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Kort projektpræsentation   

Forskningsprojekt om inddragelse af børn og unge i til-
synspraksis 
 
 
Baggrund  
Socialtilsynene er stadig relativt nye aktører på det sociale område og 
er med deres tilsynsvirksomhed en vigtig del af de politiske intentioner 
om øget kvalitetssikring på anbringelsesområdet og bestræbelsen på 
at sikre flere børns trivsel og velfærd i deres opvækst. 
 
Ifølge Socialstyrelsens og Ankestyrelsens evalueringer af socialtilsynet, 
og socialtilsynenes egne årsrapporter tyder det på, at der endnu ikke er 
gennemført forskning, der belyser hvordan børn og unge inddrages i 
den konkrete tilsynspraksis.  Derfor fokuserer dette projekt på, hvordan 
børn og unge inddrages ved tilsynsbesøg, herunder hvordan deres triv-
sel belyses, og hvordan dette afspejler sig i socialtilsynenes kvalitets-
vurdering. 
  
 
Formål  
Formålet med undersøgelsen er at opnå indblik i og forståelse af de 
mulige og faktiske måder at udmønte inddragelse og trivselsvurderin-
ger på, da eksisterende viden peger på, at netop inddragelse er forbun-
det med komplekse problemstillinger. Derfor er vi interesseret i at få vi-
den om socialtilsynenes praksis på dette område. 
 
 
Afgrænsning  
Vi har valgt at afgrænse vores undersøgelsesfelt til døgninstitutioner, 
dvs. sociale tilbud til børn og unge, der er godkendt efter lov om social 
service § 66, stk. 1, nr. 7. 
 
Undersøgelsens afgrænsning til døgninstitutioner er begrundet i bl.a. 
trivselsundersøgelser blandt anbragte børn og unge, der har været 
gennemført i 2014, 2016, 2018 og senest i 2020. Data i disse undersø-
gelser indikerer, at børn og unge på døgninstitutioner i højere grad end 
anbragte børn og unge i plejefamilier og på opholdssteder er i risiko for 
at mistrives. 
 
Undersøgelsens udformning 
Vi vil foretage en gennemlæsning af alle tilsynsrapporter for døgninsti-
tutioner i 2020 for at koncentrere os om den aktuelle praksis i det se-
neste år. Vi vil ved gennemgangen primært lægge vores fokus på 
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beskrivelserne i de indikatorer, der belyser borgernes trivsel. Andre ud-
leverede dokumenter, der belyser tilsynspraksis, kan også inddrages.  
 
Tilsynskonsulenterne besidder en nuanceret og derfor vigtig viden om 
deres egen praksis på de tilbud, de fører tilsyn med. Analysen af rap-
porterne vil derfor blive fulgt op med uddybende interviews med nogle 
af de tilsynsførende konsulenter.  
 
Interviewpersoner er naturligvis garanteret anonymitet.  
 
 
Finansiering  
Projektet finansiers af VIAs interne forskningsmidler.  
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