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Faxe Kommunes kvalitetsstandard for:
Børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50.

Om kvalitetsstandarder 
En kvalitetsstandard er Byrådets redskab til at skabe sammenhæng mellem 
det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne. 
Sagsbehandlerne bruger kvalitetsstandarderne til at udføre visitationer, der 
lever op til det politisk besluttede serviceniveau. Det vil sige, at 
kvalitetsstandarderne bruges som led i den sagsbehandling, der fører frem 
til myndighedsafgørelsen jævnfør lovgivningen på området.

Derudover er formålet med kvalitetsstandarder at give et overordnet 
indtryk af indhold, omfang og udførelsen af de ydelser, som Faxe 
Kommune tilbyder.

1. Lovgrundlag Lov om social service § 50:
Hvis det må antages, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, 
herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal 
kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold.

Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og 
må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.
Undersøgelsen er en systematisk kortlægning barnets/den unges forhold, 
og indebærer både indsamling af viden om barnets eller den unges 
situation, samt en vurdering og en konklusion på grundlag af den 
indsamlede viden.

Hvis sagen skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet, kan der 
udarbejdes en ungefaglig undersøgelse efter lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet § 31.

2. Målgruppe Alle børn og unge i alderen 0-17 år og deres forældre bosat i kommunen, 
for hvem det antages, at de kan have behov for støtte efter 
servicelovens kap. 11.

Vordende forældre, hvor der er bekymring for det ufødte barn. 
Kommunen har pligt til at undersøge de vordende forældres forhold, når 
det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til barnet 
umiddelbart efter fødslen, jf. SEL§ 50, stk. 9.

I forbindelse med undersøgelsen, vurderes behovet for undersøgelse af 
evt. andre børn i familien.

Den børnefaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i 
samarbejde med forældrene og den unge, der er fyldt 15 år. Det 
betyder, at kommunen aktivt skal sørge for at opnå samarbejde med 
forældrene.

3. Formål Formålet med undersøgelsen er, at der så tidligt som muligt foretages en 
kvalificeret og grundig afdækning af om barnet eller den unge har 
problemer, der medfører behov for hjælpeforanstaltninger. 
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Undersøgelsen skaber desuden et grundlag for at kommunen kan 
vurdere, hvilke foranstaltninger, der konkret er egnede til at afhjælpe 
problemerne for barnet/den unge. 

Kommunen kan blive opmærksom på barnet eller den unge ved 
henvendelse fra barnet selv, fra familiemedlemmer, via en underretning 
eller gennem en anden sag, fx en sag om søskende.

Det er tilstrækkeligt, at det må "antages", at der er et behov, der behøver 
ikke at være sikkerhed om behovet.

4. Form og indhold Undersøgelsen skal anlægge en helhedsbetragtning og bør indeholde 
følgende forhold:

 udvikling og adfærd,
 familieforhold,
 skoleforhold,
 sundhedsforhold,
 fritidsforhold og venskaber og
 andre relevante forhold

Hvis den børnefaglige undersøgelse iværksættes på grund af overgreb 
eller mistanke om overgreb på barnet/den unge, skal undersøgelsen 
foregå i et børnehus som kommunen er tilknyttet.

Som led i undersøgelsen skal der være en børnesamtale med barnet eller 
den unge.
Samtalen kan undlades, i det omfang barnets eller den unges 
modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens 
gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal oplysninger om 
barnets eller den unges synspunkter søges tilvejebragt.
Børnesamtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens 
indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller 
den unges bedste taler for det.

Barnet / den unges netværk skal afdækkes som en del af undersøgelsen. 
Netværket dækker over såvel det professionelle som det private.

5. Visitation Hvorvidt der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse træffer 
relevant sagsbehandler afgørelse om.

6. Sags-
behandlingstid

Der skal være foretaget en vurdering af hvorvidt et § 11 forløb kan 
afhjælpe barnets behov for støtte, før der træffes beslutning om en § 50.

Såfremt det vurderes at der skal igangsættes en § 50, kan der 
iværksættes foranstaltninger sideløbende med undersøgelsen såfremt 
der vurderes behov herfor.

Hvis det vurderes at der er behov for en § 50, orienteres 
forældremyndighedsindehaver herom og der søges underskrevet en 
samtykkeerklæring.

Ved afgørelse om udarbejdelse af § 50 og § 51 sendes afgørelsesbrev til 
forældremyndigheds-indehaver med klagevejledning.

7. Leverandør Undersøgelsen foretages som udgangspunkt af en sagsbehandler.
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Kommunen skal som led i undersøgelsen, så vidt muligt, inddrage de 
fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens 
forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, 
psykologer, lærere eller andre.
Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet, den unge og/eller 
forældrene undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog. Denne 
undersøgelse kan ske under forældrenes og/eller barnet/den unges 
ophold på en af socialtilsynet godkendt institution i henhold til 
servicelovens § 66.
Derudover kan kommunen, som led i undersøgelsen, iværksætte forløb 
hvor der forekommer særlige observationer i hjemmet.

Ankestyrelsen har i 159-12 fastslået, at en kommune kan uddelegere visse 
sagsbehandlingsskridt ved udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse 
til anden aktør, så længe anden aktør ikke har indflydelse på 
afgørelsesprocessen og afgørelsens endelige indhold.

En anden aktør kan derfor indsamle, systematisere og objektivt beskrive 
faktiske sagsoplysninger til brug for en børnefaglig undersøgelse. Den 
objektive beskrivelse har alene til formål at opsummere de faktuelle 
oplysninger i sagen. Det er kommunen, der afgør hvilke sagsoplysninger, 
der skal indhentes til brug for den børnefaglige undersøgelse.

Anden aktør må ikke udarbejde vurderinger, analyser eller indstillinger, 
der foregriber eller kan influere kommunens afgørelse. Dette er 
sagsbehandlingsopgaver så tæt forbundet med 
afgørelsesvirksomheden, at uddelegering kræver en klar lovhjemmel.

Det er kommunens ansvar at sikre, at anden aktør besidder de rette 
faglige kvalifikationer til at varetage opgaven, og at anden aktør holder 
sig inden for den aftalte opgaveafgrænsning. Opgavevaretagelsen bør 
afgrænses klart og tydeligt. Det er endeligt kommunens ansvar at sikre, 
at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der kan træffes en endelig afgørelse, 
jf. retssikkerhedslovens § 10.

Iværksættelse af specifikke undersøgelser kan, hvis der er særlig behov 
herfor, udarbejdes af ekstern leverandør - eksempelvis:

 Forældrekompetenceundersøgelse
 Psykologiske undersøgelser af forældre / børn
 Lægefaglig undersøgelse af børnene

Hvis barnet / den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke 
herom skal politiet og Børnehus Midt inddrages som led i den 
børnefaglige undersøgelse.

8. Varighed, 
opfølgning og 
handleplan

Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, kommunen bliver 
opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte 
jf. lovgivningen. Det betyder, at undersøgelsen skal være afsluttet senest 
4 måneder efter henvendelse/underretning om at barnet/den unge kan 
have behov for særlig støtte eller senest 4 måneder efter afgørelse om 
behov for § 50 undersøgelse.

En undersøgelse kan anses som afsluttet, når kommunen har forholdt sig 
til de forhold, der skal indgå i en børnefaglig undersøgelse og der er 
udarbejdet en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes 
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foranstaltninger. 

Forhold, som kommunen ikke har indflydelse på, kan betyde, at 
undersøgelsen ikke kan afsluttes endeligt inden for 4 måneder. 
Eksempelvis i de tilfælde, hvor der er længere ventetid i forbindelse med 
undersøgelser hos specialister.

Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, 
skal kommunen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter 
afslutte undersøgelsen.

I sager med en igangværende foranstaltning kan der opstå behov for, at 
der foretages en ny § 50 undersøgelse. Det betyder ikke, at hele 
undersøgelsen skal udarbejdes på ny, men at der er nye oplysninger eller 
forhold omkring barnet eller den unge, som er nødvendige at undersøge 
og tilføje den oprindelige undersøgelse i sagen.

9. Forventninger 
og krav til 
borgeren

Der søges altid at opnå samtykke til at udarbejde en børnefaglig 
undersøgelse og et godt samarbejde med forældrene herom. 

10. Økonomi Udgifter til eksterne undersøgelser godkendes af et visitationsudvalg.

11. Klagemulig- 
heder

Forældremyndighedsindehaver kan klage over kommunens afgørelse 
om at foretage en børnefaglig undersøgelse til Ankestyrelsen. 

12. Egenbetaling Ingen.

Vedtaget af Socialudvalget den 24/06 2019


