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Baggrund og metode.

Resultater af stikprøven:

- Indstilling og afgørelse.

- Børnesamtaler.

- Handleplaner.

- Forældrehandleplaner og støtteperson.

- Tydelig journalføring og god sagsbehandling.

Potentielle udviklingsmuligheder



BAGGRUND FOR OPGAVEN

I forbindelse med revision af årsregnskabet for 2015 blev der 
gennemgået 10 særligt dyre enkeltsager på det specialiserede 
socialområde efter servicelovens §§50, 52 og 76. Der blev konstateret 
fejl og mangler i 6 ud af 10 sager. 

Fejlene henhørte til  forhold omkring henholdsvis afholdelse af 
børnesamtaler, handleplaner, forældrehandleplaner, samt tydelig 
journalføring. 

Med dette afsæt blev det besluttet i Faxe Kommune, at alle 
anbringelsessager skulle gennemgås og genoprettes efter behov.

Efterfølgende foretog PWC en stikprøve på 10 sager, der var 
gennemgået i forbindelse med ledelsestilsyn på området, og der 
fandtes ikke anledning til nye bemærkninger. 

Der er imidlertid, pga ny ledelse på området, tvivl om, hvorvidt alle 
sager er gennemgået og genoprettet, hvorfor Faxe Kommune har 
bedt Implement om at lave en ny stikprøvekontrol på yderligere 20 
anbringelsessager. 

Stikprøven skal afprøve, hvorvidt der er i 20 tilfældigt udvalgte sager 
er: 

• Afholdt børnesamtale – eller godtgjort hvorfor dette ikke er tilfældet

• Udarbejdet handleplan – og om denne er revideret i forbindelse 
med opfølgning eller eventuelle ændringer i foranstaltningen.

• Udarbejdet forældrehandleplan – eller alternativt en 
helhedsorienteret handleplan i forbindelse med anbringelsen

• Tydelig journalføring og lovmedholdelighed, samt god 
sagsbehandling generelt.  

BAGGRUND OG METODE
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METODE

Som afsæt for sagsgennemgangen har Faxe Kommune lavet et udtræk i 
SB sys på alle sager benævnt ‘anbringelse’. Herefter er arket renset for 
sager oprettet efter 01.01.2017, da sagsgennemgangen relaterer sig til 
kvaliteten i sager, der var aktive i 2015 og 2016 jf. revisionsberetning for 
regnskabsår 2015 og efterfølgende decissionsskrivelse, samt 
opfølgende fokus i revision af årsregnskab 2016. 

Der er ikke set på, hvorvidt sagen stadig er aktiv.

Implement har med dette afsæt vilkårligt valgt 20 sager, som 
efterfølgende er gennemgået med afsæt i kravsspecifikationen. Der var i 
alt 222 sager inden udvælgelsen.

Sagerne gennemgås ud fra et kontrolperspektiv, og der tages afsæt i 
afgørelsen om anbringelse, dokumenter tilknyttet afgørelsen, samt 
dokumenter, der er knyttet til sagen efter anbringelse – der læses altså 
ikke bagud i sagerne ift. historik og tidligere afprøvede indsatser. 
Sagsgennemgangen er en stikprøvekontrol, og der er ikke ønske fra 
Faxe Kommunes side om, at der dykkes ned i kvaliteten af eksempelvis 
de børnefaglige undersøgelser eller handleplaner, men at det derimod 
kontrolleres, hvorvidt de er udarbejdet og indgår som en del af en 
indstilling, og den løbende sagsbehandling.

Det er forsøgt så vidt muligt at have en vis spredning på sagsbehandlere, 
så det er muligt at foretage en overordnet vurdering på grad af 
ensartethed i systematik i journalføringen. De gennemgåede sager er 
fordelt på 9 sagsbehandlere. 

Der er som udgangspunkt brugt to timer på hver sag, hvilket også 
betyder, at hvis dokumenter ikke er fundet indenfor denne tidsramme, 
eksempelvis pga. misvisende titel e.l., bliver det angivet, at de ikke 
fremgår af sagen. 

Der er i sagerne kigget i såvel sagsoverblik, journalark, dokumenter, 
erindringer, samt dokumenter for relaterede sagsparter, så vidt angår 
forældre. Der er ligeledes kigget under hovedstier for børnefaglig 
undersøgelse, handleplaner og underretninger i aktivitetsoverblikket 
mm..
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OPSAMLENDE OVERBLIK

Nedenfor opsummeres observationer på tværs af de 20 gennemgåede sager, hvorefter resultater og observationer foldes ud
på de efterfølgende sider.

OPSUMMERMERING AF OBSERVATIONER PÅ TVÆRS AF 20 SAGER

Afgørelse om anbringelse 13 afgørelser/ 3 delvise afgørelser

Indstillinger til visitationsudvalg 15 indstillinger, heraf 14 med BFU og handleplan

Børnesamtale inden anbringelse 9 sager, samt forsøgt afholdt  i 2 sager. 

Begrundelse for anbringelsesform 16 sager 

Godtgørelse af, hvorfor der ikke er holdt 
børnesamtale inden anbringelse

5 sager ud af 9, hvor der ikke er afholdt børnesamtale

Udarbejdelse af handleplan inden afgørelse 14 sager

Revidering/opdatering af handleplan ved 
opfølgning

7 sager/13 delvist

Opfølgning på anbringelse efter tre måneder 13 sager, i 12 sager er handleplanen revideret

Støtteperson til forældre ifm. anbringelse 13 sager

Forældrehandleplan/helhedsorienteret plan 8 sager (1 kan ikke findes, men er angivet i journalnotat)/1 sag delvist

Tilbud om revision af forældrehandleplan efter 3 
måneder

4 sager/1 delvist

Samtale med barnet/den unge i forbindelse med 
løbende opfølgning

19 ud af 20 sager, i 4 sager er det systematisk hvert halve år.

Løbende opfølgning 20 ud af 20, men kun 7 systematisk hvert halve år i hele perioden

Tydeligt børneperspektiv i sagen 15 sager/ 5 delvist

Overvejelser om tilknytning til nærmiljø og 
netværk

18 sager



INDSTILLING OG AFGØRELSE

• Conclusion

HVAD VISER STIKPRØVEN
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Før 2015 2015- I alt

Afgørelser

Ja Nej Delvist

Indstilling 

På tværs af de 20 sager, er der fundet 15 indstillinger til 
anbringelse i alt, herunder 14 indstillinger, der indeholder 
både BFU og handleplan. Derudover indeholder otte af 
indstillingerne også dokumentation for en børnesamtale, hvor 
det i de øvrige seks er godtgjort, hvorfor det ikke er tilfældet. 

Afgørelse 

I forbindelse med indstilling til og afgørelse om at anbringe et 
barn udenfor hjemmet, er der på tværs af de 20 
gennemgåede sager fundet selvstændige afgørelser 
indeholdende begrundelse, lovgrundlag mm. i 13 sager. Der 
er fundet delvise afgørelser i tre sager – og ingen afgørelse i 
de resterende fire sager. Med delvise afgørelser refereres til 
beslutningsreferater fra visitationsmøder, hvor afgørelsen er 
truffet. Der er her i alle de pågældende sager tale om frivillige 
anbringelser.

I en ud af de fire sager, hvor der ikke kan findes en afgørelse 
fremgår det af sagens akter, at der er konstateret fejl og 
mangler, og at sagen skal genoprettes, hvorefter der er 
regelmæssig opfølgning og opdatering af handleplan i sagen. 
Derudover er der en sag uden afgørelse, hvor barnet er 
anbragt, imens familien boede i en anden kommune; en sag, 
der er uklar, samt en sag, hvor barnet har været anbragt 
siden fødsel og nu er i efterværn. Der findes en afgørelse om 
efterværn i sagen. 

Indstillinger indeholdende:

BFU, handleplan og barnets indstilling 
til anbringelsen

8 sager 

BFU og handleplan 14 sager

BFU 15 sager

LOVGRUNDLAG

Der skal som hovedregel med afsæt i SEL §§48, 50 og 140
udarbejdes en BFU og en handleplan, inden der træffes 
afgørelse om foranstaltninger, jf. §§ 52, 76 og 76 a.
Derudover skal barnet høres, inden der træffes afgørelser, 
der vedrører barnet. 



Derudover skal der i forbindelse med en anbringelse 
gennemføres mindst to årlige tilsynsbesøg på 
anbringelsesstedet, hvor kommunen taler med barnet eller den 
unge, blandt andet som afsæt for, hvorvidt der er behov for en 
revidering af indsats og handleplan efter SEL§ 148, stk. 1 og 3.

BØRNESAMTALER

LOVGRUNDLAG

Lov om social service § 48: Inden der træffes afgørelse efter §§ 51, 52, 56, 57 a, 57 b, 58, 62 og 63, § 65, stk. 2 og 3, og §§ 68-71 og 75, skal der 
finde en samtale sted med barnet eller den unge herom. Samtalen kan undlades, hvis der umiddelbart forinden er gennemført en samtale med barnet 
eller den unge ved gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50, eller en ungefaglig undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet.

HVAD VISER STIKPRØVEN
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Fremgår det, at barnets holdning til
afgørelsen er forsøgt tilvejebragt på

anden vis?

Hvis Nej: Godtgørelse af, hvorfor den
ikke er afholdt?

Afholdelse af børnesamtale?

Ja Nej Delvist

I ni ud af de 20 gennemgåede sager kan der findes dokumentation 
for afholdt børnesamtale inden afgørelse om anbringelse, i to 
sager er det forsøgt at gennemføre en børnesamtale (angivet som 
delvis) – og i ni sager er der ikke dokumenteret en afholdt 
børnesamtale.

I fem ud af de ni sager, hvor der ikke er gennemført en 
børnesamtale er det godtgjort, hvorfor dette er tilfældet, imens det 
ikke fremgår af de sidste fire. I de sidste fire sager fremgår det 
heller ikke, at barnets holdning er forsøgt tilvejebragt på anden vis. 
Dog kan det ses af sagen, at barnet i to af sagerne var spædt ved 
anbringelsen – i de to sidste er anbringelsestidspunkt uklart.

I de to sager, hvor man har forsøgt at gennemføre en 
børnesamtale uden held, har man forsøgt at tilvejebringe barnets 
holdning på anden vis. Dette er ydermere tilfældet i en af sagerne, 
hvor der ikke er afholdt en samtale, men årsagen er godtgjort.

Udover børnesamtale inden afgørelse er der set efter, hvorvidt der 
er afholdt løbende halvårlige tilsynsbesøg med samtaler med 
barnet i sagerne. Der er generelt løbende opfølgninger i alle sager. 
Forklaringen på, at der alligevel er 11 sager, hvor det angives som 
delvist, skal findes i at der i løbet af den samlede periode, der er 
set på i sagsgennemgangen, enten har været perioder uden 
opfølgning eller at opfølgningen ikke systematisk er gennemført 
hvert halve år eller mindst to gange om året. Det samme gør sig 
gældende for børnesamtaler i de sager, hvor børnene har en 
alder, hvor der kan gennemføres samtaler. Kun i en sag holdes 
der ikke børnesamtaler, og her er barnet pga. psykisk 
funktionsniveau ikke i stand til at deltage i en egentlig samtale.



Der skal som hovedregel med afsæt i SEL §140 udarbejdes 
en handleplan, inden der træffes afgørelse om 
foranstaltninger, jf. §§ 52, 76 og 76 a. Handleplanen skal
bygge på resultaterne af den børnefaglige undersøgelse. 
Kommunen skal senest 3 måneder efter der er truffet en 
tvangsmæssig afgørelse vurdere om indsatsen skal ændres, 
og om handleplanen skal revideres. Herefter skal kommunen 
med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan 
vurdering

HANDLEPLANER OG OPFØLGNING

LOVGRUNDLAG

HVAD VISER STIKPRØVEN
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Opfølgning

Delvis
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Sammenhæng mellem løbende halvårlige 
opfølgninger og revision af handleplan

Revideret Ikke revideret Delvist revideret

Der er udarbejdet en handleplan i forbindelse med 
indstillingen – inden afgørelse - i 14 ud af de 15 sager, hvor 
der er fundet en indstilling eller visitationsoplæg. I den sidste 
sag kan der ikke findes en egentlig handleplan, men af 
journalnotaterne fremgår formulerede mål med anbringelsen i 
forlængelse af BFU, deraf angivelsen delvist.

Ud af de 14 sager med indstilling og handleplan, er der 
dokumenteret opfølgning efter tre måneder i 13 af dem, og i 
12 af disse er handleplanen opdateret, i den sidste er den 
delvis revideret – den er således gemt med ny dato i 
forbindelse med opfølgningen, men uden ændringer i indhold 
– herunder hvad der på daværende tidspunkt fungerer/ikke 
fungerer i anbringelsen.

Når man læser længere frem i sagerne, er der i syv sager ud 
af de 20 fulgt op hvert halve år, og i 13 sager er der fulgt op 
løbende, dog ikke systematisk indenfor et halvt år hver 
eneste gang. Praksis i udarbejdelse og revidering af 
handleplan er umiddelbart ikke systematiseret på tværs. I 9 
sager er handleplanen tydeligt revideret/opdateret i 
forbindelse med opfølgning, i 11 sager er handleplanen 
delvist revideret/opdateret i forbindelse med opfølgninger.



Efter SEL§ 54 skal forældremyndighedsindehaver tilbydes en 
støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges 
anbringelse uden for hjemmet, og der skal fastsættes en 
særskilt plan for støtten til forældrene. Kravet om 
forældrehandleplan kan dog fraviges, og forældrene kan i 
stedet tilbydes en helhedsorienteret plan for en eller begge 
forældre, når der er tale om forældre med komplekse og 
sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes 
flere planer for indsatserne, og hvor der er et 
koordinationsbehov forbundet hermed. Forældrene skal give 
samtykke til, at den særskilte plan erstattes af en 
helhedsorienteret plan.

FORÆLDREHANDLEPLANER OG STØTTEPERSON

• Conclusion

LOVGRUNDLAG

HVAD VISER STIKPRØVEN
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Er der tilbudt revision af
forældrehandleplan efter tre måneder?

Fremgår forældrehandleplan af
sagen?

Ja Nej Delvist

I 13 ud af de 20 sager er dokumentation for, at forældrene til 
det anbragte barn er tilbudt en støtteperson. I fem sager kan 
der ikke findes dokumentation for tilbuddet. I de to sidste 
sager er forældreforholdene uklare. 

I 8 af de 13 sager fremgår forældrehandleplanen af sagen og 
i 1 sag fremgår en helhedsorienteret plan. I en fremgår det af 
sagsakter, at der er udarbejdet forældrehandleplan, men 
denne kan ikke findes i sagen. Der er dokumenteret revision 
af forældrehandleplan i 4 af de 8 sager, samt delvist i en 
enkelt, hvor tilbuddet blot fremgår af et journalnotat, men 
uden opfølgning på, hvorvidt tilbuddet er accepteret. 



Opfølgning og revidering af handleplaner

Fokus i sagsgennemgangen har været på sager, der som 
minimum var aktive i 2015 eller 2016. I praksis har det som 
konsekvens, at der er læst anbringelsessager, der er 
iværksat flere år før – og i enkelte tilfælde af andre 
kommuner, samtidig med at der kan være tale om skiftende 
sagsbehandlere i flere af sagerne. Der er taget 
udgangspunkt i dokumenterne relateret til anbringelsen og 
læst frem i resten af sagen, og det er tydeligt i en 
overvejende del af sagerne, at der er sket en udvikling i 
forhold til såvel løbende opfølgning, som løbende revidering 
af handleplaner. Der er imidlertid umiddelbart en meget 
individuel praksis i forhold til dokumentationen af 
opfølgninger, hvor nogle sagsbehandlere gemmer 
opdaterede handleplaner med et resume af opfølgningen, 
andre gemmer et dokument under overskriften ‘Opfølgning’ 
og andre igen dokumenterer primært i journalnotater. Dette 
kan i værste fald utydeliggøre opfølgningspraksis, og gøre 
det vanskeligt at vurdere, hvorvidt man overholder gældende 
rammer i lovgivningen.

Målarbejdet 

Generelt ses der på tværs af sager en udvikling i, hvordan 
der arbejdes med opfølgning på mål i handleplanerne. Uden 
at dette har været fokus for stikprøven vurderes det dog, at 
det er med fordel kan arbejdes endnu mere med konkrete, 
individuelle og målbare mål, særligt for de unge, der er 
anbragte og i efterværn.

Der er samtidig observeret forskelle på tværs i, hvor 
systematisk, der arbejdes med kravene til indholdet i 
handleplanen.

TYDELIG JOURNALFØRING OG GOD SAGSBEHANDLING

• Conclusion

HVAD VISER STIKPRØVEN

Barnets perspektiv

Det samme gør sig gældende i forhold til at tydeliggøre i journalen, 
at der er talt med barnet i forbindelse med opfølgninger på 
anbringelsesstedet. Det skal understreges, at man generelt på 
tværs af sagerne ser barnets perspektiv forholdsvist tydeligt i 
sagsakterne. 

Der er dog et klart udviklingspotentiale i at tydeliggøre samtalerne 
med barnet/den unge systematisk i sagerne og gemme SOS-
tegninger, korte referater mm. under fælles overskrift, eksempelvis 
‘Børnesamtale’, så dokumentationen enkelt kan fremsøges i 
sagen.

Manglende ensartet systematik i journalisering

SBsys anvendes i de gennemgåede sager efter 
enkeltsagsprincippet, hvor der oprettes særskilte sager på det 
enkelte barn med afsæt i foranstaltning. Dette sammenholdt med, 
at der ikke er en ensartet journaliseringspraksis på tværs, 
eksempelvis med fuld anvendelse af mulighederne i 
aktivitetsoverblikket med samling af eksempelvis handleplaner, gør 
det vanskeligt at skabe overblik i en sag. Der er samtidig en uens 
praksis på tværs i forhold til, hvornår der oprettes selvstændige 
dokumenter, og hvornår der arbejdes i journalnotater.

Endelig arbejdes der ikke systematisk med ensartede overskrifter 
på selvstændige dokumenter, der understøtter, at man ved en 
kvalitetskontrol eller revision kan være sikker på at finde frem til 
sagsakterne, der dokumenterer en lovmedholdelig 
sagsbehandling. Eksempelvis er der fundet afgørelser under 
overskriften ‘Brev til…’ I praksis betyder denne tilgang til 
dokumentation i sagerne, at væsentlige sagsskridt let bliver 
utydelige eller overset. 



Systematisk og 
målrettet journalisering

Tydelig dokumentation
af samtaler

Forældrehandleplaner –
og handleplaner
generelt

POTENTIELLE UDVIKLINGSMULIGHEDER

• På tværs af de 20 gennemgåede sager ses 
meget forskellig journaliseringspraksis

• Samme typer af dokumentation gemmes 
forskelligt og under forskellige overskrifter, 
hvorfor væsentlige sagsskridt kan være 
vanskelige at finde.

• Aktivitetsoverblikket udnyttes ikke optimalt

• Der afholdes løbende samtaler med børnene i 
langt de fleste af de gennemgåede sager –
særligt i de seneste år, men journaliseringen af 
disse er ikke tydelig.

• Der ses umiddelbart forskellig praksis ift
børnesamtaler, herunder i graden af 
dokumenteret anvendelse af redskaber, metoder, 
samt skabeloner til dokumentation

• Der ses stadig i de gamle sager en del 
manglende forældrehandleplaner.

• Der er derudover ikke systematik i arbejdet med 
§140 handleplaner, herunder stringensen i 
formulering af mål, konkret stillingtagen til de 
seks temaer fra den børnefaglige undersøgelse, 
samt de lovmæssige krav til handleplanens 
indhold, herunder formål, nødvendig indsats, mål 
og delmål, varighed, samt støtte og særskilt plan 
for forældre.

• Der ses ikke umiddelbart systematik i, hvordan 
der arbejdes med opfølgning på handleplaner.

TRE FOKUSOMRÅDER UDFORDRING …

• Udvikling af retningslinjer for fælles 
journaliseringspraksis, herunder brug af 
henholdsvis journalnotater og selvstændige 
dokumenter.

• Videreudvikling –og anvendelse - af aktivitets-
oversigt i SBsys.

• Overvejelse ift at overgå til DUBU, der 
understøtter systematisk dokumentation.

• En måde at sikre øget opmærksomhed på såvel 
børnesamtaler i forbindelse med anbringelse, 
samt opfølgende samtaler er at benytte et 
fortrykt skema, der i sin opbygning indeholder 
alle de procesmæssige og indholdsmæssige 
krav for samtalens afholdelse, samt 
opmærksomhed på eventuel alternativ 
afdækning af barnets holdning. 

• Kvaliteten i børnesamtalerne er ikke vurderet, 
men med afsæt i den umiddelbart 
forskelligartede tilgang, kan der være et konkret 
udviklingspotentiale.

• Med afsæt i de gennemgåede sager kan der ikke 
siges noget om, hvordan praksis i forhold til 
anbringelsessager ser ud efter 2016, det kan 
derfor anbefales at foretage et ledelsestilsyn i 
nyere anbringelsessager med fokus på 
forældrehandleplaner.

• Der ville i samme ledelsestilsyn med fordel kunne 
fokuseres på kvaliteten af §140 handleplaner, 
samt opfølgningspraksis.

MULIGHEDER …


