
Afrapportering af 
Udviklingsprojekt 

Vedrørende kommunal 
praksis for tildeling 
af, samt opfølgning på 
forebyggende indsatser 
efter serviceloven § 11, 
stk. 3.



AFRAPPORTERING AF UDVIKLINGSPROJEKT 

Forfattere: Nadja Holmgaard Lysen,  
Charlotte Rosenberg, Anne Sofie Holbek,  
Vera Winther, Andrey Lukyanov-Renteria,  
Ena Lund, Hizreta Isanovic og Vibeke Pichard.

Layout: Sara Itkin / itkin grafisk

Tryk:Eks-Skolens Trykkeri ApS

Afrapportering fra et Socialstyrelsesprojekt 
(trykt): 978-87-92717-60-3

Afrapportering fra et Socialstyrelsesprojekt  
(digitalt): 978-87-92717-61-0

© Absalon November 2018



Afrapportering af 
Udviklingsprojekt 
- vedrørende kommunal praksis 
for tildeling af, samt opfølgning 
på forebyggende indsatser efter 
serviceloven 
§ 11, stk. 3.



Sammenfatning ..........................................................................6
Betydningen af sagsfaktorerne i den enkelte sag ......................................................8

Betydningen af individuelle faktorer hos beslutningstagerne ................................... 11

Betydningen af organisatoriske faktorer i den enkelte kommune .............................13

Betydningen af eksterne faktorer, herunder lovgivningen ........................................15

Konklusion ..............................................................................................................17

Anbefalinger ............................................................................ 18

Datagrundlag ...........................................................................22

Indledning ............................................................................... 24

Juridiske rammer ..................................................................... 27
Betydningen af sagsfaktorerne i den enkelte sag .................................................... 27

Juridiske rammer for tildeling af forebyggende indsatser efter serviceloven § 11, stk. 3 ............27

Afgrænsningen mellem serviceloven § 11, stk. 3 og §§ 50/52 ................................................... 31

Projektets teoretiske afsæt .................................................. 35
Donald. J. Baumann: den økologiske beslutningsmodel ............................................................35

Donald. J. Baumann: Psykologiske processer og beslutningstærskel .........................................37

Metode og databehandling .........................................................41
Indledende metodeovervejelser ..............................................................................41

Databehandling og tavshedspligt ............................................................................42

Kvalitative semistrukturerede fokusgruppe interview med inddragelse af to cases ...43

Observation af underretningsmøder ......................................................................45

Gennemgang af sagsakter .....................................................................................46

Analysestrategi ......................................................................................................48

Indholdsfortegnelse



Analyse - sagsfaktorer .............................................................. 51
Socialrådgiverne ser på risikofaktorer og bekymringstræk ......................................51

Socialrådgiverne ser på familiens ressourcer og beskyttelsesfaktorer ..................... 53

Socialrådgiverne ser på barnets eller den unges alder ............................................55

Socialrådgiverne ser på dynamikken i familien ........................................................ 57

Socialrådgiverne ser på tidsperspektivet i sagen og familiens historik .....................58

Socialrådgiverne ser på samarbejdsviljen hos forældrene .......................................59

Analyse - faktorer hos beslutningstagere ....................................63
Socialrådgiverne trækker på deres mave fornemmelser i mødet med familien ........63

Socialrådgivernes skriftlighed ................................................................................66

Analyse - organisatoriske faktorer .............................................69
Socialrådgiverne benytter sig af fælles vurderings- og underretnings møder .......... 69

Kommunale forskelle i anvendelsen af metoder, analyse- og refleksions værktøjer .. 72

Økonomi og kommunalt serviceniveau ................................................................... 76

Analyse - eksterne faktorer ....................................................... 81
Samarbejde med andre fagprofessionelle ................................................................81

Socialrådgiverne handler ud fra et princip om mindst mulig indgriben ....................83

Socialrådgiverne handler ud fra et princip om hurtigst mulig indgriben ..................85

Socialrådgiverne søger flere informationer/sagsoplyser, inden de vurderer  
om sagen skal være en § 11, stk. 3 eller en § 50 ......................................................86

Litteraturliste ........................................................................... 91



6

I denne rapport præsenteres resultaterne af ’Udviklingsprojekt vedrørende 
kommunal praksis for tildeling af, samt opfølgning på forebyggende indsat-
ser efter serviceloven § 11, stk. 3’. Udviklingsprojektet tager afsæt i, at der i 
2014 i forbindelse med Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt 
blev vedtaget en lovændring af servicelovens § 11, stk. 3 i Folketinget, som 
beskriver kommunens forpligtelser ift. børn, unge og deres familier. Af forar-
bejderne til lovændringen vedrørende § 11, stk. 3 fremgår, at målgruppen efter 
§ 11, stk. 3, er familier, børn og unge, der ikke har så komplekse problemer, at 
der er behov for foranstaltninger efter kapitel 11 om særlig støtte til børn og 
unge. Tildelingen af § 11, stk. 3-indsatser forudsætter således, at kommuner-
ne har gennemført en analyse som udelukker, at der er tale om “komplekse 
problemer”. Det er derfor aktuelt i rammen af dette projekt at undersøge, 
hvilke undersøgelsesskridt samt faglige overvejelser og vurderinger som ligger 
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til grund for henholdsvis at visitere barnet eller den unge til en forebyggende 
indsats (problemer af ikkekompleks karakter) og træffe afgørelse om opstart 
af en § 50-undersøgelse (problemer af kompleks karakter). Med indførelsen 
af denne forebyggende paragraf, sættes der fokus på, at en tidlig indsats kan 
bidrage til at undgå, at problemerne hos barnet, den unge og/eller famili-
en udvikler sig til sværere sager, der kan få store menneskelige, faglige og  
økonomiske konsekvenser. Ydermere ses det samfundsmæssigt, at der er  
gevinster ved at investere i forebyggelse og dermed fastholde flere børn  
inden for det almene systems rammer. 

Projektet har taget udgangspunkt i den eksisterende kommunale praksis i 
Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Holbæk Kommune og har 
haft til hensigt at udvikle ny viden og nye værktøjer og anbefalinger til lan-
dets kommuner samt at bidrage til, at undervisningen på Professionshøjskolen  
Absalons diplom- og grunduddannelse på børne- og ungeområdet i endnu  
højere grad er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som  
udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.  

Rapportens analyser tager afsæt i Donald J. Baumanns økologiske beslutnings-
model (Baumann, 2011), der forsøger at indfange, hvilke forskellige faktorer, 
der har betydning for socialrådgivernes1 afgørelse og indsats. Faktorerne er de 
specifikke sagsfaktorer i den enkelte sag, faktorer hos den enkelte socialrådgi-
ver som beslutningstager, organisatoriske faktorer og faktorer i omgivelserne. 
Analyserne har, i tråd med dette, fokus på, hvordan disse forskellige faktorer 
får betydning for udmøntningen af hhv. § 11, stk. 3 eller §§ 50/52 i de tre 
kommuner.

1  Vi har i dette projekt valgt at omtale de professionelle som socialrådgivere
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Sagsfaktorer er de særlige oplysninger i den enkelte sag såsom oplysninger 
om forældrenes omsorgsevne, ressourcer i nærmiljøet og barnets adfærd 
mv. (Baumann, 2011). De sagsfaktorer, der særligt gjorde sig gældende var 
risiko faktorer og bekymringstræk, familiens ressourcer, barnets eller den 
unges alder, dynamikken i familien, familiens historik og samarbejdsviljen 
hos for ældrene.

I forhold til sagsfaktorerne i den enkelte sag havde socialrådgiverne fokus på, 
hvilke bekymringstræk, der var i den enkelte sag, samt hvilke risikofaktorer, 
de kunne identificere i sagen. Socialrådgivernes fokus på bekymringstræk og 
risikofaktorer kan skyldes, at spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skal iværk-
sætte en indsats efter serviceloven § 11, stk. 3 eller § 52, stk. 3, beror på et 
konkret skøn over sagens kompleksitet og indsatsens intensitet. Det samle-
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de billede af bekymringstræk og risikofaktorer kan derfor give et billede af 
om barnets eller den unges problemer er så komplekse, at der er behov for 
at indlede en børnefaglig undersøgelse med henblik på en egentlig udredning  
af barnets og familiens forhold, eller om der er tale om en situation, hvor pro-
blemet er så afgrænset, at der ikke er behov for at udarbejde en børnefaglig 
undersøgelse til nærmere belysning af barnets og familiens forhold. Det er  
således tyngden i selve problemstillingen i form af mængden af risikofaktorer 
og bekymringstræk, der er afgørende for om det bliver en § 11, stk. 3 eller  
en § 50. Jo mere kompleks sammensætningen af risikofaktorer er, jo større  
er sandsynligheden for, at socialrådgiverne beslutter at igangsætte en § 50-   
undersøgelse.

Et andet aspekt, socialrådgiverne havde fokus på i forhold til sagsfaktorer, var 
familiens ressourcer og beskyttelsesfaktorer. I forhold til socialrådgivernes  
vurdering, havde viden om ressourcer og beskyttelsesfaktorer omkring et barn 
eller en ung en modificerende effekt i forhold til risikofaktorerne i sagen. Dette 
betød, at socialrådgiverne vurderede, at det kunne give mening at give støtte 
efter § 11, stk. 3 i de sager, hvor beskyttelsesfaktorerne vejede tungt i forhold 
til risikofaktorerne, mens det i sager hvor beskyttelsesfaktorerne var  få eller 
fraværende i højere grad var  nødvendigt med en børnefaglig undersøgelse. 
Barnets eller den unges alder var også en vigtig sagsfaktor i socialrådgivernes 
vurderings- og beslutningsproces. Her så vi en tendens til, at socialrådgiver-
ne hurtigere greb til handling i sager med yngre børn. Samtidig var der en 
tendens til, at de i højere grad afholdt samtaler alene med barnet eller den 
unge, hvis de var ældre. I forhold til anvendelsen af hhv. § 11, stk. 3 og § 50 var 
der oftere behov for at gennemføre en børnefaglig undersøgelse efter § 50 i  
sager med spædbørn og yngre børn, mens det i sager med ældre børn og unge 
i højere grad gav mening at give støtte efter § 11, stk. 3, da ældre børn og unge 
ofte er mere selvstændige og uafhængige af deres forældre. Dette var dog 
ikke tilfældet, hvis sagerne kompliceredes undervejs. 

En anden sagsfaktor, socialrådgiverne havde fokus på, var, at der kunne være 
for skellige dynamikker i forskellige familiesammensætninger, og at disse dyna -
mikker kunne have en betydning for arbejdet med barnets eller familiens ud  for-
dringer. Konkret vurderede socialrådgiverne, hvilke konsekvenser dyna mik ken i 
familien havde for barnets eller den unges trivsel og muligheden for at arbejde  
med de konkrete problemstillinger, der var i den pågældende sag. I sager,  
hvor der var omfattende konflikter i familien, var der større sandsynlighed for, 
at socialrådgiverne besluttede at igangsætte en børnefagligundersøgelse efter 
§ 50.
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Socialrådgiverne lagde i deres vurdering også vægt på tidsperspektivet i sag en. 
Det betød, at sagens historik havde indflydelse på, om der blev igangsat støtte 
efter § 11, stk. 3 eller en børnefagligundersøgelse efter § 50. I sager, hvor der 
var en lang historik med flere underretninger, ville socialrådgiverne oftere be-
slutte at foretage en børnefaglig undersøgelse.

Socialrådgiverne havde stort fokus på at vurdere samarbejdsviljen hos 
forældre ne. Det betød, at samarbejdet eller mangel på samme påvirkede i 
hvilken retning socialrådgiverens beslutning gik. I nogle tilfælde havde sam-
arbejdsviljen hos forældrene en betydning for, om en sag blev en § 11, stk. 
3 eller en § 50. Selvom socialrådgiverne har et stort fokus på forældrenes  
samarbejdsvilje, fremgår det ikke af den sociale lovgivning på børne- og  
familieområdet, at forældrenes samarbejdsvilje skal indgå som et væsentligt 
kriterium i socialrådgivernes skøn og vurdering af forældreevnen. 
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Faktorer hos beslutningstagerne omfatter socialarbejdernes  individu-
elle forhold såsom færdigheder, viden, ressourcer og begrænsninger 
(Baumann, 2011). De faktorer hos beslutningstagerne, der særligt 
gjorde sig gældende var socialrådgivernes intuition og skriftlighed.

Der var en tendens til, at socialrådgiverne til tider brugte deres intuition til at 
foretage skøn i sagerne, i stedet for at foretage en systematisk udredning som 
led i beslutningsprocesserne. En forebyggende indsats efter § 11, stk. 3, kan til-
bydes i det tilfælde, hvor det antages, at problemerne ikke er så komplekse, at 
der er behov for særlig støtte efter servicelovens §§ 50/52. Det socialfaglige 
skøn handler således om at vurdere, hvornår et barns støttebehov er “mindre 
og afgrænset”. I fokusgruppeinterviewene så vi tilfælde, hvor socialrådgiverne 
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efter deres eget udsagn valgte at trække på deres såkaldte mavefornemmelser 
i mødet med borgeren, som modsætning til en mere eksplicit systematisk me-
tode. De gav udtryk for, at deres egne normer, værdier og tidligere erfaringer 
kunne få indflydelse på deres vurdering af sagsfaktorerne om hvordan den kon-
krete borger eller familie skulle håndteres. Da socialrådgiverne har forskellige 
normer, værdier og tidligere erfaringer, vil det være forskelligt fra socialråd-
giver til socialrådgiver, hvornår sagsoplysningerne vurderes alvorlige nok til at 
udløse handling og socialrådgiveren bevæges imod indgriben. Alt efter hvem, 
der træffer beslutning i sagen, vil det også være forskelligt hvornår de samme 
sagsoplysninger vurderes alvorlige nok til at der skal foretages en børnefaglig 
undersøgelse efter § 50.

I vores gennemgang af sagsakterne så vi en stor forskel i socialrådgivernes  
doku mentation i forhold til detaljerigdom og formidling af centrale sagsfakto-
rer. Den svingende kvalitet i dokumentationen giver socialrådgiverne et for-
skelligt grundlag for at træffe beslutninger. Når socialrådgiveren skal vurdere, 
om § 11, stk. 3 eller § 50 skal anvendes, er det sagens kompleksitet, der er  
afgørende. I sager, hvor dokumentationen er sparsom, kan det være svært  
at vurdere, hvorvidt en sag er kompleks nok til at overgå til § 50, da de  
mel lem liggende overvejelser og refleksioner mangler eller at detaljer om fx  
familiens eller barnets forhold ikke er nedskrevne. Den manglende skriftlighed 
og dokumentation kan medføre, at socialrådgiverne i stedet må ty til intuitive 
og erfaringsbaserede tolkninger og vurderinger i en sag.
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Organisatoriske faktorer omfatter de organisatoriske forhold i den enkelte 
kommune såsom beslutningshierarkier og størrelsen på socialarbejdernes 
sagsstammer (har medarbejderne fx mange tunge eller lette sager, mange 
sager vedrørende en bestemt målgruppe etc.) (Baumann, 2011). De orga-
nisatoriske faktorer, der særligt gjorde sig gældende var vurderings- og 
underretningsmøder, kommunale forskelle i anvendelsen af analyse- og re-
fleksionsværktøjer samt det kommunale serviceniveau og den kommunale 
økonomi. 

Vurderings- og underretningsmøderne blev fremhævet som en vigtig orga-
nisatorisk faktor i forhold til socialrådgivernes beslutningsprocesser, da en  
stor del af skønsudøvelsen i vurderings- og beslutningsprocesserne foregår  
gennem faglig sparring med kollegaer i teamet og ledelsen ved disse møder.  

Betydningen af  
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Generelt kan der dog peges på udfordringer omkring de organisatoriske  
forudsætninger ved underretningsmøderne, da rammesætning af tid og  
lokalereservation får afgørende betydning for kvaliteten af drøftelserne og 
møderne. Når socialrådgiverne er i tvivl om en sag, benyttes teammøderne  
til at foretage en fælles vurdering af sagen. Det betyder, at kollegaer og  
ledelse har mulighed for at påvirke den enkeltes beslutning i en sag. Vi har  
observeret, at den enkelte sagsbehandler opgiver sin egen vurdering på grund 
af majoritetens anderledes vægtning og vurdering eller teamlederens ander-
ledes opfattelse af problemstillingerne. 

Der var en tendens til, at der var forskelle mellem kommunerne i forhold til 
anvendelse af analytiske værktøjer og refleksionsværktøjer, herunder Børne-
linealen, Signs of Safety, ICS (Integrated Childrens System) og netværkskort. 
I tilfælde hvor refleksionsværktøjerne blev anvendt, kunne de være med til at 
skabe et overblik over de forskellige sagsfaktorer og deres betydning i sagen, 
hvilket kunne være med til at fremme beslutningsprocessen. I forlængelse af 
dette understøtter værktøjerne en beslutning om anvendelse af hhv. § 11, stk. 
3 eller §§ 50/52.

Socialrådgiverne inddrog det kommunale serviceniveau og økonomi som orga-
nisatoriske faktorer i deres overvejelser. Generelt oplevede socialrådgiverne, 
at de i deres daglige arbejde vurderede sager og traf afgørelser uafhængigt 
af økonomien og det kommunale serviceniveau. Socialrådgiverne trak i den-
ne sammenhæng både på lovgivningen og deres faglighed. Økonomien og det 
kommunale serviceniveau kunne derfor ikke påvirke beslutningen om, hvorvidt 
der skulle gribes ind i en sag. Økonomien og det kommunale serviceniveau  
kunne dog have betydning for, hvordan der konkret blev grebet ind, fx i forhold 
til hvilke tilbud de kunne give borgerne.
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Eksterne faktorer handler om omgivelsernes betydning, hvilket kan forstås 
som lokalsamfundets ressourcer, engagement og andre støttemuligheder 
(Baumann, 2011). De eksterne faktorer, der særligt gjorde sig gældende, 
var inddragelse af andre professionelle i indsatsen, princippet om mindst 
mulig indgriben, princippet om hurtigst mulig indgriben og socialrådgive-
rens forpligtigelse til at sagsoplyse tilstrækkeligt. 

Et centralt tema i forhold indsatsen var, hvem socialrådgiverne ellers burde 
involvere i indsatsen over for familier ne. Socialrådgiverne tog stilling til hvilke 
andre fagprofessionelle, der skulle inddrages og hvordan. Samtidig var der en 
tendens til, at faglige vurderinger fra andre professionelle blev vægtet højt i 
forbindelse med vurderinger og beslutninger, om hvorvidt sagen skal behand-
les efter § 11, stk. 3 eller §§ 50/52. Inddragelsen af andre fagprofessionelle 
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kunne betyde, at sagen blev oplyst yderligere, da andre professionelle kunne 
have viden om andre betydnings fulde sagsfaktorer. Derudover kunne inddra-
gelsen af andre professionelle bidrage til socialrådgiverens vurdering, da so-
cialrådgiveren fik mulighed for at trække på deres erfaringer og koble dem til 
egne erfaringer. I nogle tilfælde blev andre fagpersoners vurderinger decide-
ret udslagsgivende for om socialrådgiveren anvendte § 11, stk. 3 eller § 50. 

I forhold til lovgivningen som en ekstern faktor, så vi en tendens til, at social-
rådgiverne ofte handlede ud fra et princip om mindst mulig indgriben og  
derfor altid startede med at se på, om der var mulighed for at støtte familien 
efter § 11, stk. 3 i stedet for at igangsætte en mere omfattende børnefaglig 
undersøgelse. Det betød, at der skulle være mange tungtvejende sagsfaktorer, 
før der blev truffet afgørelse om at iværksætte en børnefaglig under søgelse 
frem for en indsats efter § 11, stk. 3. 

Vi så desuden en tendens til, at socialrådgiverne ofte handlede ud fra et princip 
om hurtigst mulig indgriben og derfor altid startede med at se på, om der var 
mulighed for at støtte familien med det samme efter § 11, stk. 3 i stedet for 
at i gangsætte en længerevarende børnefaglig undersøgelse. Det betød, at  
socialrådgiverne foretog en vægtning af risiko- og beskyttelsesfaktorer op 
imod, hvilket behov der var for en hurtig indsats. I tilfælde, hvor der var behov 
for en akut indsats, anvendte de § 11, stk. 3.

Socialrådgiverne ville ofte sagsoplyse yderligere ved at søge flere informati-
oner. Dette blev gjort for at sikre, at barnets eller den unges vanskeligheder  
og ressourcer ikke “underbelystes”. Socialrådgiverne oplevede, at en under-
retning sjældent indeholdt alle de oplysninger, de havde behov for, for at  
kunne vurdere sagen. De supplerende oplysninger var som regel afgørende for, 
at socialrådgiveren kunne træffe afgørelse om anvendelse af § 11, stk. 3 eller 
§§ 50/52. Det var fortsat tyngden i problemstillingerne, der var afgørende for, 
om der blev tale om en § 11, stk. 3 eller en børnefagligundersøgelse.
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Konklusion 
Samlet set kan vi konkludere, at socialråd givernes 
beslutnings processer  er komplekse, da mange for-
skellige faktorer spiller ind. Vi vurderer dog, at det 
er muligt at kvalificere beslutningsprocesserne yder-
ligere ved at stille skarpt på de forskellige faktorer 
og arbejde bevidst med dem. Vi giver et konkret 
bud på, hvordan man kan arbejde med at kvalificere 
beslutningsprocesserne på børneområdet under  
vores anbefalinger i det følgende afsnit.
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Vi har valgt at opstille vores anbefalinger med udgangspunkt i de mest cen-
trale fund, vi har gjort i vores undersøgelse. Vi forholder os både til anbe-
falinger, der retter sig mod praksis på børneområdet, og anbefalinger, der 
retter sig mod socialrådgiveruddannelsen.

I forhold til sagsfaktorerne så vi, at socialrådgiverne havde fokus på mange af 
de samme sagsfaktorer, men at der kunne være individuelle forskelle i, hvordan 
den enkelte socialrådgiver vurderede sagsfaktorerne, da socialrådgiverne ofte 
trak på deres personlige intuition og erfaring.

Derfor anbefaler vi, at der skabes rum for, at sagsbehandlerne har fælles faglige  
refleksioner og erfaringsudvekslinger. Det kunne fx være fælles drøftelser i 
teamet af hvordan risiko- og beskyttelsesfaktorer bør vægtes og hvilke sags-
faktorer det er vigtigt at medtage. Drøftelserne kan eksempelvis ske på bag-

Anbefalinger
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grund af fiktive cases med inspiration fra vignetmetoden. Her kan man indtage 
forskellige roller, hvor man leger djævlens advokat og spørger ind til kollega-
ernes ræsonnementer. Hvad vil det eksempelvis sige at være overvægtig? Be-
høver det at være et socialt problem, at et barn vokser op med en forældre, 
der har en psykisk lidelse? Man skal udfordre sine egne fordomme. Det fiktive 
aspekt ved vignet-cases, som afsæt teamets diskussioner, giver mulighed for 
at diskutere mere frit og neutralt, da ingen af sagsbehandler på forhånd har 
specifik viden om og indsigt i familierne, og da ingen af sagsbehandlerne skal 
håndtere sagen efterfølgende. Samtidig muliggør afsættet i praksisrealistiske 
og konkrete case-eksempler at teamet forholder sig konkret og praksisnært til 
en fælles konkret risikosituation og ikke udelukkende bevæger sig hen i mere 
generelle og ofte fælles grundlæggende fagprofessionelle holdninger til pro-
blematikker på børneområdet (Monrad & Ejrnæs, 2012).

I den forbindelse kan kommunerne drage nytte af bl.a. de cases og øvelser,  
der er relateret til dem, som er udviklet i forbindelse med dette projekt.  
Udover det kan kommunerne anvende det undervisningsmateriale, som har  
fokus på ICS. Dette er særlig relevant, set i lyset af, at alle tre kommuner 
er ICS-kommuner og bruger metoden for at arbejde med den børnefaglige  
undersøgelse. Vores øvelser sætter fokus på ICS som sagsbehandlingsmetode 
og kan anvendes på de kommunale forvaltninger, både for at introducere de 
nye socialrådgivere og for at styrke kompetencer hos de mere erfarne med-
arbejdere, da der både er fokus på ICS, jura, systematik i sagsbehandlingen  
og egne refleksioner omkring risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Ydermere kan kommunerne anvende vores undervisningsmateriale i form af 
film, som er lavet med hjælp af en socialrådgiver fra Holbæk Kommune og en af 
underviserne fra socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon. 
Disse film giver mulighed at sammenligne egen praksis med den praksis, man 
har i Holbæk eller med de anbefalinger, vores underviser kommer med. 

I forhold til de organisatoriske faktorers betydning for socialrådgivernes be-
slutningsprocesser, så vi, at vurderings- og underretningsmøderne blev tillagt 
stor betydning af socialrådgiverne. Her mener vi, at det, at medarbejderne har 
fælles faglige refleksioner og erfaringsudveksling kan bidrage til at kvalificere 
beslutningsprocesserne på vurderings- og underretningsmøderne i tillæg til at 
styrke den enkelte medarbejders afsæt for at træffe beslutninger.

På samme måde bør uddannelsen træne de studerende i at reflektere. Samti-
dig er det uddannelsens opgave at give de studerende en forståelse for de for-
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skellige typer af sagsfaktorer og deres betydning. Undervisning om risiko- og 
beskyttelsesfaktorer, resiliens, psykiske lidelser, betydningen af omsorgssvigt 
osv. er derfor central.

I forhold til undervisning af socialrådgiverstuderende og kursister på efter- og 
videreuddannelser har vi ligeledes i forbindelse med dette projekt udarbejdet 
en række cases og øvelser, hvor der er fokus på blandt andet etik, systematik i 
sagsbehandlingen, anvendelse af videnskabsteori i faglige drøftelser og styrket  
kompetence i forhold til interview og samtale. Ydermere har vi gennemført 
et mindre litteraturstudie, med særligt fokus på forskellige facetter i beslut-
ningsprocesser. Vores litteraturstudie kan anvendes som inspirationsmateriale 
på grund- og efteruddannelsen, da det giver indblik i kognitiv, organisatorisk og 
sociologisk kompleksitet omkring vurderinger og beslutningsprocesser. Dette 
gør det muligt at anvende studiet som udgangspunkt for fælles faglige drøftel-
ser og refleksioner, både for de studerende, men også for de færdiguddannede 
socialrådgivere. 

I forhold til faktorer hos beslutningstagerne så vi, at egne normer, værdier og tid-
ligere erfaringer kan få indflydelse på deres vurdering af sagsfaktorerne og den 
konkrete borger eller familie. Da socialrådgiverne har forskellige normer værdier 
og tidligere erfaringer, vil det være forskelligt fra socialrådgiver til socialrådgi-
ver, hvornår sagsoplysningerne vurderes alvorlige nok til at udløse handling og 
socialrådgiveren bevæges imod indgriben. Det vil også være forskelligt hvornår 
de samme sagsoplysninger vurderes alvorlige nok til at foretage en børnefaglig 
undersøgelse efter § 50, alt efter hvem der træffer beslutning i sagen.

Den enkelte sagsbehandlers beslutningstærskel er dog foranderlig (Baumann, 
2011). Derfor er det muligt at arbejde med at eksempelvis socialrådgivere i det 
samme team udvikler en mere ensartet beslutningstærskel og i højere grad 
vurderer sagerne mere ensartet.

På baggrund af dette anbefaler vi, at kommunerne opretter et fagligt forum, 
hvor de kan underkaste deres praksis en kritisk analyse og lære af hinanden. 
Det kunne eksempelvis være fælles refleksioner over, hvad man individuelt  
bærer med ind i en vurderings- og beslutningsproces. De deltagende kommuner  
oplevede, at deres praksis havde ændret sig efter deres deltagelse i udviklings-
projektet. Som en af deltagerne udtrykte det: “Bare det, at der stilles spørgsmål 
til medarbejderne, er med til at få den enkelte medarbejder til at reflektere og 
øge kvaliteten af beslutningen.” (Deltager fra Guldborgsund Kommune). Det, 



21

at kommunerne opretter et fagligt forum, hvor medarbejderne samme reflek-
terer, kan også bidrage til at kvalificere beslutningsprocesserne på vurderings- 
og underretningsmøderne.

I vores gennemgang af sagsakterne så vi en tendens til, at der var stor forskel 
i kvaliteten i socialrådgivernes sagsoplysning, dokumentation, informations-
grundlag og beskrivelse af relevante sagsfaktorer, som indgår i beslutnings-
processen. Dette kan få konsekvenser for forståelsen, når andre skal læse  
sagen, eksempelvis ved overdragelse af sagen til en ny sagsbehandler eller når 
en borger søger aktindsigt.

Derfor anbefaler vi, at kommunerne har fokus på vigtigheden af en fyldig sags-
fremstilling. Kvaliteten i sagsfremstillingen kan eventuelt sikres ved at der fast-
sættes nogle principper for minimumsstandarder for sagsfremstilling, og ved 
at man i det enkelte team drøfter hvilke detaljer, det er vigtigt at have med i 
sagsfremstillingen. 

I forhold til socialrådgiveruddannelsen bør vi have endnu mere fokus på at styrke 
de studerendes dokumentation og skriftlighed med henblik på systematik i sags-
fremstillingen i løbet af uddannelsen. Her har vi udviklet et undervisningsmate-
riale, hvor de studerende eksempelvis forholder sig til hvad det er vigtigt at have 
med, når de skriver journalnotater.

I forhold til eksterne faktorer så vi, at socialrådgiverne var gode til at inddrage 
andre professionelles faglighed i arbejdet, og at der var stort fokus på, at følge 
lovgivningen i forhold til hurtighedsprincippet, princippet om mindst mulig ind-
griben og kravet om tilstrækkelig sagsoplysning. Formentlig var dette med til at 
sikre fagligt velbegrundede afgørelser samt borgernes retssikkerhed.

Derfor anbefaler vi, at kommunerne fortsætter med at have fokus på at inddrage  
andre relevante fagligheder i vurderings- og beslutningsprocesser på børne-
området samt at kommunerne fortsætter med at arbejde ud fra de lovgiv-
ningsmæssige principper.

I forhold til socialrådgiveruddannelsen, bør vi fortsat arbejde på at styrke de 
studerende i forhold til at indgå i tværprofessionelt samarbejde samt deres 
viden om og kompetence til at anvende juridiske principper.
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Vores datagrundlag baserer sig på semistrukturerede kvalitative 
fokusgruppe interviews med socialrådgivere, observationer af og med so-
cialrådgivere på børneområdet, samt en sagsgennemgang af udvalgte bør-
nesager. Da vi har kommunal praksis i fokus, har vi valgt at anvende kvalita-
tive undersøgelses metoder, da disse kan give os mulighed for at få indblik i 
socialrådgivernes erfaringer med henblik på at undersøge den kompleksi-
tet, som præger socialt arbejde på området udsatte børn og unge. 

I forbindelse med vores kvalitative fokusgruppeinterview med socialrådgivere, 
har vi, inspireret af vignetmetoden (Monrad & Ejrnæs 2012 og Benbenishty 
et al. 2015), valgt at anvende to fiktive cases som afsæt for socialrådgivernes 
drøftelser af og refleksioner over, hvad de lægger vægt på, når de træffer 
beslutninger vedrørende anvendelse af § 11, stk. 3 eller §§ 50/52. Begge cases  

Datagrundlag
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er udarbejdet som underretninger fra læreres og pædagogers synspunkter og 
rummer viden om børnenes faglige og sociale hverdag i skole og SFO samt 
viden om hjemmet. Som tidligere nævnt giver det fiktive aspekt ved vignet- 
cases, som afsæt fokusgruppernes diskussioner, giver socialrådgiverne mulig-
hed for at diskutere mere frit og neutralt, da ingen af sagsbehandler på forhånd 
har specifik viden om og indsigt i familierne, og da ingen af sagsbehandlerne 
skal håndtere sagen efterfølgende. De to case-vignetter inddrages i projektet 
for at tilstræbe et fælles udgangspunkt for fokusgruppernes diskussioner med 
henblik på bedre at kunne sammenligne og analysere interviewdata på tværs af 
projektets samarbejdskommuner. 

I forbindelse med vores observationer af og med socialrådgivere på børneom-
rådet, har vi valgt at benytte os af observation af underretningsmøder som  
metode. Konkret har vi foretaget observationer af tre underretningsmøder, 
hvor både igangværende sager samt nye underretninger har været drøftet. 
Observation som metode har givet os mulighed for at være til stede ’in situ’, 
hvilket vil sige, at man ikke bare hører, hvad folk siger, men at man ser, hvad 
de rent faktisk gør i praksis (Mogensen & Dalsgård i Bundgaard, Mogensen & 
Rubow 2018). Denne metode har derfor givet os mulighed for at sammenligne 
udtalelserne i fokusgruppeinterviewene med kommunernes konkrete praksis. Vi 
har benyttet os af observationsformen observerende deltagelse, der indebærer,  
at vi har siddet med ved møderne uden decideret at deltage i drøftelserne  
(Kristensen i Kristensen & Hussain 2016). 

I forbindelse med vores gennemgang af sagsakter, har vi fået adgang til verse-
rende og afsluttede sager. Sagerne er blevet udvalgt med udgangspunkt i, at de 
skal handle om § 11, stk. 3. Der findes to forskellige typer sager. Den ene type er 
§ 11, stk. 3-sager, som er afsluttede som § 11, stk. 3-sager. Den anden type sager, 
er sager, hvor der indledningsvis har været iværksat § 11, stk. 3, men som efter-
følgende er blevet revurderet til § 50 i SEL (den børnefaglige undersøgelse).  
Pointen med at anvende sagsgennemgang som metode er at få adgang til faglig 
argumentation og risikovurderinger på skrift. 

Projektets metodiske tilgang har medført, at vi har fået noget at vide om hvilke 
refleksioner, socialrådgiverne har i forhold til deres skønsmæssige overvejelser  
(fokusgruppeinterview og observationer af visitationsmøder), og hvilke ting 
der nedskrives og gives videre til andre sagsbehandlere (sagsakterne). Det vil 
sige, at vi har fået adgang til at undersøge både praksis og ytringer om praksis.  
Den valgte metode giver os ikke indblik i hverken barnets eller den unges eller 
familiernes perspektiver. 
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Denne afrapportering omfatter resultaterne af ’Udviklingsprojekt vedrø-
rende kommunal praksis for tildeling af, samt opfølgning på forebyggende 
indsatser efter serviceloven § 11, stk. 3, der er gennemført i et sam arbejde 
mellem Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Holbæk Kommune og 
Professionshøjskolen Absalon. 

Udviklingsprojektet tager afsæt i, at der i 2014 i forbindelse med Forebyg-
gelses pakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt blev vedtaget en lovændring af 
service lovens § 11 i Folketinget, som beskriver kommunens forpligtelser ift. 
børn, unge og deres familier.

Formålet med udviklingsprojektet har været at bidrage til Socialstyrelsens  
arbejde ved at undersøge den kommunale praksis ved faglige vurderinger af 
underretninger, vurderinger ved iværksættelse af § 11, inddragelse af barnet  
og familien, identificering af barnets behov samt valg af og opfølgning på ind-
satser til udsatte børn og unge. Projektet tager udgangspunkt i den eksisteren-
de kommunale praksis i Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Holbæk 
Kommune og har til hensigt at udvikle ny viden, værktøjer og anbefalinger til 
landets kommuner samt at bidrage til, at undervisningen på Professionshøj-
skolen Absalons diplom- og grunduddannelse på børne- og ungeområdet i 
endnu højere grad er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen 
som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.

Af forarbejderne til lovændringen vedrørende § 11 fremgår, at målgruppen efter  
§ 11, stk. 3, er familier, børn og unge, der ikke har så komplekse problemer, at 
der er behov for foranstaltninger efter kapitel 11 om særlig støtte til børn og 
unge. Dette kan både være børn og unge med sociale problemer samt børn og 
unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Indledning
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Tildelingen af § 11-indsatser forudsætter således, at kommunerne ved vur de-
ringen af, om der skal tilbydes en forebyggende indsats, forinden har gennem-
ført en analyse som udelukker, at der er tale om “komplekse problemer”, som 
kalder på en egentlig foranstaltning efter lovens kapitel 11. 

Det er derfor aktuelt inden for rammen af dette projekt at undersøge, hvilke  
undersøgelsesskridt samt faglige overvejelser og vurderinger som ligger til 
grund for henholdsvis at visitere barnet/den unge til en forebyggende indsats 
(problemer af ikke kompleks karakter) og træffe afgørelse om opstart af en  
§ 50-undersøgelse (problemer af kompleks karakter).

Det grundlæggende proportionalitetsprincip og princippet om en tidlig indsats 
i det sociale arbejde med børn og unge indebærer, at der ikke iværksættes  
undersøgelsesprocesser i videre omfang, end hvad formålet med undersøgel-
sen tilsiger, og at der så tidligt som muligt sættes ind med relevant støtte, 
så problemerne ikke eskalerer. På den anden side indebærer disse principper 
også, at barnets vanskeligheder og ressourcer ikke “underbelyses”, da der her-
ved består en risiko for, at den indsats som iværksættes baserer sig på et util-
strækkeligt grundlag, og at barnet ikke støttes relevant i tide. 

Derfor har projektets fokus været rettet imod vurderings- og bedømmelses-
rammer ved modtagne underretninger samt faglige, etiske og økonomiske 
overvejelser, som fører til at en underretning munder ud i en forebyggende 
indsats efter servicelovens § 11.
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Juridiske 
rammer

I det følgende gennemgår vi de centrale aspekter af de juridiske rammer 
for tildeling af forebyggende indsatser efter serviceloven § 11, stk. 3. Der-
udover præsenterer vi det teoretiske udgangspunkt for den undersøgelse, 
vi har foretaget i forbindelse med udviklings projektet.

Juridiske rammer
I det følgende vil vi gennemgå, hvad der ligger i de juridiske rammer for tilde-
lingen af indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3 samt afgrænsningen mellem 
servicelovens § 11, stk. 3 og servicelovens §§ 50/52.

Juridiske rammer for tildeling af forebyggende indsatser efter 
serviceloven § 11, stk. 3
Lov om social service (serviceloven) (LBK nr. 988 af 17.8.2017) regulerer 
en lang række service- – og omsorgsydelser, samt økonomiske tilskud til 
både børn og voksne. Loven trådte i kraft i 1998, og er opbygget efter 
en niveauinddeling af ydelser, alt efter hvilken indsats der er tale om. 

Første niveau omfatter gratis tilbud om rådgivning og vejledning, der retter 
sig generelt til borgere med sociale problemer i bred forstand. Andet niveau 
repræsenterer en række servicetilbud, der retter sig bredt til eksempelvis  
børnefamilier og andre grupper med behov for almene serviceydelser. Begge 
niveauer har et klart forebyggelseselement. Endelig findes det tredje niveau af 
ydelser, som fokuserer på borgere med særlige behov, og som udgør største-
delen af lovens bestemmelser og kerneområdet for den sociale indsats.



For så vidt angår rådgivning og vejledning (første niveau) og forebyggende 
tilbud (andet niveau), er disse blevet udbygget og specialiseret i de senere år, 
både ift. udsatte børn og voksne.

Serviceloven § 11 beskriver kommunens forpligtelser ift. børn, unge og deres 
familier. Denne bestemmelse består af en generel del og en speciel del. Den 
generelle del fremgår af bestemmelsens stk. 1 og 2, mens den mere specielle,  
undersøgende og behandlingsorienterede del fremgår af servicelovens § 11, 
stk. 3–9 (Schultz 2017).

Kommunen skal ifølge § 11, stk. 1 “tilrettelægge en indsats, der sikrer sammen-
hæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde, og den målret-
tede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte”. Bestemmelsen 
præciserer rammen for kommunens forpligtelser efter serviceloven § 11, og 
har til formål at understrege, at kommunen skal sikre en tidlig og forebyg-
gende indsats over for kommunens børn og unge med behov for særlig støtte 
samt deres familier, således at der skabes en sammenhæng mellem kommu-
nens forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge 
med behov for særlig støtte. 

Ifølge § 11, stk. 2 skal kommunen ”som led i det tidlige, forebyggende arbejde 
sørge for, at forældre med børn og unge eller andre der faktisk sørger for et 
barn eller en ung, kan få gratis familieorienteret rådgivning til løsning af van-
skeligheder i familien”. Denne del af bestemmelsen har et klart forebyggende 
sigte, og den familieorienterede rådgivning skal ydes så tidligt som muligt med 
henblik på at få familien til at fungere bedre. 

Serviceloven § 11, stk. 3 lyder: 

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til 
barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter 
nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommu-
nalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:

1) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.

2) Netværks- eller samtalegrupper.

3) Rådgivning om familieplanlægning.

4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller 
en ungs eller familiens vanskeligheder.”
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Bestemmelsen blev i sin nuværende udformning indsat ved lov nr. 576 af 10. 
juni 2014, og trådte i kraft 1. oktober 2014. Formålet med lovændringen var 
at styrke den tidlige og forebyggende indsats i kommunerne, bl.a. gennem en 
tydeliggørelse af kommunernes mulighed for at tildele forebyggende indsatser 
til børn, unge og deres familier. 

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at “de nuværende formuleringer af 
§ 11, stk. 3 og § 52, stk. 3, skaber usikkerhed om, hvornår den ene bestemmelse  
finder anvendelse frem for den anden, og der har i flere kommuner været for-
virring herom. Som det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 628 af 11. juni 
2010 (Barnets Reform) er målgruppen for § 11, stk. 3, familier, der har et mindre  
støttebehov, end § 50 tilsiger. Målgruppen for § 11 er således i dag familier, 
børn og unge der ikke har så komplekse problemer, at der er behov for særlige 
foranstaltninger efter serviceloven kap. 11 om særlig støtte til børn og unge. 
Formålet med forslaget er bl.a. at præcisere dette, så der ikke hersker usikker-
hed herom i kommunerne, og så det sikres, at kommunerne er opmærksomme 
på, at børn og unge der har behov for en mere indgribende foranstaltning får 
denne efter kapitel 11, og ikke først forsøges hjulpet med en indsats efter § 11” 
(FT 2013-14. L168. Almindelige bemærkninger, afsnit 2.1.2.2).

I § 11, stk. 3 opregnes en række indsatser som den enkelte kommune kan iværk-
sætte, når dette efter en konkret og individuel vurdering kan anses at imøde-
komme barnets eller den unges behov. Indsatserne skal tilpasses barnets eller 
den unges behov, herunder barnets eller den unges familieforhold, skoleforhold, 
alder og eventuelle relevante kønsmæssige aspekter mv. Efter bestemmelsen 
er der bl.a. mulighed for at tilbyde konsulentbistand til forældre, børn og unge, 
som har behov for et længerevarende og mere konkret rådgivningstilbud end 
den rådgivning, som kan ydes efter serviceloven § 11, stk. 2.

Der gælder ingen forpligtelse for kommunerne til at iværksætte de opregnede 
indsatstyper, og kommunen kan således selv vælge, hvilke indsatser den ønsker  
at tilbyde, så længe indsatsen har et forebyggende sigte med henblik på af-
værge, at barnets eller den unges problemer vokser sig store samtidig med, 
at indsatsen er formålstjenlig. (FT 2013-14. L168. Bemærkninger til bestemmelsen  

(§ 1, stk. 2)). Der er således et betydeligt spillerum for den enkelte kommune ift. 
udbuddet af de forebyggende indsatser kommunen ønsker at tilbyde, hvilket vil 
få betydning for kommunens konkrete vurdering af, om den enkeltes behov kan 
dækkes på tilstrækkelig vis efter § 11, stk. 3 (Schultz 2012).
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Spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skal iværksætte en indsats efter service-
loven § 11, stk. 3 eller § 52, stk. 3, beror på et konkret skøn over sagens kom-
pleksitet og indsatsens intensitet. Kommunen skal således være opmærksom 
på, om barnets eller denne unges problemer er så komplekse, at der er behov 
for at indlede en børnefaglig undersøgelse med henblik på en egentlig udred-
ning af barnets og familiens forhold, eller om der er tale om en situation hvor 
problemet er så afgrænset, at der ikke er behov for at udarbejde en børnefaglig 
undersøgelse til nærmere belysning af barnets og familiens forhold. Dette kan 
fx være en situation, hvor barnets eller den unges forældre er blevet skilt eller 
den ene forælder dør. Hvis kommunen vurderer, at barnets eller den unges 
problemer er afgrænset til denne hændelse, og at en forebyggende indsats vil 
være tilstrækkelig til at imødekomme barnets støttebehov, vil der ikke i denne 
situation være behov for at træffe afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig 
undersøgelse efter servicelovens § 50.

Ved vurderingen af, hvorvidt barnets eller den unges problemer er af en sådan 
afgrænset karakter, at de kan afhjælpes gennem en forebyggende indsats ef-
ter § 11, stk. 3, eller om problemerne er så 

komplekse, at der skal indledes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 
§ 50, skal kommunen være opmærksom på, hvorvidt den har et tilstrækkeligt  
kendskab til omfanget af barnets eller unges problemer. Der gælder ingen 
øvre, tidsmæssig grænse for, hvor længe kommunen kan tilbyde en forebyg-
gende indsats, men kommunen skal være opmærksom på, om barnets eller den 
unges og/eller familiens forhold ændrer sig på en måde, som nødvendiggør 
udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse (FT 2013-14. L168. Bemærkninger 

til bestemmelsen (§ 1, stk. 2). 

I modsætning til kommunens beslutning om at tilbyde en foranstaltning efter 
serviceloven § 52, træffes beslutningen om at iværksætte en forebyggende 
indsats efter serviceloven § 11, stk. 3 ikke ved afgørelse. Dette indebærer bl.a., 
at der ikke er adgang til at klage over tilbuddet om en forebyggende indsats2, 
og at de forskellige retsgarantier, som i øvrigt knytter sig til kommunernes af-
gørelsesvirksomhed (retten til partshøring, begrundelse mv.), ikke gælder ved 
tildeling af forebyggende indsatser. At der ikke er tale om afgørelsesvirksom-
hed indebærer desuden, at kommunen ikke er underlagt reglen om notatpligt 
i offentlighedsloven § 13. Kommunen vil dog efter omstændighederne være 
forpligtede til at gøre notat om væsentlige ekspeditioner i en sag efter den 
ulovbestemte forvaltningsretlige retsgrundsætning herom (Andersen 2016 og 

Socialforvaltningsret, s. 350.

6  Se note ?.
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Iværksættelsen af en forebyggende indsats forudsætter ikke (som ved § 
52-foranstaltninger) udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse efter servi-
celovens § 50 eller en handleplan efter servicelovens § 140, (FT 2013-14. L168. 

Bemærkninger til bestemmelsen (§ 1, stk. 2).)ligesom der heller ikke gælder spe-
cifikke krav til opfølgningen på den forebyggende indsats i form af lovbundne 
tidsintervaller (Serviceloven § 70 og Schultz 2012). Kommunen kan dog i medfør 
af servicelovens § 148, stk. 2 være forpligtet til løbende opfølgning i sager, hvor 
der er iværksat en indsats efter § 11, stk. 3.3 

Afgrænsningen mellem serviceloven § 11, stk. 3 og §§ 50/52
Det er erfaringsmæssigt vanskeligt for kommunerne at foretage en afgræns-
ning mellem, hvornår der skal igangsættes en forebyggende indsats efter  
§ 11, stk. 3, og hvornår der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter 
servicelovens § 50 og iværksættes foranstaltninger efter servicelovens § 52.4 

Ifølge det materielle kriterium i serviceloven § 52, stk. 1, kan der iværksættes  
en foranstaltning over for barnet eller den unge når “det må antages at være 
af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for 
støtte”. Til denne vurdering knytter sig den særlige regel vedrørende sags-
oplysning i serviceloven § 50 som indebærer, at der som hovedregel skal  
foreligge en børnefaglig undersøgelse som vurderingen af støttebehovet 
baserer sig på. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der sideløbende med  
§ 50-under søgelsen iværksættes “foreløbig eller akut støtte” efter § 52, stk. 2.  
I bestemmelsens stk. 3 opregnes ni forskellige foranstaltningstyper, og kom-
munen er forpligtet til, ud fra en konkret og individuel vurdering af det enkelte 
barns eller den unges behov, at vælge den eller de foranstaltninger som bedst 
kan løse de problemer og behov som er afdækket gennem den børnefaglige 
undersøgelse5. 

Den valgte foranstaltning skal så vidt muligt forebygge, at problemerne ud-
vikler sig yderligere ( FT 2009-10. L178. Almindelige bemærkninger, afsnit 
3.4.1.2), et hensyn som også ses som et af de pligtmæssige kriterier der ud-
trykkes i den særlige formålsbestemmelse i serviceloven § 46 hvorefter støtten  
bl.a. skal være “tidlig og helhedsorienteret”, så problemer så vidt muligt kan  
”forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø”, ligesom der skal læg-
ges afgørende vægt på, at støtten ydes ud fra “barnets bedste” (Vejledning nr. 
9007 af 7. januar 2014 om særlig støtte til børn, unge og deres familier, pkt. 13.).

Afgørelser efter serviceloven § 52 er, ud over krav om vægtning af hensyn til 
barnets bedste og egnethed, også normeret af øvrige krav til sagsbehand-
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lingen som, ud over kravet om forudgående udarbejdelse af en børnefaglig 
under søgelse og handleplan som en del af afgørelsesgrundlaget, jf. service-
loven § 50 og 140, også omfatter specifikke krav til inddragelse af både foræl-
dremyndighedsindehavere og barnet/den unge i forbindelse med sagens op-
lysning og valg af konkret foranstaltning. Serviceloven § 52 er således, trods 
sin umiddelbare rummelighed, ganske indsnævret i kraft af de særlige krav til 
oplysning, udredning, redegørelse og målbeskrivelse, som knytter sig til be-
stemmelsens anvendelse, og kommunens handlemuligheder ift. valg af konkret 
foranstaltning er dermed begrænsede (Schultz 2012).

Hvorvidt serviceloven § 11, stk. 3 eller § 52, stk. 3 finder anvendelse vil, jf. oven-
for, “bero på et konkret skøn, herunder af sagens kompleksitet og indsatsens 
intensitet”.6 Det er således relevant at se på de faktiske forhold i sagen omkring 
barnets/den unges og familiens situation (kompleksiteten) og de eksisterende 
støttemuligheder (indsatsens intensitet). 

Kommunerne er ifølge lovforarbejderne ret frit stillet ift. udbuddet af indsatser  
efter § 11, stk. 3, og da fx konsulentbistand og familierettede indsatser kan gives  
både efter § 11, stk. 3 og § 52, stk. 3, kan spørgsmålet om hvor snitfladen  
mellem disse ligger give anledning til betydelig tvivl.. Indholdet og rækkevidden  
af serviceloven § 11, stk. 3 lader sig ikke let afgrænse, og den usikkerhed som 
eksisterer omkring forholdet mellem de to bestemmelser kan medføre, at  
praksis præges af en vis vilkårlighed. 

Spørgsmålet er, om indførelsen af muligheden for at foranstalte i det forebyg-
gende arbejde, fx via en forebyggende indsats efter § 11, stk. 3, har skubbet 
anvendelsesområdet for serviceloven § 52 og grænsen for, hvornår der skal 
træffes afgørelse om at indlede en børnefaglig undersøgelse efter § 50, som 
forudsætning for undersøgelsen – dvs. hvornår “det må antages, at et barn el-
ler ung trænger til særlig støtte”. 

En § 50-undersøgelse skal resultere i en “begrundet stillingtagen til, om der er 
grundlag for at iværksætte foranstaltninger og i bekræftende fald af hvilken 
art disse bør være”, jf. stk. 6, og serviceloven § 52 refererer direkte til under-
søgelsen, når den dikterer, at “kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de 
foranstaltninger som bedst kan løse de problemer og behov som er afdækket 
gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50”. Det bliver derfor afgørende 
for vurderingen af, hvorvidt der skal indledes en § 50-undersøgelse, om barnets 
eller den unges behov antages at være af den karakter, at det skal dækkes  
efter 52, stk. 3. Hvis behovet derimod kan dækkes efter § 11, stk. 3, vil der ikke  
være grundlag for at indlede en § 50-undersøgelse. Denne vurdering vil af - 
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hænge af en konkret og individuel behovsvurdering, som kan minde meget om 
den børnefaglige undersøgelse efter § 50 (Schultz 2012)

Ved vurderingen af, hvorvidt der skal tilbydes en indsats efter § 11, stk. 3, 
kan der peges på tre elementer, som er særligt væsentlige i den konkrete og 
individuelle vurdering af behovet (Serviceloven § 11, stk. 3 2017)

1. Kompleksiteten i problemstillingen

2. Problemets tyngde og type

3. Barnets eller den unges og familiens forudsætninger

Vi har ikke medtaget indsatsens intensitet som et element, da dette ligger efter 
vurderingen af behovet. For så vidt angår kompleksiteten er det afgørende, om 
problemstillingen er relateret til en specifik, enkeltstående hændelse (fx. syg-
dom, dødsfald eller skilsmisse), om der er tale om en afgrænset problemstilling 
(fx. mistrivsel i skolen, koncentrationsbesvær og problemer med at indgå i so-
ciale relationer), og om der tidligere har været bekymring for barnet og arten 
af denne, samt om der er handlet på den. Vurderingen af, om problemstillingen 
falder inden for rammerne af en forebyggende indsats, skal gå forud for fast-
læggelsen af indsatsen, men den indsats man umiddelbart vurderer relevant, 
kan være en indikator på problemstillingens kompleksitet. Visse mindre intensi-
ve forældreprogrammer, der fx har til formål at styrke forældres kompetencer 
i opdragelseshenseende, vil være omfattet af den forebyggende indsats. Mere 
intensive tilbud, som har til formål at udvikle forældrenes opdragelsesmæssige 
og relationelle færdigheder i forbindelse med løsning og håndtering af tungere 
og vanskeligere problemstillinger med barnet, falder uden for § 11, stk. 3.

Problemets tyngde og type omhandler dels alvorsgraden af problemet (her-
under påvirkningen af barnets udvikling og trivsel), dels årsagen til problemet 
(herunder hvor længe problemet har stået på). Hvis problemet må forventes at 
være forbigående og afgrænset, kan tilbud om en forebyggende indsats være 
relevant, fx i situationer, hvor forældre bliver skilt, og barnet skal vænne sig til 
at bo på skift hos disse.

Barnets eller den unges og familiens forudsætninger dækker bl.a. over hvor vidt 
familien har et overskud til at indgå i en indsats og anerkender sit hjælpe behov, 
hvilket kan underbygge formodningen om, at en forebyggende indsats efter  
§ 11, stk. 3 kan anses for tilstrækkelig. I sager, hvor der indled ningsvis gives støt-
te efter § 11, stk. 3, er der dog mulighed for løbende at følge op og lade sagen 
overgå til en § 50, hvis det vurderes, at familiens forudsætninger ændrer sig.
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Projektets 
teoretiske afsæt 

Vores afsæt for projektet har været, at der er mange forskellige faktorer, 
der spiller ind på sagsbehandlingen, og på hvilken paragraf socialrådgi-
veren vælger at anvende i forbindelse med tildeling af og opfølgning på 
forebyggende indsatser efter hhv. § 11, stk. 3 eller §§ 50/52. Ud over 
de faktorer, som relaterer sig til barnet og familien eller til socialrådgi-
verens egne værdier, overbevisninger og kategoriseringer, er der tale 
om organisation, politiske reformer samt mediebelyste børnesager, der 
påvirker de konkrete risikovurderinger (Alfandari, 2015). I forlængelse 
af dette, mener vi, at Donald. J. Baumanns økologiske beslutningsmodel 
skaber en ramme, der indfanger de fleste af disse faktorer (Baumann, 
2011), hvilket understøtter vores forståelse for og analyse af, hvad der 
er på spil i forbindelse med beslutninger om anvendelsen af § 11, stk. 3. 
Vi omsætter Baumanns model til børneområdet som kontekst og ser på 
socialrådgiverne som beslutningstagere.

Donald. J. Baumann: den økologiske beslutningsmodel 
Donald J. Baumanns økologiske beslutningsmodel hviler på en systemteoretisk 
tilgang og fremhæver behovet for at tage højde for kontekstsensitive, intuiti-
ve og analytiske processer for at forstå beslutningsprocesser (Baumann m.fl., 
2011). Den økologiske beslutningsmodel tager sit afsæt i en anden central 
model inden for feltet, The General Assessment and Decision-Making Model 
(GADM), som forklarer de psykologiske mekanismer i beslutningsprocessen 
(Baumann m.fl., 2011). Modellen bygger på to grundlæggende principper, hvor 
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beslutningsprocesser forstås med udgangspunkt i, at mennesket besidder en 
begrænset rationalitet (human error) og, at beslutningerne må betragtes i en 
større kontekst. Modellen muliggør en helhedsorienteret tilgang til at forstå, 
hvordan de professionelle træffer beslutninger og afgørelser på børneområdet 
(Baumann m.fl., 2011). Konkret indebærer dette, at den enkelte beslutnings 
udfald bliver anhængiggjort af sagsfaktorer, organisatoriske faktorer, eksterne 
faktorer og faktorer hos beslutningstageren. 

Sagsfaktorer er de særlige forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag, som 
eksempelvis oplysninger om forældrenes omsorgsevne, ressourcer i nærmiljøet 
og barnets adfærd mv. (Baumann, 2011). De organisatoriske faktorer handler  
om rammerne for arbejdet i den pågældende organisation, såsom beslutnings-
hierarkier økonomi og sammensætningen af den enkelte medarbejders sags-
stamme, Altså om socialrådgiveren eksempelvis har mange tunge sager, mange 
lette sager, mange sager vedrørende en bestemt målgruppe osv. (Baumann, 
2011). Faktorer hos beslutningstager omfatter fortolkning og forståelse af sags-
oplysninger hos den enkelte socialrådgiver, herunder socialrådgiverens indivi-
duelle opfattelse af sagsfaktorer, erfaringsmæssige baggrund og intuition. De 
omfatter samtidig individuelle forhold såsom socialrådgiverens færdigheder,  
viden, ressourcer og begrænsninger (Baumann, 2011). Eksterne faktorer hand-
ler om omgivelsernes betydning, og kan eksempel vis forstås som politiske til-
tag, ny lovgivning der skal implementeres og fortolkes, eller som lokalsamfun-
dets ressourcer og engagement (Baumann, 2011).

Modellen illustreres i følgende figur: 
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Som figuren viser, har faktorer på alle fire områder på samme tid betydning 
for socialrådgiverens beslutning og resultatet af beslutningen, eksempelvis i 
form af en konkret indsats. Baumanns økologiske beslutningsmodel er rele vant  
ved forklaring af socialrådgiveres forskellige beslutninger i sager, som kan op-
fattes ensartede, men bærer nogle signifikante forskelle, når man ser nærmere 
på sagsfaktorer, organisatoriske faktorer, eksterne faktorer og faktorer hos be-
slutningstager. Modellen illustrerer samtidig hvor kompleks en beslutningspro-
ces i virkeligheden er.

For at indramme kompleksiteten i vores undersøgelse af socialrådgivernes be-
slutningsprocesser vedrørende tildeling af og opfølgning på forebyggende ind-
satser i den kommunale praksis på børneområdet, giver det derfor mening at 
inddrage alle disse faktorer i vores analyse af beslutningsprocesserne.

Donald. J. Baumann: Psykologiske processer og beslutningstærskel
Baumann behandler de psykologiske processer hos den enkelte beslutningsta-
ger. Her adskiller han vurdering fra den reelle beslutningstagning. Vurdering 
forstås som skønnet af situationen oplyst af de foreliggende informationer, som 
risikofaktorer, bevisstyrke eller generel bekymring. Hvert af disse elementer 
kan samtidig indeholde et skøn i sig selv i forhold til, hvornår der er tale om risi-
kofaktorer, om der er bevisstyrke eller ej og om der er grundlag for bekymring. 

Foruden dette nævner Baumann tre centrale elementer, der har indflydelse 
på socialrådgivernes beslutninger samt konsekvenserne af disse: 1. kæden af 
beslutninger som socialrådgiveren foretager, 2. den psykologiske proces ved 
beslutningstagning og 3. udfaldet eller konsekvenserne af beslutningen (Bau-
mann, 2011).

Kæden af beslutninger som socialrådgiveren foretager kan beskrives som et 
konti nuum. Beslutningskæden konstrueres ud fra indledende vurderinger, hy-
poteser, der skal undersøges nærmere, beslutning om tiltag eller henlæggelse 
af sagen. Ofte er det de mange mindre beslutninger undervejs, som fører til 
de større beslutninger, der samlet udgør konteksten og grundlaget for de af-
gørende beslutninger

Den psykologiske proces ved beslutningstagningen, omfatter beslutnings-
tagningen som en bevidst og faglig proces. I denne proces foretages en sondring 
mellem vurdering og beslutning, da en ensartet vurdering blandt forskellige 
socialrådgivere ikke nødvendigvis fører til den samme beslutning. Selvom for-
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skellige socialrådgivere eksempelvis vurderer, at der foreligger en høj grad af 
risiko i barnets omsorgssituation, er det ikke sikkert, at de træffer den samme 
beslutning eller vælger at foretage den samme handling i sagen. Nogle social-
rådgivere vil måske forsøge at undgå indgribende foranstaltninger, mens andre 
vil foranstalte flere indsatser for at sikre barnet.

Beslutningstærskelen er det skel, hvor sagsoplysningerne vurderes alvorlige nok 
til at udløse handling og socialrådgiveren bevæges imod indgriben. Er social-
rådgiverens beslutningstærskel lav, er der behov for mindre information for at 
træffe beslutninger. Er socialrådgiverens beslutningstærskel høj, er der behov 
for mere information i forlængelse af en underretning, inden social rådgiveren 
bevæges imod handling.

Den enkelte socialrådgivers beslutningstærskel er dog foranderlig. Fordi beslut-
ningstærsklen er en personlig grænse hos den enkelte socialrådgiver, som på-
virkes af både socialrådgiverens tidligere erfaringer, samt de øvrige faktorer i 
den økologiske beslutningsmodel, skal beslutningstærsklen forstås plastisk. Det 
betyder, at beslutningstærsklen kan hæves eller sænkes ved forandringer eller 
nye erfaringer.

Baumann illustrerer processen i nedenstående model:

HØJ

VURDERING

TÆRSKEL

LAV

Vurderings Dimension:
f.eks risiko eller ”niveau af bekymring”

Hvis vurderingen er over TÆRSKLEN, foretages handling.
Hvis vurderingen er under TÆRSKLEN, bliver der ikke foretaget handling

Faktorer, der 
påvirker vurderingen

Oplysninger fra den 
nuværende situation 
bliver dømt

Faktorer, der 
påvirker tærsklen 
for vurderingen

Information fra 
beslutningstagers 
perspektiv
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Modellen illustrerer, hvordan vurderinger strækker sig lineært og vertikalt fra 
lav til høj langs én vurderingsdimension. Vurderingsdimensionen kan eksempelvis 
bestå i vurderingen af ”risiko” eller ”niveau af bekymring”. En beslutning vedrø-
rer hvorvidt der skal handles eller ej. Beslutningstærsklen refererer til det punkt, 
hvor vurderingen af sagsoplysningerne (fx mængden og vægten af   bevis) er 
intens nok til, at beslutningstageren beslutter at handle. Denne tærskel er, som 
tidligere nævnt, en personlig grænse for den enkelte, der er påvirket af erfarin-
ger, faglighed og intuition. Ligeledes spiller beslutningstagerens fortolkninger af 
både eksterne- og organisatoriske faktorer ind på beslutningstærsklen. 

Faktorer som disse vil ændre og skubbe tærsklerne for beslutninger i sagsbe-
handlingen og derved også påvirke både omfanget og tyngden af sager, der 
bevæger sig gennem beslutningsproceskontinuiteten. 

Baumanns sidste komponent i beslutningsprocessen er potentialet for ændring 
af tærsklen. Et skift kan fx referere til forandring i forhold til at der kommer 
flere beviser eller at sagen overdrages til en ny beslutningstager med en højere 
eller lavere tærskel eller endelig organisatorisk indflydelse, der dikterer, hvor-
dan hvilke typer informationer skal prioriteres.

Faktorer som disse vil ændre og skubbe tærsklerne for beslutninger i sagsbe-
handlingen, og derved også påvirke både omfanget og tyngden af sager, der 
bevæger sig gennem beslutningsproceskontinuiteten (Baumann, 2011). 

De psykologiske processer og beslutningstærsklen er relevante i forståelsen af 
socialarbejdernes beslutningsprocesser vedrørende tildeling af og opfølgning 
på forebyggende indsatser i den kommunale praksis på børneområdet, da dis-
se elementer kan bruges til at forstå og forklare hvornår beslutningstagerne 
træffer afgørelse i forhold til anvendelsen af hhv. § 11, stk. 3 eller §§ 50/52, og 
på hvilket grundlag afgørelsen træffes.

NOTER

2 Fraværet af klageadgang indebærer desuden, at der ikke eksisterer ankepraksis som kan bidrage til at fastsætte det 
nærmere indhold af § 11, stk. 3, særligt i relation til afgrænsningen over for § 50. Dog kan forældremyndigheds
indehavere og børn der er fyldt 12 år klage over, at kommunen ikke har iværksat en foranstaltning efter serviceloven  
§ 52, jf. samme lov §§ 166 og 167.

3 Serviceloven § 148, stk. 2 og Ankestyrelsens hotlinesvar af 21.5.2015  “er kommunen berettiget til at følge op på be
villing af hjælp efter serviceloven § 11”

4 Serviceloven § 11, stk. 3  en tidlig forebyggende indsats, Socialstyrelsen, september 2017. Se også FOU 201658 hvor 
Ombudsmanden kritiserede, at Haderslev kommune i en række tilfælde havde anvendt serviceloven § 11, stk. 3 i stedet 
for at træffe afgørelse om “foreløbig støtte” efter § 52, stk.2, jf. stk. 3.

5 Også kendt som den forvaltningsretlige grundsætning om egnethed, hvorefter en foranstaltning altid skal være egnet 
til at opnå sit formål.
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I det følgende vil vi beskrive, hvordan vi har undersøgt den kommunale prak-
sis for tildeling af og opfølgning på forebyggende indsatser i forbindelse med 
udmøntningen af § 11, stk. 3. Projektets empiri består af semistrukturerede 
kvalitative fokusgruppeinterviews, observationer af og med socialrådgivere 
på børneområdet, samt en sagsgennemgang af udvalgte børnesager. 

Indledende metodeovervejelser
Vi har fra begyndelsen haft til hensigt at gennemføre projektet i så tæt samar-
bejde med praksis som muligt. I den forbindelse hentede vi inspiration i praksis-
forskningstilgangen, som defineres som ”… anvendelse af forskningsbaserede 
principper, design og dataindsamlingsmetoder i almindelig praksis for at kunne 
svare på spørgsmål, som udspringer af praksis, og svare på måder, der infor-
merer praksis.” (Henriksen m.fl., 2016).

Projektets formål er at undersøge kommunal praksis for tildeling af samt op-
følgning på forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3. Dette har 
direkte relation til udførelse af socialt arbejde med udsatte børn og unge i regi 
af den kommunale forvaltning. Vi er blevet inspireret til dette emnevalg efter 
samtaler med repræsentanter fra de tre kommuner, som efterfølgende indgik 
i projektet. 

Da vi har kommunal praksis i fokus, har vi valgt at anvende kvalitative under-
søgelsesmetoder, da disse kan give os mulighed for at få indblik i socialrådgi-

Metode og 
databehandling
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vernes erfaringer med henblik på at undersøge den kompleksitet, som præger 
socialt arbejde på området udsatte børn og unge. Kvalitative metoder muliggør 
endvidere at gå i dybden med beslutningsprocesser, under hensyntagen til den 
organisatoriske og lovgivningsmæssige kontekst. Børnesager er kendetegnet 
ved høj kompleksitet, anvendelse af skøn, lovgivningsmæssige krav og frister, 
og det er dette spænd, vi ønsker at undersøge.

Konkret har vi valgt at indsamle empiri ved anvendelse af observation, fokus-
gruppeinterview og gennemgang af sagsakter. I det følgende vil vi gennemgå 
vores konkrete overvejelser omkring anvendelsen af disse metoder samt over-
vejelser omkring databehandling og tavshedspligt. 

Databehandling og tavshedspligt
Overordnet er vi naturligvis forpligtede til at overholde de almindelige data-
beskyttelsesregler (Datatilsynet, 2018) og vi er inspirerede af kodeks for inte-
gritet i forskningen, som tidligere har været foreslået. Ligeledes kan det med 
Fines perspektiv (1993) ikke udelukkes, at vi som forskere, selvom vi forsøger 
at formidle intentionerne med projektet på mest saglig grund, ikke kommer til 
at overskride den enkelte informants grænser eller på anden vis ikke informe-
rer grundigt nok om projektets ambition. Lige ledes stiller vores interview og 
observation af socialrådgivere krav om sensitivitet i forhold til at skulle inter-
viewe medarbejdere om arbejdsgange og praksisser vedrørende egne arbejds-
forhold, da det kan være svært at gennemskue konsekvenser af at forholde sig 
kritisk til egen arbejdsplads (Lyon, Möllering & Saunders, 2012).

Som en del af det forberedende arbejde har vi været opmærksomme på, at 
vores tilstedeværelse i kommunerne, og især til underretningsmøder vil give 
os adgang til en række personfølsomme oplysninger. I denne forbindelse har  
vi udarbejdet tre dokumenter: samtykkeerklæring for forældre, samtykke-
erklæring for unge over 15 år og tavshedspligterklæring. Samtykkeerklærin-
gerne blev underskrevet af forældremyndighedsindehaverne i de sager, som 
vedrører børn under 15 år, og den anden form for samtykkeerklæring blev  
underskrevet af unge, der var over 15 år. Det er de involverede kommuner, 
som har været behjælpelige med at identificere sager til sagsgennemgang,  
og efterfølgende skabt kontakt til familierne og de unge. 

Hvad angår tavshedspligterklæringer, så blev disse underskrevet af alle projekt -
gruppedeltagere, som var med til observationer i de tre kommuner. Erklæ ring-
erne blev afleveret til kommunale repræsentanter på stedet.
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Kvalitative semistrukturerede fokusgruppeinterview med  
inddragelse af to cases
I det følgende vil vi gennemgå, hvordan vi har gennemført interview med  
socialrådgivere på børneområdet i de tre kommuner. Konkret har vi valgt at 
benytte os af fokusgruppeinterview som metode.

Fokusgrupper ser vi som en sammensætning af medarbejdere, der deler en 
arbejdsmæssig identitet og relation (Damgaard, 2016), og som qua disse har 
et fælles grundlag for at diskutere den strukturering og vurdering, der er gen-
nemgående for arbejdet med børnesager i netop deres kommune. 

Vi har valgt at anvende to fiktive cases som afsæt for socialrådgivernes drøf-
telser af og refleksioner over, hvad de lægger vægt på, når de træffer beslut-
ninger vedrørende anvendelse af § 11, stk. 3 eller §§ 50/52. Projektets brug af  
cases som redskab i fokusgruppeinterviewet henter inspiration fra vignet-
metoden (Ejrnæs & Monrad, 2012 og Benbenishty et al., 2015) – dog uden det 
kvantitative element, da nærværende projekt arbejder gennemgående kvalita-
tivt metodisk og uden brug af spørgeskemaer. ”Vignetter er realistiske beskriv-
elser af et fænomen, men de vil ofte være fiktive eller hypotetiske, fordi man 
konstruerer dem, så de passer til ens forskningsinteresse. Vignetter kan dog 
godt være baseret på faktisk forekommende situationer.” (Ejrnæs & Monrad, 
2012:13).

Begge cases er udarbejdet som underretninger fra læreres og pædagogers 
synspunkter og rummer viden om børnenes faglige og sociale hverdag i skole 
og SFO samt viden om hjemmet. Begge cases tegner en risikosituation, der 
ligger i vurderingsfeltet mellem en § 11-indsats og en decideret børnefaglig 
undersøgelse. Den ene case rummer dog det aspekt, at der tidligere har været  
oprettet sag på familien, hvorfor sagen juridisk kalder på en børnefaglig under  
søgelse og ikke en § 11 indsats. Sagerne er udarbejdet med henblik på at ska-
be refleksioner og situationer hvor sagsbehandlernes skønsmæssige råderum 
kunne diskuteres. Det fiktive aspekt ved vignet-cases som afsæt fokusgrup-
pernes diskussioner, står centralt, da det giver socialrådgiverne mulighed for 
at diskutere mere frit og neutralt, da ingen af sagsbehandlerne på forhånd har 
specifik viden om og indsigt i familierne, og da ingen af sagsbehandlerne skal 
håndtere sagen efterfølgende. Fordelen er her, at samtalen er mere ”fri” og 
skaber plads til fagpersonernes holdninger til handlinger samt at det i højere 
grad kan undgås, at den enkelte socialrådgiver oplever, at uenigheder i fokus-
gruppens diskussioner er et angreb på deres faglighed. Samtidig muliggør af-
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sættet i praksisrealistiske og konkrete caseeksempler at gruppens diskussioner 
forholder sig konkret og praksisnært til en fælles konkret risikosituation og  
ikke udelukkende bevæger sig hen i mere generelle og ofte fælles grund-
læggende fagprofessionelle holdninger til problematikker på børneområdet  
(Monrad & Ejrnæs, 2012). Omvendt må der også tages højde for at: “They 
create an artificial decision environment, as real life decisions are carried out 
in settings with much more informational noise, pressures and competing time 
priorities” (Benbenishty, 2015). Derfor reduceres kompleksiteten, ifølge Ben-
benishty (2015), når man anvender vignetmetoden. 

De to case-vignetter inddrages i projektet for at tilstræbe et fælles ud-
gangspunkt for fokusgruppernes diskussioner med henblik på bedre at kunne  
sammenligne og analysere interviewdata på tværs af projektets samarbejds-
kommuner. Metoden er valgt med henblik på at fokusere på det sagte i situati-
onen samt vurderinger og argumentationer for indsatser i børnesager. Meto-
den er valgt for at skabe adgang til diskussioner om valget af henholdsvis § 50 
eller § 11, stk. 3.

Fokusgruppeinterviewets form og spørgeguide er tilrettelagt fleksibelt med 
henblik på at kunne tilpasse interviewet til de rammer, som praksis byder. Sam-
tidig har det været muligt at lade interviewet udvikle sig omkring de temaer, 
der opstår i løbet af samtalen. Tanken har med andre ord været, at lade ram-
merne følge praksis og ikke omvendt. Det vil sige, at vi ikke valgte en stram 
struktur, men lod selve interviewsituationen og refleksionerne bestemme hvilke 
emner der blev rejst. Metodens interaktive karakter (Damgaard, 2016) gør det 
netop muligt at tilpasse fokusgruppeinterviewet og interagere med deltagerne 
undervejs, hvilket styrker dynamikken og fleksibiliteten i interviewsituationen. 

Fokusgruppeinterviewene blev gennemført ude i de kommunale forvaltninger 
for at skabe trygge rammer for vores respondenter samt spare deres tid. Alle 
interview blev gennemført i løbet af socialrådgivernes arbejdstid. Hvad angår 
respondenterne, var de alle sammen en del af de teams, som tager sig af vur-
dering af underretninger, og derfor var de både klædt på og parate til at tage 
udgangspunkt i de fiktive cases.

Under fokusgruppeinterviewene var det altid to projektgruppemedlemmer til 
stede, for at sikre at interviewet foregik med udgangspunkt i interviewguiden, 
samt for at hjælpe med afklarende spørgsmål og tage noter. 



45

Udfordringen ved at anvende fokusgruppeinterview som metode er, at sam-
mensætningen af deltagere i fokusgruppen kan have stor betydning for, hvad 
det bliver legitimt at sige. Da magtforholdet blandt deltagerne har en stor 
betydning for dynamikken i gruppen (Damgaard i Kristensen & Hussain, 2016). 
Deltagerne i vores fokusgrupper er kollegaer i forvejen, og derfor vil magt-
forholdet i fokusgruppen højest sandsynligt afspejle det almindelige magtfor-
hold på arbejdspladsen. Derudover er der en udfordring i, at vi har konstrueret 
vores egne case-vignetter. Selvom case-vignetterne består af faglige oplys-
ninger, er de valgte oplysninger et udtryk for vores forforståelser om, hvilke 
risikofaktorer, der er alarmerende. Overvægt, der er en risikofaktor i en af de 
to cases, er eksempelvis en normativ kampplads, hvor der mange kæmpen-
de diskurser om, hvornår og i hvilket omfang overvægt er et problem. Når vi 
vælger, at overvægt skal indgå i en af vores cases, har vi på forhånd indlagt en 
forudsætning om, at overvægt er problematisk. Her kunne vi i selve interview-
situationen have brugt eksemplet som afsæt for diskussioner i fokusgrupperne 
om normativitet i sagsbehandlingen, ved fx at spørge ind til, hvornår overvægt 
er et socialt problem. 

Fordelen ved at anvende fokusgruppeinterview som metode er, at der skabes 
rum for, at socialrådgiverne reflekterer sammen, hvilket også kan medføre, at 
der finder erfaringsudveksling, og derved læring, sted under fokusgruppeinter-
viewet. Som en af deltagerne udtrykte det: “Bare det, at der stilles spørgsmål 
til medarbejderne, er med til at få den enkelte medarbejder til at reflektere og 
øge kvaliteten af beslutningen.” (Deltager fra Guldborgsund Kommune).

Observation af underretningsmøder
I det følgende vil vi gennemgå, hvordan vi har valgt at benytte os af observation 
af underretningsmøder som metode. Konkret har vi foretaget observationer af 
tre underretningsmøder, hvor både igangværende sager samt nye underret-
ninger har været drøftet. 

Observation som metode giver mulighed for at være til stede ’in situ’, hvilket 
vil sige, at man ikke bare hører, hvad folk siger, men at man ser, hvad de rent 
faktisk gør i praksis (Mogensen &Dalsgård i Bundgaard, Mogensen & Rubow, 
2018). Denne metode har derfor givet os mulighed for at sammenholde udta-
lelserne i fokusgruppeinterviewene med kommunernes konkrete praksis.

Valget af underretningsmøder som undersøgelsesgenstand skyldes, at der er 
krav om, at kommunen tager stilling til alle underretninger i løbet af 24 timer. 
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Dette betyder, at underretningsmøderne foregår hver morgen og har fokus på 
nye underretninger, som skal vurderes. Vurderingerne tager udgangspunkt i de 
oplysninger, som er givet i underretningerne, og som danner grundlag for at 
foretage en risikovurdering. 

Vi har benyttet os af observationsformen observerende deltagelse, der inde-
bærer, at vi har siddet med ved møderne uden decideret at deltage i drøftel-
serne (Kristensen i Kristensen & Hussain 2016). Observationerne er foretaget i 
hold af to observatører, der har indtaget en neutral position. Vi har forsøgt at 
skabe rum for den vante mødestruktur og -kultur uden for stor indblanding. 

”Feltnoter er ikke neutrale afstøbninger af den erfarerede virkelighed og er på 
den måde ikke færdige puslespilsbrikker, som en analyse blot sætter sammen.” 
(Rubow, Fritsch & Ahl i Bundgaard, Mogensen & Rubow, 2018:55). Vi har taget 
udvidede noter (DeWalt & DeWalt, 2002 i Bundgaard, Mogensen & Rubow, 
2018) undervejs ud fra en på forhånd nedskrevet fleksibel observationsguide. 
Yderligere noter og refleksioner er herudover tilføjet efter hver observation. 
Empirien er skabt via observationsprocessen og fremstår således i en form, 
hvor selektioner og bearbejdning påbegyndes i selve observationsprocessen. 

Vi har valgt at foretage vores observationer af underretningsmøderne med to 
observatører. Da feltnoter ikke er neutrale afstøbninger af virkeligheden, men 
præges af den, der observerer, giver to observatører mulighed for at opnå 
flere nuancer på møde- og samtalesituationerne. To observatører kan derfor 
bidrage til en større grad af kritisk refleksion og en mere nuanceret forståelse 
af den kontekst, som socialrådgivere er en del af.

Vi er bevidste om at vores deltagelse ved underretningsmøderne kan have 
påvirket mødesituationen, hvilket kan betyde, at mødedeltagerne, mere eller 
mindre ubevidst, har ændret adfærd eller holdninger som følge af vores delta-
gelse (Mogensen & Dalsgård i Bundgaard, Mogensen & Rubow, 2018). 

Gennemgang af sagsakter
I det følgende vil vi gennemgå, hvordan vi har anvendt gennemgang af sags-
akter som metode i vores projekt. Vi har i denne sammenhæng anvendt doku-
menterne fra sagsakterne som en ting, hvilket betyder, at dokumenterne giver 
os adgang til den virkelighed, som dokumenterne refererer til (Triantafillou i 
Kristensen & Hussain, 2016).
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Vi har fået adgang til verserende og afsluttede sager. Sagerne er blevet udvalgt 
med udgangspunkt i, at de skal handle om § 11, stk. 3. Der findes to forskellige  
typer sager. Den ene type er § 11, stk. 3-sager, som er afsluttede som § 11, 
stk. 3-sager. Den anden type sager er sager, hvor der indledningsvis har væ-
ret iværksat § 11, stk. 3, men som efterfølgende er blevet revurderet til § 50 i 
SEL (den børnefaglige undersøgelse). Der er også mulighed for at iværksætte 
støtte, imens man gennemfører en § 50-undersøgelse. Denne type sager, har 
vi dog ikke haft med i vores undersøgelse.

Pointen med at anvende sagsgennemgang som metode er at få adgang til faglig 
argumentation og risikovurderinger på skrift. I den forbindelse har vi ladet os 
inspirere af indholdsanalyse, som er velegnet til at kvalificere indholdet på en 
systematisk måde ud fra på forhånd udvalgte kategorier (Boolsen, 2006).

I denne forbindelse har vi, før vi gik i gang med at gennemføre sagsgennem-
gangen, gjort os nogle overvejelser omkring de mest relevante kategorier eller 
opmærksomhedspunkter. Baggrunden for valget af kategorierne er de juridi-
ske rammer for beslutningsarbejdet i børnesager. Da projektet tager udgangs-
punkt i beslutningsprocesser vedrørende iværksættelse af § 11, stk. 3 i SEL, har 
vi vurderet, at det vil være relevant at se på underretningens indhold samt de-
finition og beskrivelse af potentielle risikofaktorer, der tydeliggør mistanke om 
barnets mistrivsel. Derudover har vi set på, hvordan den indledende vurdering 
begrunder valg i forhold til at tage en bestemt paragraf i anvendelse, herunder 
hvilke faglige refleksioner og argumenter, der anvendes. Vi har set på parts-
høringer i forbindelse med iværksættelse af § 11, stk. 3 og § 50 med fokus på, 
hvordan faglige argumenter formidles og begrundes, herunder med inddragelse  
af kommunikation med forældre. Endelig har vi set på notater vedrørende § 11,  
stk. 3-indsatser, der eksempelvis beskriver formålet med indsatserne og de 
forventede resultater.

Fælles for alle nævnte kategorier er, at de giver os mulighed for at se faglige  
argumenter og overvejelser på skrift. Samtidig er muligt at se de faglige  
argumenter og de skønsmæssige vurderinger i den form, som sagsakterne  
oprindeligt har haft, uafhængigt af den undersøgelse de senere underkastes. 
Anvendelse af skriftlige dokumenter sikrer en vis grad af autenticitet, og giver 
et større indblik i socialrådgivernes logikker i forhold til beslutninger i børne-
sager.
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Analysestrategi
I det følgende vil vi gennemgå den analysestrategi, vi har anvendt i bearbejd-
ningen af vores datamateriale. Analysen har til formål at gå i dybden med 
social rådgivernes skøn og vurderingsprocesser på børneområdet. Som tidlige-
re beskrevet, bygger vores undersøgelse på observationsnotater af underret-
ningsmøder, fokusgruppeinterviews og sagsakter fra de tre kommuner.

Vi forstår socialrådgivernes skøn og vurderinger som sociale processer, der fin-
der sted i et konstant samspil mellem fagperson og kontekst (Baumann, 2011). 
Det er i denne optik ikke udbytterigt at rette blikket direkte mod enkeltper-
soners håndtering af § 11 og se socialrådgiverens skøn og vurderinger som  
en individuel handlingsproces. Analysens overordnede tilgang og opbygning  
er derfor inspireret af Donald. J. Baumanns økologiske beslutningsmodel  
(Baumann, 2011), som er ekspliciteret i afsnittet om projektets teoretiske af-
sæt. Med denne tilgang breder vi perspektivet ud til også at tage højde for den 
komplekse kontekst socialrådgivere til dagligt bevæger sig i, hvor blandt andet 
kommuners og afdelingers rammer, kategoriseringsprocesser, fagkulturer og 
traditioner, samt organisatoriske opbygninger og eksterne strukturer, spiller 
ind på beslutningsprocesserne.

Analysen er inddelt efter de fire fokusområder, som består af: faktorer til-
knyttet den enkelte sag, socialrådgiverens individuelle forhold, organisatoriske 
faktorer og eksterne faktorer. Analysen har, i tråd med dette, fokus på, hvor-
dan disse forskellige faktorer får betydning for beslutninger om anvendelsen af 
henholdsvis § 11, stk. 3eller §§ 50/52 i de tre kommuner.

De tre forskellige former for data (observationsnotater af underretningsmøder, 
fokusgruppeinterviews og sagsakter fra de tre kommuner) supplerer hinanden 
i vores analyse. Eksempelvis kan vi se på sagsfaktorernes betydning for social-
rådgivernes beslutninger, ved at analysere deres udsagn om sagsfaktorer fra fo-
kusgruppeinterviewene, vores observationsnoter omkring deres anvendelse af 
sagsfaktorer i forbindelse med drøftelser ved vurderings- og underretningsmø-
derne samt de skriftlige udlægninger af sagsfaktorerne og deres betydning i 
sags akterne. Nogle pointer i analysen understøttes af flere forskellige datakilder, 
mens andre pointer var mest fremtrædende i en af dataformerne. Eksempelvis 
kan socialrådgivernes skriftlighed bedst undersøges i de skriftlige sagsakter.

Analysen er tematisk inddelt og overvejende induktiv, da vi tager afsæt i for-
tællingerne fra praksis i deres rene form, inden vi underlægger dem vores  
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teoretiske blik (Olsen, 2001). Temaerne under de fire fokusområder er således 
fremkommet på baggrund af empirien og tager udgangspunkt i de faktorer, 
socialrådgiverne selv lægger vægt på i deres vurderingsprocesser, når de skal 
træffe afgørelser om anvendelse af hhv. § 11, stk. 3 eller §§ 50/52. 

Empirien er indledningsvis bearbejdet gennem åben kodning og meningskon-
densering (Kvale og Brinkmann, 2014), hvor tematikker, der er centrale for  
socialrådgivernes måde at arbejde med sagerne på, er fremhævet. Efterføl-
gende er de enkelte temaer lagt ind i rammen af Baumanns økologiske be-
slutningsmodel og kategoriseret efter de fire hovedfaktorer: sagsfaktorer, or-
ganisatoriske faktorer, eksterne faktorer og faktorer hos beslutningstagerne. 
Tematikkerne ses gennem analysen i forhold til de juridiske rammer for at syn-
liggøre sammenhængen mellem lovgivningen og de forskellige faktorer i må-
den, der træffes beslutninger på.

I det følgende vil vi gennemgå de tendenser, vi fik øje på i vores undersøgelse  
og analyse af socialrådgivernes beslutningsprocesser vedrørende tildeling af 
og opfølgning på forebyggende indsatser i den kommunale praksis på børne-
området i henholdsvis Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Holbæk 
Kommune.
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I det følgende vil vi gennemgå de tendenser, vi fandt, der omhandler sags-
faktorernes betydning for socialrådgivernes beslutningsprocesser vedrø-
rende tildeling af og opfølgning på forebyggende indsatser i den kommu-
nale praksis på børneområdet. Sagsfaktorerne er de særlige oplysninger i 
den unikke enkelte sag, såsom oplysninger om forældrenes omsorgsevne, 
ressourcer i nærmiljøet og barnets adfærd (Baumann, 2011). De sagsfak-
torer, socialrådgiverne har lagt særligt vægt på i vores undersøgelse, er 
risikofaktorer og bekymringstræk, familiens ressourcer og beskyttelsesfak-
torer, barnets eller den unges alder, dynamikken i familien, familiens historik 
og samarbejdsviljen hos forældrene.

Socialrådgiverne ser på risikofaktorer og bekymringstræk
En fællesnævner i alle tre kommuner var, at socialrådgiverne havde fokus på, 
hvilke bekymringstræk, der var i den enkelte sag, samt hvilke risikofaktorer, de 
kunne identificere i sagen. Dette kom til udtryk i både vores fokusgruppeinter-
views og ved vores observationer af underretningsmøder.

Bekymringstræk kan, med udgangspunkt i socialrådgivernes udsagn, eksem-
pelvis være, at barnet eller den unge er vred og afvisende, sover dårligt om 
natten, begraver sig i onlinespil, har fravær fra skolen, er skoletræt eller lige-
glad med sit liv.

Analyse
- sagsfaktorer
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En risikofaktor kan overordnet set defineres som en hændelse, et forhold hos 
individet eller et forhold i opvækstmiljøet, der øger sandsynligheden for en  
negativ psykosocial udvikling i fremtiden. Forskningen viser, at én enkelt risiko-
faktor sjældent har stor betydning for barnets eller den unges udvikling, mens 
der er større sandsynlighed for en negativ psykosocial udvikling, hvis barnet 
eller den unge udsættes for flere risici (Nordahl et al., 2008; BUP-föreningen, 
2011; Socialstyrelsen, 2010).

Risikofaktorer kan, med udgangspunkt i socialrådgivernes udsagn, eksempelvis 
være at barnet eller den unge har mistet en forælder, at forældrene er meget 
unge, at forældrene selv har en baggrund med omsorgssvigt, psykiske lidelser 
hos forældrene, en fraværende forælder eller en forælders selvmord.

En alvorlig begivenhed som en forælders selvmord, der kan ses som en risi-
kofaktor, kan godt indledningsvis lede til en § 11, stk. 3-undersøgelse i form 
af psykologsamtaler, men hvis der opstår nye og tiltagende bekymringstræk,  
som fx selvskade og spiseforstyrrelser, kan der efterfølgende iværksættes en 
børnefaglig undersøgelse efter § 50.

I andre tilfælde vurderer socialrådgiverne med det samme, at der er nok risiko-
faktorer og alvorlige bekymringstræk til at iværksætte en børnefagligunder-
søgelse med det samme. 

Jeg havde engang en dreng der var så tyk, han var 10 år og 
havde svamp og sår alle vegne. Da tænkte jeg: vi bliver nødt til 
at lave en undersøgelse.
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Her ser socialrådgiveren overvægt som et bekymringstræk, ydermere er konse-
kvenserne af overvægten som omfattende, at der er tale om sundhedsskadelige 
forhold. I dette tilfælde bliver det derfor afgørende for socialrådgiverens beslut-
ningstærskel, at socialrådgiveren er forpligtet til at gennemføre en børnefaglig 
undersøgelse, hvis der er tale om sundhedsskadelige forhold. På denne måde 
spiller eksterne forhold som lovgivningen også ind på beslutningsprocessen, selv-
om fokus er på sagsfaktorer i form af risikofaktorer og bekymringstræk.

Generelt er socialrådgiverne opmærksomme på at identificere risikofaktorer, 
og de er ikke i tvivl om, hvad der er bekymrende og potentielt medfører ri-
sikoadfærd. Når kompleksiteten i en case stiger, stiger usikkerheden i risiko-
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vurderingen dog tilsvarende. Det er svært at kategorisere problemstillingen, 
når man ikke umiddelbart kan vurdere, hvorvidt den unges afvigende adfærd 
skyldes sorg og krise, identitetsproblemer, skolefravær, computerspil, indlæ-
ringsproblemer, misbrugsrelaterede problematikker eller samspillet med mor. 
Alligevel vægter socialrådgiverne at se de forskellige risikofaktorer og øvrige 
forhold omkring familien i en sammenhæng: 

”… jeg må erkende, at jeg ikke synes, jeg sådan hæfter mig 
direkte ved enkelte ting. Det er mere sammenhængen. Ikke 
så meget at det nødvendigvis er tilknytningsforstyrrelse, eller 
psykisk syge forældre - det er jo trivslen for barnet og så er det 
den sammenhæng barnet er i.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Socialrådgivernes store fokus på bekymringstræk og risikofaktorer kan hænge  
sammen med det, at spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skal iværksætte en 
indsats efter serviceloven § 11, stk. 3 eller § 52, stk. 3, beror på et konkret 
skøn over sagens kompleksitet og indsatsens intensitet. Det samlede billede af 
bekymringstræk og risikofaktorer kan give et billede af om barnets eller den 
unges problemer er så komplekse, at der er behov for at indlede en børnefag-
lig undersøgelse med henblik på en egentlig udredning af barnets og familiens 
forhold, eller om der er tale om en situation, hvor problemet er så afgrænset, 
at der ikke er behov for at udarbejde en børnefaglig undersøgelse til nærmere 
belysning af barnets og familiens forhold. Det er således tyngden i selve pro-
blemstillingen i form af mængden af risikofaktorer og bekymringstræk, der 
er afgørende for om det bliver en § 11, stk. 3 eller en § 50. I forhold til social-
rådgivernes beslutningstærskel, betyder det, at mængden af risikofaktorer til-
sammen kan betyde, at sagsoplysningerne vurderes alvorlige nok til at udløse 
handling og socialrådgiveren bevæges imod indgriben. Jo mere kompleks sam-
mensætningen af risikofaktorer er, jo større er sandsynligheden forat social-
rådgiverne beslutter at igangsætte en § 50-undersøgelse.

Socialrådgiverne ser på familiens ressourcer og beskyttelsesfaktorer
Et andet aspekt, socialrådgiverne havde fokus på, var familiens ressourcer og 
beskyttelsesfaktorer i vurderingen af hvad der skulle iværksættes.

Beskyttelsesfaktorer kan overordnet set defineres som et forhold hos individet 
eller et forhold i opvækstmiljøet, der mindsker sandsynligheden for en negativ 
psykosocial udvikling hos barnet eller den unge i fremtiden. Man taler almin-
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deligvis om beskyttelsesfaktorer i forbindelse med, at barnet eller den unge er 
udsat for risikofaktorer. Beskyttelsesfaktorer er således variable, der begræn-
ser eller kompenserer for påvirkningerne af risikofaktorerne (Nordahl et al., 
2008; BUP-föreningen, 2011).

De individuelle beskyttelsesfaktorer hos børn og unge, kan eksempelvis 
være selvtillid, empati, gode kognitive evner og gode sociale færdigheder. 
Beskyttelses faktorer i opvækstmiljøet kan eksempelvis være en god emotionel 
tilknytning til mindst én primær omsorgsperson, positive relationer til lærere 
eller pædagoger og en god tilknytning til jævnaldrende. 

Ressourcer kan, ifølge socialrådgivernes udsagn komme til udtryk ved den 
måde, familien er sammen på. Er forældrene eksempelvis opmærksomme på 
at tale med barnet eller den unge, om det, der er svært? Er det en familie, der 
hygger sig sammen, laver mad sammen m.m.? Er der et godt sammenhold i 
familien?

De kigger også efter ressourcer hos det enkelte familiemedlem. Er barnet eller 
den unge eksempelvis velfungerende socialt? Har barnet eller den unge venner? 
Er der nogle fag i skolen, hvor der er en faglig forbedring? Er der tale om en 
omsorgsfuld og kærlig forælder?

Socialrådgiverne kan også finde på at kigge efter undtagelserne, når de skal 
identificere ressourcerne. Hvis et barn eller en ung føler sig udenfor i skolen, 
kan socialrådgiveren lede efter situationer, hvor barnet eller den unge ikke fø-
ler sig udenfor og tage afsæt i dem, for at finde ud af, hvad der lykkes, og hvad 
det er barnet eller den unge er i stand til i disse situationer. Dette ser vi eksem-
pler på i både vores fokusgruppeinterview og vores sagsakter. I en af sagerne 
fokuseres der eksempelvis på drengens interesse for og glæde ved traktorer, 
som drengen både leger med på børneværelset og har kendskab til fra sit net-
værk. I forlængelse af dette, giver drengen udtryk for, at han selv gerne vil 
være landmand, når han bliver stor. Undtagelser som disse kan danne afsæt for 
at finde steder, hvor det er relevant at sætte ind efter § 11, stk. 3.

Socialrådgiverne undersøger også muligheden for at inddrage øvrige familie-
medlemmer i arbejdet med familien: 

”… det kunne også være, at den der døde far havde en bror, 
eller hvad ved jeg. Bare en der kunne hanke lidt op i [drengen] 
og give ham nogle tilbud.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).
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Her kan andre familiemedlemmer potentielt træde ind i barnets eller den un-
ges liv som en ressource eller en beskyttelsesfaktor.

I forhold til socialrådgivernes vurdering og beslutningstærskel, betyder det at 
viden om ressourcer og beskyttelsesfaktorer omkring et barn eller en ung kan 
have en modificerende effekt i forhold til risikofaktorerne i sagen. I sager hvor 
beskyttelsesfaktorerne vejer tungt i forhold til risikofaktorerne, kan de give  
mening at give støtte efter § 11, stk. 3, mens det i sager hvor beskyttelsesfak-
torerne er få eller fraværende i højere grad er nødvendigt med en børnefaglig 
undersøgelse.

Socialrådgiverne ser på barnets eller den unges alder
Barnets eller den unges alder er en vigtig sagsfaktor i socialrådgivernes vurde-
rings- og beslutningsproces, når de skal skelne mellem, om der skal iværksæt-
tes en § 11, stk. 3 eller en § 50. 

Hvis der er tale om små børn, er der større sandsynlighed for, at der indledes 
en børnefaglig undersøgelse, end hvis der er tale om teenagere. Dette skyldes, 
at små børn er mere afhængige af deres forældre og forældrenes ressourcer 
i forhold til omsorg og dækning af basale behov. § 50-undersøgelsen i disse 
tilfælde gennemføres derfor også med henblik på at vurdere forældrekompe-
tencen. Især i sager med spædbørn er beslutningstærsklen for handling lav hos 
socialrådgiverne.

Socialrådgiverne benytter også barnet eller den unges alder som et pejlemær-
ke i forhold til, hvor barnet eller den unge er i sin udvikling, og hvad der i så fald 
kan være på spil i denne sammenhæng. Eksempelvis kan puberteten forstås 
som en særlig periode i barnets udvikling: 

”Så tænker jeg i forhold til at være 11 år og hurtigt udvikles. Det 
er en alder, der er rigtig svær, fordi det der med at hvis kroppen 
er så frembrusende, det der med at holde ud at være i det selv 
og have en forståelse for de ting, der sker med kroppen. Altså 
hvis hovedet mentalt ikke følger med kroppen, så tænker jeg at 
det må være rigtig svært.”
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).
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Socialrådgiverne ser også sammenhænge imellem konkrete problemstillinger 
og barnets eller den unges alder. Eksempelvis er der tidspunkter i barnets eller 
den unges liv, hvor socialrådgiverne oplever, at der er større sandsynlighed for 
at falde ud af skolen. 

”Rigtig mange unge falder jo af skolepinden i 8. klasse. Det ved 
vi jo. Så det vil også være et opmærksomhedspunkt.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Børnenes alder har også en betydning for, om børnesamtalen afholdes med eller  
uden forældre. Da socialrådgiverne præsenteres for en case med en 14-årig 
dreng, vurderer de alle, at de ville afholde samtalen med drengen uden hans 
forældre.

I sager med ældre unge som snart fylder 18 år og skal til at være selvstændige, 
kan socialrådgiverne godt beslutte at hjælpe den unge efter § 11 uden for-
ældrene er en del af indsatsen. Her er fokus på at styrke de unge til at de skal 
stå på egne ben. 

”Vi har også nogle 17- årige der kommer ind og så er forældrene 
ikke er en del af det (…) vi ikke kan gøre så meget mere med 
forældrene.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, betyder det, at der en ten-
dens til, at de hurtigere griber til handling i sager med yngre børn. Samtidig er 
der en tendens til, at de i højere grad afholder samtaler med barnet eller den 
unge alene, hvis de er ældre. Børn over 15 har selvstændig partsstatus, børn 
mellem 12 og 15 – kun delvis partsstatus. Dette betyder, at børn over 15 skal 
altid spørger om samtykke.

I forhold til anvendelsen af hhv. § 11, stk. 3 og § 50, vil der oftere være behov 
for at gennemføre en børnefaglig undersøgelse efter § 50 i sager med spæd-
børn og yngre børn, mens det i sager med ældre børn og unge i højere grad 
kan give mening at give støtte efter § 11, stk. 3, da de ældre børn og unge er 
begyndt at blive mere selvstændige og uafhængige af deres forældre Dette er 
dog ikke tilfældet, hvis sagerne kompliceres undervejs. 
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 For børn over 15 år står pligten til at sikre samtykke i SEL § 52, stk. 1. Und-
tagelsesvis kan man dog gøre indgreb uden samtykke efter SEL § 58. Børn 
mellem 12-15 år har forskellige rettigheder bl.a. ret til at klage efter SEL § 167. 
Men for disse børn gælder ingen pligt til at sikre samtykke.

Socialrådgiverne ser på dynamikken i familien
Socialrådgiverne havde fokus på, at der kunne være forskellige dynamikker  
i for skellige familiesammensætninger, og at disse dynamikker kunne have en 
betydning arbejdet med barnets eller familiens udfordringer. Fx kan nogle for-
ældre mangle indsigt i deres barns liv, barnet kan mangle opbakning fra sine 
forældre eller forældrene kan have svært ved at holde fast, når barnet har 
behov for støtte til at skabe forandringer i sit liv. Der kan også være en udfor-
dring i forbindelse med forældre, der mangler at tage ansvar, når deres barn 
har problemer, fx ved at undlade at gå ind i konflikter, der er nødvendige at 
tage med barnet.

Det kan desuden have en betydning om forældrene er til stede eller fraværen-
de i barnets eller den unges liv, og om forældrene er gode til at tale med barnet 
eller den unge. 

”… han er vred og afvisende. Men det ville jeg da også være som 
barn, hvis jeg havde en mor som ikke så mig og ikke hørte mig.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

I forbindelse med dette, ser socialrådgiverne på forældrenes adfærdsmønstre. 

”… hvordan den her mor reagerer når hun er i ude i konflikterne. 
Er hun sådan en mor, der kører helt op, så det ikke blive 
konstruktivt. Og det kan måske være, at der har været en far 
der bedre har kunne tage de her samtaler og konflikter…” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Socialrådgiverne ser også på familiesammensætningen i forhold til forældre, 
forældres nye partnere og søskende mv. 
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”… en familiesammensætning med en mor, en tvillingebror og en 
lillesøster.Altså der bliver vel også tit sammenlignet. Tvillingerne 
skal være ens… Men man kan også sige at de er 14 år, skal til 
at adskille sig fra en mor. Og det gør de måske på forskellige 
måder.”
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Skilsmissesager fremhæves særligt som sager, hvor der kan være en dysfunkti-
onel dynamik i familien. 

”Altså de værste sager, det er dem hvor det er 
skilsmisseforældre som slås.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

I disse sager kan konflikterne mellem forældrene være så omfattende, at fokus 
hos forældrene fjernes fra barnet, og der må indledes en børnefaglig under-
søgelse.

I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, betyder dynamikken i familien,  
at socialrådgiverne vurderer, hvilke konsekvenser dynamikken i familien har for 
barnets eller den unges trivsel og muligheden for at arbejde med de konkrete 
problemstillinger, der er i den pågældende sag. I sager, hvor der er omfattende 
konflikter i familien, vil der være større sandsynlighed for, at social rådgiverne 
beslutter at igangsætte en børnefagligundersøgelse efter § 50. 

Socialrådgiverne ser på tidsperspektivet i sagen og familiens historik
En anden sagsfaktor, som socialrådgiverne lægger vægt på i deres vurdering, 
er tidsperspektivet i sagen. 

Socialrådgiverne mener, at det spiller en rolle, hvor længe sagen har kørt, og 
hvor længe en pågældende problematik i sagen har været tilstede. Derfor ser 
de også på tidsforløbet i sagen. Her har socialrådgiverne også fokus på borger-
perspektivet i forhold til tidsperspektivet og historikken i sagen 

”… borgerne har krav på, at vi orienterer os om historikken i 
deres sag.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).
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I gennemgangen af sagerne, kan det synes som om, at en del mellemregninger 
mangler, hvilket kan være en udfordring, hvis man skal sætte sig grundigt ind i 
en families historik.

Socialrådgiverne oplever, at omsætningshastigheden i medarbejdergruppen er 
så høj, at det er nødvendigt, at man orienterer sig grundigt, når der kommer en 
ny underretning ind om en borger. Der kan være risiko for, at der ikke er nogen 
medarbejdere, der kender den pågældende borger, selvom borgeren allerede 
har haft andre underretninger forud for den nuværende. Derfor er det vigtigt, 
at socialrådgiverne sætter sig ind i hvilket forløb der har været forud for den 
nuværende underretning. Socialrådgiverne vurderer i denne sammenhæng, at 
der er mere grundlag for at være bekymret for et barn, hvis der har været fle-
re underretninger, end hvis det er første gang, de hører om barnet.

I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, betyder det, at sagens historik  
har indflydelse på, om der igangsættes støtte efter § 11, stk. 3 eller en børne-
fagligundersøgelse efter § 50. I sager, hvor der er en lang historik med flere 
underretninger, vil socialrådgiverne oftere beslutte at foretage en børnefaglig-
undersøgelse efter SEL.

Socialrådgiverne ser på samarbejdsviljen hos forældrene
Der var en tendens til, at socialrådgiverne havde stort fokus på at vurdere  
samarbejdsviljen hos forældrene i vores undersøgelse. I nogle tilfælde havde 
samarbejdsviljen hos forældrene en betydning for, om en sag blev en § 11, stk. 
3 eller en § 50.  

Samarbejdsvilje handler konkret om forældrenes villighed til at samarbejde 
med henblik på afklaring af familiens problemer, herunder deres parathed til 
at forholde sig åbent og ærligt til de problemstillinger, der fremgår af under-
retningen. 

”… hvis det nu var kommet fra en underretning, og moren 
slet ikke ville samarbejde. Så bliver man jo også noget mere 
nysgerrig på, hvad er det der foregår i den her familie, siden 
hun er ligeglad med sine børn.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Socialrådgiverne fremhæver, at forældrenes indsigt i og erkendelse af proble-
merne spiller en stor rolle i forhold til, om de peger på § 11, stk. 3 eller § 50. 
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Eksempelvis kræver en § 11, stk. 3, at der en form for samarbejdsvilje og en 
form for samtykke fra forældrenes side.

I sager hvor der kommer underretninger ind fra andre, der oplever, at der er et 
problem i familien, men hvor forældrene ikke selv kan se, at der er et problem, 
kan det være nødvendigt at lave en børnefaglig undersøgelse efter § 50 for at 
afdække, hvad der reelt er på spil i familien og eventuelt træffe afgørelse om et 
forældrepålæg. I arbejdet med den ene case, tillagde socialrådgiverne det stor 
betydning, at moren selv henvendte sig, hvilket opfattes favorabelt i sammen-
ligning med en underretning fra skolen. Socialrådgiverne oplever dog også, at 
samarbejdsvilje ikke altid er et godt tegn. 

”Du kan også have nogle forældre der er samarbejdsvillige for at 
dække over noget andet.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, betyder det, at samarbejdet 
eller mangel på samme påvirker i hvilken retning socialrådgiverens beslutning 
går. Selvom socialrådgiverne har et stort fokus på forældrenes samarbejdsvil-
je, fremgår det ikke af den sociale lovgivning på børne- og familieområdet, at 
forældrenes samarbejdsvilje skal indgå som et væsentligt kriterium i socialråd-
givernes skøn og vurdering af forældreevnen.
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I det følgende vil vi gennemgå de tendenser, vi fandt, der omhandler fak-
torer hos beslutningstagernes betydning for socialrådgivernes beslutnings-
processer vedrørende tildeling af og opfølgning på forebyggende indsatser 
i den kommunale praksis på børneområdet. Faktorer hos beslutningstager-
ne omfatter blandt andet socialrådgivernes individuelle forhold såsom fær-
digheder, viden, ressourcer og begrænsninger (Baumann, 2011). De mest 
centrale faktorer har her været, at der er en tendens til, at socialrådgiverne 
trækker på deres mavefornemmelser i mødet med familien samt at der er 
store forskelle i skriftligheden hos socialrådgiverne i forhold til detaljerig-
dom og formidling af centrale sagsfaktorer.

Socialrådgiverne trækker på deres mavefornemmelser i mødet 
med familien
I vores undersøgelse så vi en tendens til, at intuition til tider går før systematik 
i beslutningsprocesserne, når socialrådgiverne skal foretage skøn i sagerne. 

En forebyggende indsats efter § 11, stk. 3, kan tilbydes i det tilfælde, hvor 
det antages, at problemerne ikke er så komplekse, at der er behov for særlig 
støtte efter servicelovens kapitel 11, indsatsen er relevant ift. at løse konkre-
te, afgrænsede problemstillinger, som giver sig udslag i et særligt støttebehov 
hos barnet eller den unge samt at problemstillingen har indflydelse på barnets 
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trivsel. Det, der adskiller sig ift. målgruppen for § 50, er, at målgruppen for § 
11, stk. 3, har et mindre og mere afgrænset støttebehov. Det socialfaglige skøn 
handler med andre ord at vurdere, hvornår et barns støttebehov er “mindre og 
afgrænset”. Her så vi tilfælde, hvor socialrådgiverne valgte at trække på deres 
mavefornemmelser i mødet med borgeren.

Socialrådgiverne skelner imellem deres oplevelse af at læse sagsakterne igen-
nem og at sidde ansigt til ansigt med borgeren: 

”I forhold til casen så er det sådan, at det er det skrevne ord, 
hvis man kan sige det sådan. Når man snakker med forældrene 
eller børnene, så er der jo alle mulige nuancer i sproget. Og der 
er jo et kropssprog som vi aflæser, og har meget mere fokus 
på. Jo, selvfølgelig er det også vigtigt, hvad det er der kommer 
ind [på skrift], men det er jo også det andet, vi er så utroligt 
opmærksomme på og lægger mærke til, fornemmelsen. Hvad er 
det for en fornemmelse vi har, når vi snakker med dem.”
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Socialrådgiverne kigger eksempelvis på deres nuancer i stemmerne og deres 
måde at agere på, når de bliver indkaldt til et møde. Og de fornemmer, hvor-
vidt borgeren er klar til at indgå i en forandringsproces: ”

… man begynder jo hurtigt at fornemme, hvor omstillingsparat vil 
hun også være for at lave noget om.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Denne vurdering kan være svær at foretage på baggrund af sagsbeskrivelser-
ne, da socialrådgiveren ikke ved, om sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Derudover vurderer socialrådgiveren de udsagn borgeren kommer med:

”Det kunne også være at moren kom med nogle helt mærkelige 
informationer. Og hvor man bare tænker det her det er mærke-
ligt. Altså det er fornemmelserne igen, når man sidder der.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).



65

Socialrådgiverne er selv bevidste om, at de trækker på deres intuition og mave-
fornemmelser i mødet med familierne: 

”… det spiller en rigtig stor rolle med vores idealer og vores 
mavefornemmelse. Jeg tror det spiller en rigtig stor rolle (…) i 
forhold til hvordan man sagsbehandler. Der er jo selvfølgelig en 
ens måde - hvad skal man sige, en fælles måde at gøre det på, 
men det vil jo altid blive anderledes ud fra, hvilket syn man [den 
enkelte socialrådgiver] har på tingene.”
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Socialrådgiverne er samtidig bevidste om, at de let kan komme til at trække på 
deres egne normer i deres vurdering af en familie: 

”Jeg tænker det er en rigtig vigtig pointe, det der med hvad 
er det vi vurderer ud fra. Og jeg tænker vi skal være rigtig 
opmærksomme på vores middelklassenormer, når vi kommer 
ud hos de her familier, som vi samarbejder med. Og et vigtigt 
spørgsmål man kan stille sig selv når man begynder at tale om, så 
du også der stod en tallerken fra en opvask i går, eller hvad ved 
jeg. Når man sidder der i bilen på vej tilbage. Et af de spørgsmål 
man kan stille sig selv. Er det årsagen til at vi har en sag her i 
familien. Hvis det ikke er årsagen til at vi har en sag, så er der 
ikke nogen grund til at hæfte sig ved det. Og det kommer vi 
meget nemt til fordi hvis vi er bekymrede for nogle børn, så 
indsamler vi jo argumenter for, hvorfor vi er bekymrede og så 
kommer det med på listen, selvom det ikke hører hjemme der.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Kæden af beslutninger, som socialrådgiveren foretager kan beskrives som et 
kontinuum (Baumann, 2011), derfor spiller socialrådgiverens mavefornemmel-
ser løbende ind som en del af beslutningskæden. Beslutningskæden konstrue-
res ud fra indledende vurderinger og hypoteser, der skal undersøges nærmere, 
og som er individuelle fra socialrådgiver til socialrådgiver. I forlængelse af dette 
bliver den psykologiske proces ved beslutningstagningen hos den enkelte social-
rådgiver central. I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, betyder det, 
at deres egne normer, værdier og tidligere erfaringer kan få indflydelse på 
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deres vurdering af sagsfaktorerne og den konkrete borger eller familie. Da 
social rådgiverne har forskellige normer, værdier og tidligere erfaringer, vil det 
være forskelligt fra socialrådgiver til socialrådgiver, hvornår sagsoplysningerne 
vurderes alvorlige nok til at udløse handling og socialrådgiveren bevæges mod 
indgriben. Det vil også være forskelligt hvornår de samme sagsoplysninger vur-
deres alvorlige nok til at foretage en børnefaglig undersøgelse efter § 50, alt 
efter hvem der træffer beslutning i sagen. 

Den enkelte socialrådgivers beslutningstærskel er dog foranderlig. Fordi beslut-
ningstærsklen er en personlig grænse, som påvirkes af både socialrådgiverens 
tidligere erfaringer, samt de øvrige faktorer i den økologiske beslutningsmodel, 
kan beslutningstærsklen hæves eller sænkes ved forandringer eller nye erfa-
ringer (Baumann, 2011). Derfor er det muligt at arbejde med, at eksempelvis 
socialrådgivere i det samme team udvikler en mere ensartet beslutningstærskel 
og i højere grad vurderer sagerne mere ensartet.

Socialrådgivernes skriftlighed
I vores gennemgang af sagsakterne så vi en stor forskel i socialrådgivernes 
skriftlighed i forhold til detaljerigdom og formidling af centrale sagsfaktorer. 
Dette kan have betydning for de tilfælde hvor andre skal læse sagen. Sagen kan 
eksempelvis overgå til en ny sagsbehandler ved overgangen fra § 11, stk. 3 til  
§ 50 eller hvis sagsbehandleren stopper. Derudover kan der være tilfælde,  
hvor familierne søger aktindsigt i egen sag. Endeligt er kombinationen af  
vurderinger baseret på mavefornemmelse og manglende skriftlighed en farlig 
cocktail i forhold til borgerens retssikkerhed - også selvom man ikke kan klage 
over dette som en afgørelse.

Nogle sager var rigt beskrevet med mange detaljer og iagttagelser fra barnets 
eller den unges liv og omgivelser. Her gives der eksempelvis grundige beskri-
velser af sagsfaktorer såsom relationer i familien og barnets eller den unges 
interesser, og vurderinger begrundes med argumenter, der tager afsæt i kon-
krete sagsfaktorer. I disse typer af beskrivelser vil en ny sagsbehandler kunne 
danne sig et overblik over historikken i familiens liv, og derved være i stand til 
at fortsætte sagen hvor den tidligere sagsbehandler slap. 

I andre sager var det svært at følge med i de ræsonnementer, der lå til grund 
for afgørelserne. Det virkede som om, sagsfremstillingen manglede detaljer. 
Dette understøttes yderligere ved, at vi så en diskrepans imellem socialrådgi-
vernes detaljerede refleksioner og overvejelser i fokusgruppeinterviewene og 
skriftlige sagsakter, som ikke afspejlede de samme refleksioner. De refleksio-
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ner socialrådgiverne eksempelvis havde omkring sagsfaktorer som risiko- og 
beskyttelsesfaktorer samt ressourcer hos familien, barnets alder og dynamik-
ken i familien i fokusgruppeinterviewene var meget nuancerede, mens vi i de 
skrift lige sagsakter ser sager, hvor det ikke beskrives, hvilke sagsfaktorer der 
ligger til grund for sagsbehandlernes afgørelser. Et eksempel på forenkling i 
sags akterne er to forskellige sager, der involverer to drenge, der venner. Af 
sagsakterne fremgår det, at den helt samme tekst er indsat i begge sager, selv-
om der er tale om to forskellige drenge, der potentielt kunne have forskellige 
behov og ressourcer og dermed burde beskrives og vurderes individuelt. Et an-
det eksempel er en sag, der afsluttes på baggrund af to sætningers beskrivelse 
af familiens trivsel, hvor ordlyden er, at moren har det godt, at familien kan tale 
sammen om problemer med morens ekskæreste og at drengen er startet i sko-
le. Tidligere i sagen beskrives det, at drengen har nogle reaktioner på at moren 
har fået en kæreste, men ikke hvilke reaktioner. Her kan det være svært for en 
ny sagsbehandler at gennemskue vurderingerne, hvis sagen skal genoptages på 
et senere tidspunkt, fx som følge af nye underretninger. 

Den skriftlige forenkling, der finder sted i sagsakterne betyder, at noget viden  
og refleksion kun eksisterer hos den pågældende sagsbehandler. Dette kan være  
problematisk, hvis en ny sagsbehandler eller en borger har svært ved at forstå 
beskrivelser, vurderinger og begrundelser for afgørelser i sagsakterne. 

I forhold til socialrådgiverens beslutningstærskel, giver den svingende kvalitet 
i skriftligheden forskelligt grundlag for at træffe beslutninger. Når socialråd-
giveren skal vurdere, om § 11, stk. 3 eller § 50 skal anvendes, er det sagens 
kompleksitet, der er afgørende. I sager, hvor skriftligheden er sparsom, kan det 
være svært at vurdere, hvorvidt en sag er kompleks nok til at overgå til § 50. 
Man kan sige, at en gennemgående tendens for både mavefornemmelsen og 
den svingende skriftlighed er manglende ensartethed eller systematik.
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I det følgende vil vi gennemgå de tendenser vi fandt, der omhandler or-
ganisatoriske faktorers betydning for socialrådgivernes beslutningsproces-
ser ved rørende tildeling af og opfølgning på forebyggende indsatser i den 
kommunale praksis på børneområdet. De organisatoriske faktorer omfatter 
de organisatoriske forhold i den enkelte kommune såsom rammer for arbej-
det, lokalt fastsatte procedurer og beslutningshierarkier (Baumann, 2011). 
Organisatoriske faktorer spiller en markant rolle i forhold til beslutninger 
i børnesager, da de definerer rammer, indhold, prioriteringer osv. vedrø-
rende vurdering af underretninger og efterfølgende arbejde med sagen. 
De organisatoriske faktorer, som socialrådgiverne tillagde særlig betydning 
i vores undersøgelse var de fælles vurderings- og underretningsmøder, 
rammer for anvendelse af værktøjer og metoder i arbejdet samt skift af 
sagsbehandler.

Socialrådgiverne benytter sig af fælles vurderings- og  
underretningsmøder
Vurderingsmøderne blev fremhævet som en vigtig organisatorisk faktor i for-
hold til socialrådgivernes beslutningsprocesser. En stor del af skønsudøvelsen i  
vurderings- og beslutningsprocesserne foregår gennem faglig sparring med  
kollegaer i teamet og ledelsen samt eventuelt med tilstedeværelse af en  

Analyse
- organisatoriske 
faktorer
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social faglig eller juridisk konsulent. På denne måde sikrer man en ensartet sags-
behandling, vidensdeling og faglig refleksion og forsøger at undgå de såkaldte 
”blinde pletter”, hvor den enkelte socialrådgiver risikerer at overse vigtige 
aspekter af en kompleks situation.

Socialrådgiverne oplevede at den fælles sparring bidrog til at se sagen med 
flere forskellige nuancer: 

“Det er jo også derfor, jeg tror, at det der med at drøfte 
sammen er rigtig sundt. Fordi, så er der også nogle gange 
nogen, som kan kigge en i øjnene og sige... Arrrh. Eller den 
anden vej rundt. Fordi vi ser jo forskelligt på tingene. Og det 
tror jeg bare. Det er noget vi skal være rigtig opmærksomme på 
- at det [ikke] kun er de samme øjne der kigger på tingene.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

I forlængelse af ovenstående pointe om, at den enkelte socialrådgiver vurde-
rer sagen ud fra sine egne normer, værdier og erfaringer, bidrager den fælles 
sparring til at skabe en mere fælles forståelse af sagsfaktorerne: 

“… vi har jo også nogle sager hvor det er forældre, der måske 
ikke er helt så hygiejneorienterede, men hvor det egentlig er, at 
børnene trives og har det godt. Spiller spil om aftenen. Og så har 
vi familier, hvor børnene kommer fra designerhjem og er rigtig 
fine og tøjet og har det rent ud sagt af pommerens til. Hvor det 
er rigtig vigtigt at drøfte - hvor går ens egen grænse for, hvornår 
man synes, der er ulækkert derhjemme, eller om man godt kan 
leve med. at der ligger lidt karamelpapir og lidt nullermænd, men 
børnene trives og det er okay, børnene sidder og leger på gulvet, 
eller skal det hele stå. Det er jo derfor vi skal drøfte det sammen. 
Det er jo forskelligt, hvor ens egen limit går.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Derfor øger de fælles vurderingsmøder muligheden for, at borgerne behandles 
mere ensartet, og at der træffes mere ensartede beslutninger i sager, der lig-
ner hinanden, uanset om socialrådgiverne har forskellige individuelle faktorer, 
der påvirker deres skøn og vurdering af sagen.  
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Vi har observeret at vurderingsmøderne kan bære præg af en konsensussøg-
ning, hvor flertallet bestemmer retningen for sagen – eventuelt sammen med 
teamlederen, og hvor den enkelte socialrådgiver ofte må opgive egen vurde-
ring om fx barnets behov for særlig støtte. I nogle tilfælde er gruppens og/
eller ledelsens beslutningstærskel for handling væsentligt højere end socialråd-
giverens, og så begrænses socialrådgiveren i at handle i sagen. En af årsagerne 
til skønbaserede beslutninger kan være forskellige kan være, at lovgivningen 
henviser til kategorier og begreber, som kan forstås, defineres, beskrives på 
forskellige måder.

Socialrådgiverne lagde særlig vægt på betydningen af de organisatoriske ram-
mer ved beslutningsprocesserne under underretningsmøderne, dels fordi disse 
møder gennemføres efter gældende lovgivning hvor der står at ”Hjælpen efter 
denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den 
enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det 
er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret 
og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i 
samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af 
faglige og økonomiske hensyn.”, (SEL § 1, stk. 3) og dels fordi kommunen på 
disse møder er forpligtet til at tage stilling til alle henvendelser og foretage 
en risikovurdering, idet der i lovgivningen står at når kommunen modtager en 
under retning, skal det sikres, at der iværksættes rettidig og systematisk vurde-
ring af underrretningen jf. § 155 stk. 1 og stk. 2.

Socialrådgiverne har ofte begrænset tid til de faglige drøftelser og vurderin-
ger af underretningerne på underretningsmøderne. I et konkret tilfælde havde  
socialrådgiverne syv underretninger, som skulle vurderes og fordeles blandt  
i dem på en time. Tidsmanglen resulterede i korte drøftelser. Eksempelvis på-
pegede teamlederen, at der kun var fire minutter til at gennemgå en af under-
retningerne og mødet blev afbrudt, da lokalet ved mødets planlagte afslutning, 
var reserveret til et andet arrangement. Generelt kan der peges på udfordrin-
ger omkring de organisatoriske forudsætninger ved underretningsmøderne, 
hvor basale vilkår som rammesætning af tid og lokalereservation får afgørende 
betydning for kvaliteten af drøftelserne og møderne. Når socialrådgiverne er 
i tvivl i forhold til en sag, benytter de teammøderne til at foretage en fælles  
vurdering af sagen. Det er dog begrænset, hvor dybdegående temaet har mu-
lighed for at gå ind i sagen, da der er begrænset tid og ressourcer til fælles 
drøftelser. 
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“…vi går ikke lige så meget ind i indsatsen som vi har gjort nu 
[under interviewet]. Der taler vi lidt om, at det kunne være en 
ide med det og det. Og så er det op til sagsbehandler selv. Vi 
går ikke lige så meget ind i det som nu. Det har vi simpelthen 
ikke tid til.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Hvor meget kollegaerne går ind i en fælles sparring er afhængigt af, hvor gar-
vet den socialrådgiver, der skal have sagen, er. Hvis det er første gang, en so-
cialrådgiver sidder med særlig en sag, går teamet mere ind i drøftelsen, og så 
bliver det en fælles sparring omkring, hvordan sagen skal gribes an.

“Afhængig af, hvor garvet den rådgiver, der skal have sagen, er. 
Hvis det er første gang at en rådgiver, sidder med sådan en her 
sag, så går vi jo mere ind i drøftelsen. Fordi, så bliver det jo også 
en sparring i forhold til, hvordan vi griber det an.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, betyder vurderings- og  
underretningsmøderne som organisatorisk ramme, at kollegaer og ledelse har 
mulighed for at påvirke den enkeltes beslutning i en sag. Rammerne for at  
påvirke beslutningen på en fyldestgørende måde er dog udfordrede af mangel 
på tid og ressourcer til grundige fælles drøftelser.

Kommunale forskelle i anvendelsen af metoder, analyse- og 
refleksionsværktøjer
I forbindelse med vores undersøgelse, så vi, at der er en tendens til, at der er 
forskelle mellem kommunerne i forhold til anvendelse af analyse- og refleksions-
værktøjer. Vi har især kigget på Børnelinealen, Signs of Safety, ICS (Integrated 
Children’s System) og anvendelse af netværkskortet i samtalerne.

Børnelinealen er et værktøj, hvor fagpersoner kan få hjælp til at vurdere, om 
et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder der er. Børnelinealen kan se 
forskellig ud fra kommune til kommune, men overordnet set, er der tale om en 
skalmodel, hvor man i den ene ende af børnelinealen kan tale om, at barnet er 
i trivsel, mens man i den anden ende af børnelinealen kan tale om, at barnet 
er truet. I vores undersøgelse arbejder nogle socialrådgivere konsekvent med 
anvendelse af Børnelinealen. 
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”Bag børnelinealen er der en søjle med risikofaktorer og be-
skyttelsesfaktorer. Både for at være pige og dreng. Og dem 
bruger vi jo også nogle gange til at gå ind og vurdere om det er 
en børnefaglig undersøgelse. Det har vi i hvert fald gjort nogle 
gange for at gå ind og se hvor mange risikofaktorer er der og 
lige så meget beskyttelsesfaktorer. Ja og hvad kan være op-
vejende. Men i hvert fald i forhold til akutgraden.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Børnelinealen kan således være med til at påvirke, hvilken retning en beslutning 
skal gå i, i de tilfælde, hvor den anvendes.

Signs of Safety er et redskab, der anvendes til at foretage risikovurderinger i 
børnesager og til at vurdere tegn på fare og tegn på sikkerhed. Signs of Safety  
retter fokus mod de forhold omkring et barn, en ung eller en familie, som ikke 
har fokus på bekymringer. Det vil sige, at metoden også har et fokus på beskyt-
telsesfaktorer og på at skabe grundlag for en balanceret risikovurdering af bar-
net og familien (socialstyrelsen.dk). ”SOS er struktureret omkring et skema, der 
danner rammen om samtalen med familien. Skemaet udfyldes af fagpersonen 
sammen med familien og det øvrige netværk. I samtalen stilles en række spørgs-
mål, som der i fællesskab tages stilling til. Det er b.la.: Hvad er vi bekymrede 
for? Hvad virker godt? Hvad skal der ske?” (vidensportal.dk). Signs of Safety  
anvendes mere sporadisk og ad hoc end systematisk og konsekvent bland  
socialrådgiverne i vores undersøgelse. Konkret omsættes Signs of Safety som 
regel til De Tre Huse i samtalerne med børnene og de unge. De Tre Huse er en 
anden version af SOS-skemaet, som er målrettet børn. De Tre Huse udfyldes i 
en samtale mellem socialrådgiverne og barnet eller den unge, der omhandler 
hvorfor myndighederne er involveret i familien og som har til formål at kortlæg-
ge, hvad der skal ske fremadrettet i sagen. Helt konkret tegner socialrådgiveren 
tre huse: Huset med bekymringer, Huset med de gode ting og Drømmehuset. I 
husene tegnes eller nedskrives barnets tanker om sit liv (vidensportal.dk). 

Socialrådgiverne oplever, at anvendelsen af De Tre Huse åbner op for at tale 
om det, der er svært: 

”Jeg havde en, hun tegnede hendes mors hus, i huset hvor hun 
var ked af det. Hvor jeg så spørger: Hvad er det for et hus? 
Hvor hun så svarer: Det er min mors hus. Og så siger hun: Det 
er fordi, det er der, jeg er mest ked af det… Så spørger jeg: 
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Hvad er det, der gør, at du er mest ked af det der? ”Jamen det 
er der, jeg føler mig tryg. Og derfor er det der, jeg er ked af 
det, for alle de andre ting jeg også er ked af. Så man er også 
nødt til at spørge ind i. Når du siger, at du er ked af det, så var 
min første tanke, at det er mor hun er ked af.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Eksemplet viser både, hvordan De Tre Huse åbner op for at tale om det, der er 
svært, men det viser også at metode stiller krav til socialrådgiverens evne til at 
reflektere og spørge ind, for at sikre at barnets eller den unges tegning eller 
beskrivelse i det enkelte hus ikke tolkes forkert. 

I nogle tilfælde lader socialrådgiverne sig inspirere af redskabet i samtalen med 
barnet eller den unge, men anvender det i en modificeret form, der passer til 
den pågældende person, de har en samtale med: 

”Jeg bruger tavle til en 14-årig dreng, der har paragraf 11 med. 
Der bruger vi tavlen. Men jeg tegner ikke nogle huse eller nogle 
feer, eller nogle af de ting. Men jeg skriver simpelthen til ham, 
hvad det er der er godt. Hvad er ikke så godt, og hvad kunne 
jeg godt tænke mig var anderledes. Og det kan han sagtens 
finde ud af. Og han synes faktisk det er rart, at vi bruger tavlen 
fordi, at det så står deroppe, frem for at det ene ord tager det 
andet. De gange hvor jeg har prøvet at snakke med ham uden 
tavle, så kommer vi ud i alt muligt andet, og lige pludselig har vi 
glemt at snakke om noget.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

På den måde kan rammesætningen af børnesamtalen bidrage til, at der kom-
mer noget mere konkret ud af samtalen. 

Integrated Children’s System (ICS) er et værktøj, der bygger på, at udviklingen 
hos barnet eller den unge formes i samspillet mellem tre hovedområder: 1. De 
udviklingsmæssige behov hos barnet eller den unge, 2. Forældrenes forældre-
kompetencer og 3. Faktorer i familien og dens omgivelser. Tilsammen danner 
de tre hovedområder ICS-trekanten, der illustrerer, at sagsbehandlingen base-
res på en helhedsbetragtning af sagen (socialstyrelsen.dk). Systematikken i ICS 
skal understøtte intentionerne i anbringelsesreformen ved at skabe systematik 
i forhold til undersøgelse og handleplan. Samtidig hjælper værktøjet med at 
definere hensigten og målet med en indsats. ICS understøtter desuden intenti-
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onerne i Barnets Reform, da barnets behov sættes i fokus i værktøjet. Selvom 
ICS understøtter udmøntningen af centrale reformer på børneområdet, næv-
nes ICS-værktøjet ikke som et centralt redskab, når underretninger drøftes og 
vurderes i vores empiri. 

Et andet redskab socialrådgiverne anvender i samtalen er netværkskortet. Net-
værkskortet anvendes til at få et overblik over, hvem den unge har en relation 
til, herunder hvem der eventuelt kan hjælpe den unge. Ressourcepersoner kan 
findes både i barnets eller den unges private netværk og i det professionelle 
netværk omkring barnet eller den unge. Netværket skal ikke blot kortlægges, 
men socialrådgiveren skal også aktivt opsøge og inddrage netværket, så vidt 
det er muligt (socialstyrelsen.dk). 

”… når vi først havde fået præciseret: Hvad er det der rører sig 
i dig? Hvem har du, når du har det sådan her? Hvem har du i 
din familie? Så det kom egentlig også bag på ham, hvor mange 
han havde. Så du får det lige pludselig op. Når ja, så har jeg jo 
forresten også den faster der. Hende skriver jeg da til en gang 
imellem. Så det har meget at sige…” 

”Jeg tænker også man kan jo også være afklaret i forhold til vores 
netværkskort. Nogle gange bruger vi jo også et netværk til at 
sige, hvem er tættest på dig? Altså hvem er langt væk. Og så kan 
man sige, at nogle vil have deres forældre langt væk, og det kan 
jo for nogle være naturligt nok i den alder [når man er 14 år].” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

På den måde kan netværkskortet være med til at kortlægge sagsfaktorer som 
eksempelvis ressourcer og beskyttelsesfaktorer i barnets eller den unges net-
værk.

I nogle tilfælde anvendes redskaberne som fælles refleksionsværktøjer i de 
fælles drøftelser ved teammøderne. I forhold til anvendelsen af redskaberne, 
fremhæver socialrådgiverne at redskaberne hjælper dem til at være nysgerrige 
i samtalerne. Samtidig kan de anvendes til at synliggøre hvilke faktorer, der er 
på spil i en sag, og hvorfor de gør, som de gør.

I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel kan refleksionsværktøjerne 
være med til at skabe et overblik over de forskellige sagsfaktorer og deres 



76

betydning i sagen, og dette kan være med til at fremme beslutningsprocessen. 
Værktøjerne kan eksempelvis bidrage til at skabe overblik over risiko- og be-
skyttelsesfaktorer, så det bliver mere synligt, hvordan vægtningen er i mellem 
dem i en pågældende sag. I forlængelse af dette understøtter værktøjerne en 
beslutning om anvendelse af hhv. § 11, stk. 3 eller §§ 50/52. 

Økonomi og kommunalt serviceniveau
Særligt i vores fokusgruppeinterview har vi bemærket, at socialrådgiverne ind-
drager det kommunale serviceniveau og økonomi som organisatoriske faktorer 
i deres overvejelser. Det kommunale serviceniveau på børneområdet beskriver 
indholdet og omfanget af de tilbud og ydelser, som kommunen som udgangs-
punkt tilbyder til børn eller unge og deres familier. Det kommunale service-
niveau er rammen for, hvad man typisk vil tilbyde, og hvad der vil være gældende  
i langt de fleste situationer. Der er dog ikke tale om bindende retningslinjer, da 
de konkrete afgørelser skal bero på et individuelt skøn. Der hersker bred enig-
hed om, at socialrådgiverne bruger deres faglighed ved vurderingerne, men 
det er kommunens rammer og økonomiske hensyn, der sætter serviceniveauet 
for indsatsen.

Generelt oplever socialrådgiverne, at de vurderer og træffer afgørelser uaf-
hængigt af økonomien og det kommunale serviceniveau. Socialrådgiverne 
trækker i denne sammenhæng både på lovgivningen og deres faglighed. Ek-
sempelvis mener de, at lovgivningen kommer før økonomien: 

”Jeg synes ikke det [økonomien] har nogen betydning. (…) 
Fordi jeg tænker ikke at kommunens økonomi og tilbud vil have 
indflydelse på om det er en paragraf 50 eller 11. Så tænker jeg 
også, at det her måske handler om lovgivning.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Samtidig oplever de, at afsættet for deres vurderinger er deres faglighed: 

”Jeg sidder bare og tænker på at overordnet, så laver vi jo vores 
vurderinger ud fra det faglige niveau vi har.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Efter, at socialrådgiverne har foretaget deres faglige skøn og besluttet, hvad 
der bør iværksættes, skal deres beslutning godkendes af visitationen, dette er 
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både i tilfælde af valget af § 11 stk., 3. og § 50. I denne sammenhæng holdes  
socialrådgiverens beslutning op i forhold til det kommunale serviceniveau. Der-
for bliver den endelige beslutning ikke kun et resultat af socialrådgiverens fag-
lige vurdering, da den endelige afgørelse inddrager de organisatoriske forud-
sætninger. 

”Og så kan man sige, så går vi jo videre oppe på visitationen, for 
at føre det igennem som vi har vurderet er rigtigt eller forkert, 
skulle jeg til at sige. Som vi mener er det relevante tilbud.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Næste skridt er, at borgerne tilbydes den indsats, som socialrådgiveren vurde-
rer er passende, og som visitationen har godkendt. 

”Og så kan de jo sige nej og sådan er det, men så kan vi jo ikke 
tilbyde dem noget andet, fordi så bliver det for dyrt.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Borgerne har mulighed for at sige nej, hvis der er tale om tilbud efter § 11, stk. 
3. Hvis borgerne siger nej, kan der dog være en udfordring i at finde andre til-
bud, da disse ofte vil være dyrere end den visiterede ramme. 

Økonomien og det kommunale serviceniveau kan ikke spille ind på, om familien 
skal have et tilbud, men det spiller ind i forhold til, hvad socialrådgiverne konkret 
kan tilbyde borgerne af indsatser. Socialrådgiverne fortæller eksempelvis, 
hvordan der er forskel på børneområdet i de forskellige kommuner, de har  
arbejdet i. Forskellen kan bestå i, hvor meget adgang har borgerne har til råd-
givning, og i nogle tilfælde er der fastsat specifikke tal for, hvor mange samtaler 
borgerne kan få: 

”Jamen, det er jo fordi, at jeg kommer fra et andet sted, hvor vi 
fx tilbød fem samtaler åbent og anonymt.” 
(Citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere)

Samtidig kan der være en praksis i organisationen, hvor der er fokus på at ita-
lesætte den økonomiske ramme: 
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”Jeg tror at man bliver mere og mere påvirket af det 
[økonomien]. Vi bliver jo også hele tiden fodret med, at vi skal 
have så lidt sager ind som overhovedet muligt. Og så tænker 
man måske også lidt anderledes i sin vurdering.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, kan økonomien og det kom-
munale serviceniveau som organisatorisk ramme, påvirke den enkelte social-
rådgivers beslutning i en sag. Økonomien og det kommunale serviceniveau kan 
dog, ifølge socialrådgiverne, ikke påvirke beslutningen om, hvorvidt, der skal 
gribes ind, men hvordan det konkret kan gøres. I forhold til at gribe ind, vægter 
socialrådgiverne lovgivning som ekstern faktor og deres egen faglighed højere.
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I det følgende vil vi gennemgå de tendenser vi fandt, der omhandler eks-
terne faktorers betydning for socialrådgivernes beslutningsprocesser ved-
rørende tildeling af og opfølgning på forebyggende indsatser i den kommu-
nale praksis på børneområdet. Eksterne faktorer handler om omgivelsernes 
betydning for beslutningsprocessen (Baumann, 2011). Under denne gruppe 
af faktorer, har vi valgt at se på samarbejdet med andre fagprofessionelle 
i sagerne, og derudover har vi valgt at have særlig fokus på forståelsen af 
de juridiske rammer blandt socialrådgiverne. Vi mener, at lovgivningen er 
en af de væsentligste eksterne faktorer, da lovgivningen rammesætter so-
cialrådgivernes arbejde, definerer formålet med dette arbejde og afspejler 
samfundets syn på børn og familie.

Samarbejde med andre fagprofessionelle
Et centralt tema i forhold til selve indsatsen er, hvem socialrådgiverne ellers bør 
involvere i indsatsen over for familierne. Som tidligere beskrevet har socialråd-
giverne fokus på at samarbejde med familierne og familiernes netværk, men 
ud over det inddrager de andre fagprofessionelle i sagerne. Både af fokusgrup-
peinterviewene, sagsakterne og underretningsmøderne fremgår det at social-
rådgiverne tager stilling til, hvilke andre fagprofessionelle, der skal inddrages 
og hvordan.

Analyse
- eksterne 
faktorer
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Socialrådgiverne ser skolesamarbejdet som en mulighed for at få mere indsigt 
i barnets eller den unges adfærd og problemstillinger samt at samarbejde om 
problemstillinger som trivsel, mobning og misbrug. Samarbejdet kan indledes 
i forbindelse med en underretning. Samarbejdet kan også finde sted løbende  
i en konkret sag, hvor det eksempelvis kan foregå ved, at skolen orienterer  
socialrådgiveren om barnets eller den unges fravær og på hvilke tidspunkter 
fraværet ligger. Netværksmøder kan være en af måderne, socialrådgiverne  
involverer skolen i samarbejdet: 

”Et netværksmøde, tænker jeg også, ville være en vigtig del af 
det for at få skolen til [at deltage]. Det kan jo godt være, at det 
er matematik han hader, men kan vi få lavet nogle aftaler, det 
kan være han elsker sløjd. Hvad kan skolen byde ind med, så vi 
måske kan vende udviklingen der.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Det er også en mulighed at gå ind og arbejde med hele barnets eller den unges 
klasse, fx ved at lave et fælles oplæg om hygiejne eller mobning.

I fokusgruppeinterviewene fremhæves UU-vejlederen i de tilfælde, hvor en ung 
mangler nogle voksne at snakke med om sine bekymringer om fremtiden. I 
tilfælde, hvor det omhandler barnet eller den unges sundhed, vurderer social-
rådgiverne, at det giver mening at involvere sundhedsplejersken. I disse tilfælde 
kan sundhedsplejersken tage en samtale med barnet eller den unge og foræl-
drene. I tilfælde hvor barnet eller den unge er ude i et misbrug, kan socialråd-
giverne inddrage en misbrugskonsulent eller et rådgivningscenter. Inddragelse 
af misbrugskonsulent eller rådgivningscenter kan både ske ved, at de taler med 
barnet eller den unge, men socialrådgiveren kan også inddrage misbrugskonsu-
lent eller rådgivningscenter som sparringspartner, i forhold til hvordan social-
rådgiveren selv griber samtalen med barnet eller den unge an.

Samtidig ses det i sagsakterne at faglige vurderinger fra andre professionelle 
vægtes højt i forbindelse med vurderinger og beslutninger, om hvorvidt sagen 
skal behandles efter § 11, stk. 3 eller §§ 50/52. I en af sagerne ses det eksem-
pelvis, at en bekymring fra en sundhedsplejerske er direkte udslagsgivende for, 
at der iværksættes en § 50-undersøgelse. Ligesom det i en anden sag er en 
vurdering fra en psykolog der er årsagen til, at der iværksættes en børnefaglig 
undersøgelse. 
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I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, kan inddragelsen af andre 
fag professionelle betyde, at sagen oplyses yderligere, da andre professionelle  
kan have viden om andre betydningsfulde sagsfaktorer. Derudover kan inddra-
gelsen af andre professionelle bidrage til socialrådgiverens vurdering, da social-
rådgiveren får mulighed for at trække på deres erfaringer og koble dem til egne 
erfaringer. I nogle tilfælde bliver andre fagpersoners vurderinger decideret  
udslagsgivende for om socialrådgiveren anvender § 11, stk. 3 eller § 50.

Socialrådgiverne handler ud fra et princip om mindst mulig indgriben
Lovgivningen kan ses som en ekstern faktor, der spiller ind på socialrådgivernes 
beslutninger. I vores undersøgelse så vi en tendens til, at socialrådgiverne ofte 
handlede ud fra et princip om mindst mulig indgriben og derfor altid startede 
med at se på, om der var mulighed for at støtte familien efter § 11, stk. 3 i ste-
det for at i gangsætte en mere omfattende børnefaglig undersøgelse.

Det grundlæggende proportionalitetsprincip indebærer, at der ikke iværksæt-
tes undersøgelsesprocesser i videre omfang, end hvad formålet med under-
søgelsen tilsiger. På den anden side indebærer dette princip også, at barnets 
vanskeligheder og ressourcer ikke “underbelyses”, da der herved består en risiko  
for, at den indsats som iværksættes baserer sig på et utilstrækkeligt grundlag, 
og at barnet ikke støttes relevant i tide. 

”… det jo også noget med at prøve 11 først. Så er det jo at 
iværksætte så lidt som muligt, for at se om du kan forvente… 
Altså hvis det er en mor, der synes, at det er okay, at barnet 
bliver hjemme, fordi at barnet siger, at det har ondt i maven. Og 
mor samtidig med sidder og siger, jamen jeg kan godt tage ham 
med i min skole. Hvor vi så er nødt til at vende den om. Kan han 
sidde der, kan han også sidde i skolen. Og hvis du kan gøre det 
via nogle samtaler, så er det jo bedre, end at man iværksætter 
en § 50.”
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Her vurderer socialrådgiverne om mindre indgriben vil være tilstrækkelig til at 
skabe den ønskede forandring i familien. 
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”Så er der jo ingen grund til at skulle iværksætte en børnefaglig 
undersøgelse, hvis man får dem støttet i en god behandling.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

I arbejdet med § 11, stk. 3, vægter socialrådgiveren arbejdet med at fremme 
borgerens motivation til at handle i eget liv: ”Der er jo også et kæmpe motiva-
tionsarbejde i § 11 og samtaler og forståelse.” (citat fra fokusgruppeinterview 
med socialrådgivere). Så paragraffen anvendes, hvor der er et potentiale for 
forandring og motivation hos borgeren. Samtidig skal sagen være tilstrækkeligt 
oplyst, og der skal være kendskab til tungtvejende risikofaktorer for, at der kan 
igangsættes en børnefagligundersøgelse. ”Altså vi kunne jo godt træffe afgø-
relser om at det skulle være en børnefaglig undersøgelse, men der skal jo også 
være noget på, så vores kollegaer kan arbejde med noget og afdække noget 
mere.” (citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Socialrådgiverne oplever ofte, at det er nok at anvende § 11, stk. 3, da det hjæl-
per, at der kommer fokus på familien og problemet, og at man går i gang med 
at løse problemet. 

”…vi oplever det her med, at når man har haft det her § 11, så er 
der fokus på familien og problemet. Og så fundet en løsning og 
det er nok. Og så kan den lukkes igen. Hvor de farer rundt i et 
eller andet, men bare ikke kan se det selv, hvor det her § 11 kan jo 
være med til at synliggøre det. Og så ville det have været tosset 
at skulle træffe en afgørelse om børnefaglig undersøgelse. Hvor 
der skulle undersøges de næste 4 måneder.”
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Socialrådgiverne giver selv udtryk for, at de har lovgivningen om mindst mulig 
indgriben i baghovedet: 

”… når du iværksætter § 50, så er der jo ingen tvivl om, at så 
går familien igennem nogle ting, som måske kunne være løst på 
en mere simpel måde, end at fuldstændig gå ind i familien og 
analysere på alt.”
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).
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I forlængelse af dette går socialrådgiverne ud fra, at de muligheder og løsnin-
ger og hvad der ellers kan peges på af tilbud, som ligger i normalområdet uden 
for myndighed, som regel skal være udtømt. 

I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, betyder det, at der skal være 
mange tungtvejende sagsfaktorer, før der træffes afgørelse om at iværksætte 
en børnefaglig undersøgelse frem for en indsats efter § 11, stk. 3. 

Socialrådgiverne handler ud fra et princip om hurtigst mulig  
indgriben
Et andet eksempel på, at lovgivningen kan ses som en ekstern faktor, der spiller 
ind på socialrådgivernes beslutninger er socialrådgivernes anvendelse af prin-
cippet om hurtigst mulig indgriben. I vores undersøgelse så vi en tendens til, at 
socialrådgiverne ofte handlede ud fra et princip om hurtigst mulig indgriben og 
derfor altid startede med at se på, om der var mulighed for at støtte familien 
med det samme efter § 11, stk. 3 i stedet for at i gangsætte en længerevarende 
børnefaglig undersøgelse.

Det grundlæggende princip om en tidlig indsats i det sociale arbejde med børn 
og unge indebærer, at der så tidligt som muligt sættes ind med relevant støt-
te, så problemerne ikke eskalerer. På den anden side indebærer dette princip 
også, at barnets vanskeligheder og ressourcer ikke “underbelyses”, da der her-
ved opstår en risiko for, at den indsats som iværksættes baserer sig på et util-
strækkeligt grundlag, og at barnet ikke støttes relevant i tide. 

Hurtighedsprincippet er vigtigt at følge i sager, hvor der er behov for en hurtigt 
indsats. 

”… eksemplet kan være et barn, der har set far begå selvmord. 
Det er jo [nødvendigt] at iværksætte nogle psykologsamtaler. 
Så skal man jo ikke starte med at lave en børnefaglig under-
søgelse, fordi at der jo så går 4 måneder, inden barnet komme 
til psykolog. Det handler jo om at barnet bor hjemme hos mor, 
og har været hjemme hos far at overnatte, og så har barnet set 
far begå selvmord. Det er jo en rigtig traumatisk oplevelse, men 
barnet kan jo have det rigtig godt hjemme hos en ressource-
stærk mor.”
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).
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På denne måde kan § 11, stk. 3 anvendes i de mere akutte tilfælde, hvor det er 
mest hensigtsmæssigt at give hjælp hurtigt. Dette udelukker dog ikke, at en 
sag, der er startet som § 11, stk. 3 som følge af hurtighedsprincippet, senere 
overgår til en § 50. 

I forhold til socialrådgivernes beslutningstærskel, betyder det, at der foretages 
en vægtning af risiko og beskyttelsesfaktorer op imod, hvilket behov der er for 
en hurtig indsats. I tilfælde, hvor der er behov for noget akut, anvendes § 11, 
stk. 3.

Socialrådgiverne søger flere informationer/sagsoplyser, inden de 
vurderer om sagen skal være en § 11, stk. 3 eller en § 50
En tendens, vi så i forhold til lovgivningen som ekstern faktor, var, at socialråd-
giverne ofte ville sagsoplyse yderligere ved at søge flere informationer. Dette 
gøres for at sikre, at barnets eller den unges vanskeligheder og ressourcer ikke 
“underbelyses”, da der herved opstår en risiko for, at den indsats som iværk-
sættes baserer sig på et utilstrækkeligt grundlag. 

Det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten, at myndighederne har 
ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse. Princip-
pet kaldes oftest officialprincippet eller undersøgelsesprincippet. Dette princip 
er ikke lovfæstet, men der er tale om en almindelig retsgrundsætning, og for-
målet er at understøtte, at der træffes materielt lovlige og rigtige afgørelser. 
Hvis en sag er utilstrækkeligt oplyst, kan det omvendt betyde, at afgørelsen må 
tilsidesættes som ugyldig. Det kan samtidig betyde, at sagen må genoptages, 
så de manglende undersøgelser kan blive foretaget.

Socialrådgiverne oplever, at en underretning sjældent indeholder alle de oplys-
ninger, de har behov for, hvis de skal kunne vurdere sagen: 

”Mange gange er det yderst sjældent at en underretning 
beskriver, alt hvad vi kan vide. Så mange gange skal vi afklare 
noget.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

Det bliver således nødvendigt at oplyse sagen yderligere, inden der kan træffes 
afgørelse om § 11, stk. 3 eller §§ 50/52.
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Konkret tager socialrådgiverne stilling til, hvem de skal tale med for at oplyse 
sagen yderligere. Det kan eksempelvis være forældrene, barnet eller den unge, 
søskende, andre i barnets eller den unges netværk eller andre fagprofessionelle 
som eksempelvis lærere, pædagoger, sundhedsplejerske eller læge. Socialråd-
giveren tager også stilling til, om der skal indhentes oplysninger på anden vis, fx 
gennem lægefaglige undersøgelser.

Samtidig tager de stilling til, hvilken form for samtaler, der kan være behov for, 
når sagen skal oplyses yderligere: 

”Man starter jo selvfølgelig i forhold til, hvis det er en 
underretning der er kommet ind. Så er det jo der, at man 
vurderer om det er barnet eller et netværksmøde, eller hvor det 
er, vi er henne.”
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).

De spørgsmål, det kan være nødvendigt at undersøge yderligere, kan eksem-
pelvis være spørgsmål om hvor længe problemstillingen har stået på, barnets 
eller den unges tidligere adfærd og historik, hvad forældrenes udfordringer 
er, hvilken oplevelse skolen har af barnet eller den unge og hvad forældrene i 
forvejen gør for at håndtere den problemstilling, der er underrettet om. Der-
udover kan socialrådgiveren have uddybende spørgsmål til de forhold, der i 
forvejen er beskrevet i underretningen.

De supplerende oplysninger er som regel afgørende for, at socialrådgiveren kan 
træffe afgørelse om anvendelse af § 11, stk. 3 eller §§ 50/52. 

”Det er meget sjældent, at vi får underretninger ind ad døren, 
hvor vi med det samme tænker, at det her er en børnefaglig 
undersøgelse forudgående for vurderingen. Altså langt, langt, 
langt de fleste gange vil vi vurdere, at der skal tages en samtale 
med forældrene, og på baggrund af det laver man så en ny 
vurdering af det. Det er sjældent, at underretningerne er så 
veloplyste, at vi tænker, at vi har tilstrækkeligt grundlag for at 
vurdere, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse.” 
(citat fra fokusgruppeinterview med socialrådgivere).
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I forhold til socialrådgiverens beslutningstærskel, betyder de nye oplysninger, 
at socialrådgiveren kommer til at sidde med flere perspektiver, i form af sags-
faktorer, som socialrådgiveren skal skabe en sammenhæng imellem og danne 
sin vurdering på baggrund af. Igen vil det være tyngden i problemstillingerne, 
der er afgørende for, om der bliver tale om en § 11, stk. 3 eller en børnefaglig 
undersøgelse.
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