inddragelse af børn og unge kobles ofte alene sammen 
med selve børnesamtalen som en afgrænset begivenhed.

Flere publikationer påpeger, at inddragelse er en løbende 
proces, som skal medtænkes i hele sagsbehandlingen. 



Kvalitet i inddragelse af børn og unge
o Sagsbehandleren sikrer børn og unges handlemuligheder for inddragelse
o Der afsættes tilstrækkelig tid til afholdelse af børnesamtaler
o Sagsbehandleren er nærværende, interesseret og forstående
o Sagsbehandlerne udformer og sikrer tydelige rammer for møder
o Børnesamtalen bliver brugt aktivt i sagsbehandlingen og til at nuancere og revurdere 

opfattelser og forforståelse af barnet eller den unge. 
o Fokus på inddragelse af de børn og unge, som har betydelige udfordringer, samt 

inddragelsen af mindre børn, herunder anvendelsen af alternative inddragelsesformer 
o Succesfuld videregivelse af juridiske informationer og orientering på relevante tidspunker, 

så denne forstås af barnet eller den unge 
o Sagsbehandleren mestrer balancegangen mellem forskellige hensyn i lovgivningen i 

forbindelse med inddragelse
o Sagsbehandlerne har en god forståelse af, hvilke strategier børn og unge anlægger for at 

håndtere eller forandre deres vanskelige livssituation. 



Konklusion
De seneste 10 år er der kommet øget fokus på 
vidensanvendelse og mere systematik i 
sagsbehandlingen. 

Der tegner til at være mere bevidsthed om 
inddragelsen af børn, unge og forældre i 
sagsbehandlingen, samt et stigende ønske om 
at anvende helhedsorienterede tilgange og 
metoder.

Vidensgrundlaget er imidlertid fragmenteret, 
og det er derfor ikke muligt entydigt at sige, 
om udviklingen også har ført til bedre støtte til 
de børn og unge, der har et særligt behov 
herfor. 
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