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Resume – hvori består det svære?
Denne rapport giver et indblik i interviews med i alt 12 socialrådgivere fra fire kommuner fordelt på otte
interviews. De interviewede rådgivere har alle til opgave at vurdere de underretninger, som modtages i den
pågældende kommune. Alle interviews er foretaget med udgangspunkt i konkrete underretninger fra den
pågældende kommune.
Målet med interviewene har været at prøve at afdække 1) hvordan vurdering af underretninger foregår, 2)
hvilke systemer og oplysninger som er tilgængelige i praksis og endelig et blik på 3) hvori det svære består,
når man skal vurdere en underretning. Formålet med denne kvalitative undersøgelse er at forstå den kontekst, hvori den statistiske model, som projekt Beslutningsstøtte har til formål at udvikle, skal bruges. For
succesfuld udvikling af et brugbart redskab samt succesfuld implementering er en forståelse af den konkrete
kontekst afgørende.
Sammenfatning:









Ens for alle kommuner er, at kravet om, at underretninger skal vurderes indenfor 24 timer, tages
alvorligt.
Organiseringen omkring vurdering af underretninger er dog forskellig i de fire kommuner i relation
til 1) hvem er første modtager af en underretning (socialrådgiver eller administration), 2) undersøges
det om der findes en eksisterende sag (undersøges dette eller ikke), 3) hvor mange sidder med vurderingen (en rådgiver eller min. to), 4) hvor længe har den enkelte rådgiver ansvar for ”vagten” (en
dag, en uge, fast job i underretningsteam) og endelig 5) hvem tager sagen (altid den rådgiver der har
vagten, beslutning ligger hos teamleder eller)?
Der eksisterer variationer af både formel og mere uformel karakter på tværs af enheder i relation til
kategorisering. Formelt anvender enhederne forskellige kategoriseringssystemer, som varierer i forhold til antallet af mulige kategorier samt anbefalet responstid. Mere uformelt tages forskellige tommelfingerregler eller strategier i brug, når der opstår tvivl omkring kategoriseringen. Eksempelvis synes der at eksistere et dilemma mellem at forholde sig stringent til indholdet i underretningen over
for at søge yderligere informationer på familien, ligesom der synes at eksistere et dilemma mellem
på den ene side at sikre den umiddelbare beskyttelse af barnet over for at tilstræbe at få etableret
det bedst mulige samarbejde med familien fra start. Flere rådgivere peger dog samstemmende på,
at det er hjælpsomt at have flere og velbeskrevne kategorier samt, at det er vigtigt at have adgang
til sparring med kolleger eller leder.
Ønsker til typer af information. Til trods for forskelligt indhold i underretningerne i interviewsituationen går det igen på tværs af kommunerne, at særligt psykisk sygdom er en dominerende ønskeoplysning for socialrådgiveren. Derudover er det dominerende på tværs i kommunerne, at socialrådgiveren vægter oplysningerne fra politi, skole samt læge.
Der synes at være forskellige forståelser af, hvilke systemer der egentlige er tilgængelige for den
enkelte socialrådgiver, og hvilken betydning dette har for indhentning af oplysningerne. Der er et
dilemma mellem at få tilstrækkelig med oplysninger samtidig med, at tiden nogle gange mangler til
at indhente dem. Ikke mindst har omdrejningspunktet særligt været fænomenet om ’tilstrækkelig
med oplysninger’, hvilket har været ganske forskelligt i interviewene.
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I relation til vægtning mellem beskyttelse og risiko er det mest fremtrædende et temporalt aspekt
først og fremmest i relation til, er dette akut eller ej? Og dernæst alle gråzonerne, hvis det ikke vurderes akut, hvor det bliver mere udfordrende at vurdere, hvor hurtigt der bør handles i en sag set i
forhold til de oplysninger, som er på det givne tidspunkt. Denne vurdering influeres så igen af den
enkelte organisation dvs. ’hvordan vi plejer at gøre’ (fx søger vi yderligere oplysninger i sagen) og den
pågældende kommunes valgte kategoriseringssystem. Netop her kunne et statistisk redskab potentielt være hjælp i relation til både at afklare, hvor hurtigt der egentlig bør handles, og potentielt også
guide til, hvad der bør undersøges nærmere i relation til, hvilke faktorer der giver risiko for markant
mistrivsel senere hen. Særligt i genvurderingerne, hvor barnets trivsel vurderes i forhold til indsatser,
som allerede er i sagen, kan redskabet få en potentiel markant effekt, fordi det kan være et forsøg
på at forudsige, at hvis denne pågældende sammensætning af risikofaktorer sammenholdt med barnets mistrivsel fortsætter, så vil det med sandsynlighed få en given effekt på barnets fortsatte udvikling.
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Indledning
Rapporten indeholder et kondenseret blik på centrale temaer fra interviews med socialrådgivere i praksisfeltet. Det er et eksplicit mål med denne rapport primært at præsentere indholdet fra interviewene på en sammenfattet og organiseret facon. Der er således primært tale om en indholdspræsentation, og ikke dybdegående teoretiske analyser.
Bagerst i rapporten ses en metodebeskrivelse, således at man kan følge, hvordan data fra interviewene er
blevet håndteret, organiseret og analyseret.
I det følgende præsenteres centrale pointer og temaer, som er afdækket og analyseret frem på baggrund af
de pågældende interviews med praksis.

Systemer og organisering
Systemer opdeles i to kategorier; en for de systemer der pt. anvendes i kommunerne, og en kategori for de
systemer der udtrykkes ønsker om at have adgang til. Der er fokus på at nævne konkrete systemer eller
systemer, som socialrådgiverne ved, eksisterer. Oplysninger om hvilken type af informationer, der ønskes
viden om, er beskrevet under kategorien typer af information.
I forhold til organisering udledes beskrivelser af, hvordan vurderingen af underretninger foregår. Formålet er
at skabe viden om den organisatoriske virkelighed, som det statistiske program skal implementeres i.

Systemer
Der gives udtryk for, at der pt. er adgang til et fåtal af systemer til at indhente oplysninger, der kan supplere
informationerne i underretningerne. Adspurgt om hvilke yderligere systemer, socialrådgiverne ønsker adgang til, svarer flere, at de ikke kan forestille sig andet. Der er derfor sparsomt med oplysninger om, hvilke
systemer der ønskes adgang til.
Systemer der pt. anvendes i kommunerne

Systemer, der ønskes adgang til

KMD

Jobcenterets system

DUBU

System hos ydelseskontoret

CPR-register
TEA (skolesystem)
Kommunalt arkiveringssystem

Organisering
De fire kommuner har forskellige organiseringer i forhold til, hvordan de håndterer modtagelse og vurdering
af underretninger. Nedenfor beskrives de enkelte kommuners konkrete organisering.
Kommune A
Rådgivere i modtagefunktionen skiftes til at have vagttelefonen og holde øje med en speciel postkasse (BU
underretning). Vagttelefonen skal tændes klokken 08, og så tjekkes indkommet mail. Hvis der ikke er underretninger, laver rådgiver almindeligt arbejde. Kategoriseringen er akut/ikke akut.
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Hvis det er en ny sag: Rådgiver laver vurdering af underretning og går derefter til teamleder med den. Hvis
det er en eksisterende sag: Sagen går til den rådgiver, der har sagen. Alternativt til bagvagten.
Kommune B
Underretninger kommer ind i administrationen. Det bliver undersøgt, om der er en eksisterende sag, eller
om sagen har været aktiv inden for tre måneder tilbage. Hvis den har været aktiv, bliver det noteret med et
F-nummer i toppen, som viser, hvilken rådgiver sagen har været hos. Det betyder, at den rådgiver, der sidst
har kendt familien, får sagen igen for at sikre sammenhæng. Der laves en forside, og administrationen trækker et CPR-nummer på barnet og på forælderen og registrerer, hvor underretningen kommer fra. Det bliver
anmærket på forside. Derefter ryger underretningen med forside og underretningen ind i et dueslag på teamets kontor, hvor rådgiver typisk får dem til vurdering og laver kategoriseringen fra A til D.
Kommune C
Rådgivere i rådgivningsenhedsteamet tager imod alle nye underretninger, der kommer ind. En rådgiver sidder med vagten en uge af gangen. Rådgiveren med vagten kategoriserer bekymringsgraden (A-D) og bliver
selv ansvarlig for de sager, der er kommet i ugens løb. Eksisterende sager går dog til den rådgiver, der har
sagen. Der kigges ikke på oplysninger i en eventuel eksisterende sag. Underretningen vurderes kun på det
skrevne i selve underretningen. Vurderingen kategoriseres som A, B, C eller D med hver sin tidsramme.
Kommune D
Et underretningsteam håndterer alle indgående underretninger i Kommune D. Rent praktisk kommer fleste
underretninger ind via mail. Enkelte per brev, nogle telefonisk. Underretninger printes ud (eller skrives ned,
hvis det er telefonisk). Hvis det er eksisterende sager, skrives telefoniske henvendelser direkte ind i sagen.
Derefter er der minimum to medarbejdere, der gennemgår underretningen og laver vurdering på baggrund
af det. Vurderingen kategoriseres som rød, gul, grøn med hver sin tidsramme på.

Opsummering
Ens for alle kommuner er, at kravet om, at underretninger skal vurderes indenfor 24 timer, tages alvorligt.
Organiseringen omkring vurdering af underretninger er dog forskellig i de fire kommuner. Følgende organisatoriske forhold er forskellige i kommunerne:
-

Hvem er første modtager af en underretning (socialrådgiver eller administration)?
Findes der en eksisterende sag (undersøges dette eller ikke)?
Hvor mange sidder med vurderingen (en rådgiver eller min. to)?
Hvor længe har den enkelte rådgiver ansvar for ”vagten” (en dag, en uge, fast job i underretningsteam)?
Hvem tager sagen (altid den rådgiver der har vagten, beslutning ligger hos teamleder eller)?

Kategorisering
De fire kommuner, som indgår i undersøgelsen, har alle forskellige tilgange til kategorisering af underretninger. Fælles er, at alle kommuner har en akutkategori (A, rød eller ”akut”). Antallet af ikke-akutte kategorier
varierer kommunerne imellem, herunder tidsrammerne for kontakt til forældremyndighedsindehavere knyttet til de ikke-akutte kategorier.
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Tabel 1. Kategorisering af underretninger
Kommune A
Akut
Ikke akut

Kommune B
A: 24 timer
B: En uge
C: To uger
D: En måned

Kommune C
A: 24 timer
B: 2 dage
C: 3 uger
D: 4 uger

Kommune D
Rød: 24 timer
Gul: 14 dage, direkte kontakt
Grøn: 14 dage, aftalt kontakt

Refleksioner over styrker og svagheder ved eget kategoriseringssystem
Analysen peger på, at det for flere rådgivere er nyttigt at have forskellige ”ikke-akutte” kategorier at vælge
mellem. Dette giver mulighed for at kunne sende et tydeligere og ikke mindst formelt signal om vurderet
alvorsgrad ifbm. overleveringen af sagen, ligesom den anbefalede tidsramme for kontakt til forældremyndighedsindehaverne bedre kan præciseres. Ingen socialrådgivere udtrykker utilfredshed over at have for mange
kategorier at arbejde med, mens der fortælles om dilemmaer ved at have for få. Flere rådgivere oplever, at
det at have velbeskrevne kategorier kan være en god støtte i arbejdet samt, at de læner sig op ad de formelle
beskrivelser i situationer, hvor der er usikkerhed omkring kategoriseringen.

Vurdering af akutgrad – samt betydning af rammer og af erfaring
Flere socialrådgivere på tværs af kommuner peger på, at det kan opleves som fagligt udfordrende, og i nogle
tilfælde belastende, at skulle vurdere, hvornår en underretning skal kategoriseres som akut, idet mange af
underretningerne har indhold, der betragtes som alvorligt, og som derfor vækker bekymring kombineret med
det forhold, at underretninger af akut karakter kræver hurtig vurdering og handling.
”[…] lige pludselig så står du med noget, hvor du ikke, du kan ikke bare sætte dig ned og tænke over det
eller vente til i morgen med det. Altså, det er nu vi skal finde ud af, hvad vi gør, og vi skal være strategiske
i forhold til og desuden skal vi også lige huske alle de her ting her.”

Enkelte socialrådgivere er af den opfattelse, at vurderingen af, om en underretning skal behandles akut, sjældent udgør en særlig udfordring, da kun ganske få underretninger – hvor ”trælse” de end må være – omhandler umiddelbar, overhængende fare.
”[…] det er jo ikke så tit, at der er nogen, der sætter sig ned og laver en underretning i det øjeblik at
børnene er ved at blive slået – fordi så handler man jo på episoden, og så er det først efterfølgende at
man laver en underretning, så det vil sige, at de akutte underretninger har vi næsten ikke nogen på. Og
for det meste, så kommer de akutte underretninger faktisk til sagsbehandlerne, de faste sagsbehandlere, fordi så er det en […] familiebehandler, der ringer og siger: Jeg er lige ankommet på adressen, far
og mor de er i gang med at splitte hele lejligheden af. Det er jo i princippet ikke en underretning, men
det er jo en orientering til mig som rådgiver, og så rykker vi. Det er jo akut. Det skal vi ud og have styr
på. Men til modtagelsen, der vil jeg sige, der kommer faktisk næsten ikke de her akutte.”

Organisatoriske forhold har stor betydning for, i hvilket omfang vurderingen af akuthedsgrad opleves som
belastende. Der peges på, at nye medarbejdere er særligt sårbare, ligesom mange understreger vigtigheden
af at have kolleger og leder at spare med, hvorfor ferier og weekender – såfremt man står alene - kan udgøre
sårbare perioder.
Dilemmaer og strategier
Socialrådgiverne oplever generelt, at arbejdet med at kategorisere underretninger kan involvere tvivl. Foruden ovenfor nævnte strategier om at sparre med kolleger/ledelse samt at læne sig op af de formelle beskrivelser af kategorierne (i tilfælde, hvor sådanne beskrivelser eksisterer) ser det ud til, at mange rådgivere
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anvender nogle forskellige uformelle strategier/tommelfingerregler som støtte til at foretage kategoriseringen.
At gå ind i sagen efter flere informationer eller at holde sig stringent til informationerne i underretningen
Flere af socialrådgiverne fortæller, at de ofte bevidst forholder sig udelukkende til de informationer, der findes i selve underretningen og undlader at hente flere informationer i fx eksisterende journal eller i tilgængelige systemer. Argumenterne for at undlade at søge yderligere oplysninger er dels, at man ikke ønsker at
komme til at skabe ”mudder i billedet” eller evt. komme til at ”afdramatisere ting”, dels at det i åbne sager
er familiens egen rådgiver, der bedst kan vurdere underretningen, og at denne praksis er mest effektiv.
”[…] det vi gør når vi får en underretning ind, det er at vi kigger firkantet på underretningen altså når vi
kategoriserer. Vi tager ikke ind jamen hvad står der i sagen i øvrigt […] Så kan den jo godt ryge over til
den rådgiver der sidder med sagen og så rådgiveren vurderer noget andet fordi at vedkommende har
sagen, så det er fordi, så får det jo straks en anden kontekst men … men det bruger vi så at sige ikke tid
på vel.”

Rådgiverne er dog ikke altid helt stringente på netop dette punkt og sommetider ”komme man til” alligevel
at kigge i en eksisterende journal, mens andre oplyser, at de netop bevidst vælger at søge yderligere informationer i enten journal eller system, i hvert fald i tilfælde hvor der er tvivl om akuthedsgrad.
At lade tvivlen komme barnet til gode eller at sikre det efterfølgende samarbejde med familien
Flere af socialrådgiverne peger på, at man i tilfælde, hvor der er tvivl om akuthedsgrad, bør ”lade tvivlen
kommet barnet til gode”.
”Men hellere en gang for meget derud end en gang for lidt […] Så kommer der et system i gang, og vi
får lige taget toppen af, hvad det er. Og så kan vi nogen gange også vurdere: Nej det behøvede måske
ikke lige at have været en A´er. Men hellere det end at det var en A´er, og så vi ikke tog den.”

Omvendt er mange af socialrådgiverne optagede af hensynet til at skabe bedst mulige forudsætninger for
det efterfølgende samarbejde med familien. De udtrykker derfor bekymring for, at en (fejlagtig) kategorisering som akut kan betyde, at man handler på en måde som dels kan give en stor forskrækkelse i familien, og
som dels kan gøre det vanskeligt for den rådgiver, som skal handle på underretningen at nå at forberede sig
bedst muligt ved at samle tilstrækkelige informationer, inden der tages kontakt. Således udtrykker flere, at
hensynet til det senere samarbejde kan være med til at ”tale kategorien ned”.
”Én ting er at bremse problemet lige nu, men jeg har brug for den viden, der skal til for at lave den rigtige
indsats efterfølgende, så jeg er allerede på vej derhen på en eller anden måde, altså. Det er sådan noget,
der gør at jeg ender i en B’er.”

Opsummering
Analysen af data i kategorien ”kategorisering” peger på, at der eksisterer variationer af både formel og mere
uformel karakter på tværs af enheder, når det kommer til, hvordan underretninger kategoriseres. Formelt
anvender enhederne forskellige kategoriseringssystemer, som varierer i forhold til antallet af mulige kategorier samt anbefalet responstid. Mere uformelt tages forskellige tommelfingerregler eller strategier i brug, når
der opstår tvivl omkring kategoriseringen. Eksempelvis synes der at eksistere et dilemma mellem at forholde
sig stringent til indholdet i underretningen over for at søge yderligere informationer på familien, ligesom der
synes at eksistere et dilemma mellem på den ene side at sikre den umiddelbare beskyttelse af barnet over
for at tilstræbe at få etableret det bedst mulige samarbejde med familien fra start. Flere rådgivere peger dog
samstemmende på, at det er hjælpsomt at have flere og velbeskrevne kategorier samt, at det er vigtigt at
have adgang til sparring med kolleger eller leder.
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Typer af information
På tværs af de fire kommuner er der nogle oplysninger, som er særligt efterspurgte af socialrådgiverne, og
som de ikke nødvendigvis har adgang til. Vi har valgt at kalde dem ønskeoplysninger, som socialrådgiverne
godt kunne tænke sig at få automatisk, selvom det ikke juridisk er muligt. Dog viser det sig også, at socialrådgivere vægter meget forskelligt i forhold til, hvilke og hvor mange oplysninger der er væsentlige for at kunne
lave en tilstrækkelig god vurdering i forbindelse med modtagelse af en underretning.
Nedenstående tabel giver et overblik over ønskeoplysninger samt, hvilke samarbejdspartnere der er mest
efterspurgte ved indhentningen af oplysninger.
Tabel 2. Ønskeoplysninger

Ønskeoplysninger

Mest efterspurgte oplysninger

Psykiske sygdomme

Politi

Beskæftigelse

Skole

Familiens dynamikker

Lægen

Hvad der bliver arbejdet med lige nu

Den anden kommunes oplysninger, både handleplan og
undersøgelser
Jobcenter

Hvordan slutter det her? Hvem tager sig af lillebror
Netværk

Jordemoder

Stofmisbrug

Daginstitutioner

Kriminalitet

SSP

Årsag til at hun ikke kan vende hjem

Bo støtte

Selvmordsforsøg

Sundhedsplejerske

alkohol/misbrug

Institution

Bekymrende forhold
Vold , Karakteren af vold
fysiske sygdomme
psykiske tilstand
Stofmisbrug
Til trods for forskelligt indhold i underretningerne i interviewsituationen, går det igen, at psykisk sygdom er
en dominerende ønskeoplysning for socialrådgiveren. Derudover er det dominerende på tværs i underretningerne, at socialrådgiveren vægter oplysningerne fra politi, skole samt lægen.
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Hvordan understøttes sammenhæng mellem bekymringen og indhentning af oplysninger i systemers
tilgængelighed?
Der er stor forskel og usikkerhed ift. socialrådgiveres forståelse af, hvilke systemer de har tilgængelige og
dermed hvilke oplysninger, der kan trækkes derfra på forhånd. I nedenstående citater peger en socialrådgiver
på, at hun ikke kan se så meget andet end adresser, mens den næste socialrådgiver peger på, at der også kan
tjekkes en del andre oplysninger, som er tilgængelige på forhånd:
”Altså… jeg tror ikke, jeg vil kunne hente… jeg ville kunne hente deres adresser ja. Hvor de boede, hvem
der boede på adressen. Ikke så meget andet tror jeg. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan hente mere.”
”[…] Så vil jeg også altid lige gå ind og tjekke om der er søskende og det… altså hvis vi står med en mor,
der har et barn der er 2-3 ældre, så har hun prøvet, så er hun i hvert fald ikke ny med det her. Hvordan
gik det med de andre. Så tjekker jeg forældremyndighed rent juridisk […] mange gange flytninger vil
også være noget jeg vil sige: hov […] Så har jeg selvfølgelig også tjekket oppe fra… og så kan jeg også så
se, at det er A-kasse og sygedagpenge, A-kasse og sygedagpenge, A-kasse og sygedagpenge (griner), og
så flytter han til Fredericia […] så vil jeg gå ind at tjekke hvem bor på adressen, har vi haft sager før.
Hvad kender vi til dem. Så vil jeg tjekke er de nye i kommunen. Er de tilknyttet kontanthjælp.”

Det er svært at se et tydeligt mønster i, hvad socialrådgiverne vægter af oplysninger, som understøttes af
deres meget forskellige tilgange til, hvor mange oplysninger, de ville have brug for i den konkrete sag, hvilket
også kan have en sammenhæng med, om de kigger i eksisterende sager eller ikke. Om der er en overensstemmelse mellem graden af bekymring i sammenhæng med indhentningen af oplysninger, eller det er mere
eller mindre tilfældigt, er vanskeligt at sige noget præcist om ud fra data.

Opsummering
Nogle oplysninger kan være mere eftertragtede i forbindelse med socialrådgivernes vægtning af oplysninger
- her får vi på tværs af underretninger øje på psykisk sygdom som en ønskelig oplysning. Derudover peger
flere socialrådgivere på, at de ønsker at indhente oplysninger fra politi, skole og læge.
Der synes at være forskellige forståelser af, hvilke systemer der egentlige er tilgængelige for den enkelte
socialrådgiver, og hvilken betydning dette har for indhentning af oplysningerne. Der er et dilemma mellem
at få tilstrækkelig nok med oplysninger samtidig med, at tiden nogle gange mangler til at indhente dem. Ikke
mindst har omdrejningspunktet særligt været fænomenet om ’tilstrækkelig med oplysninger’, hvilket har
været ganske forskelligt i interviewene.

Vægtning - beskyttelse og risiko
Vægtningen har altid et temporalt perspektiv, fordi vurderingerne til enhver tid først handler om sikkerhed
her og nu og derefter om, hvor hurtigt der skal handles i forhold til trivsel på sigt. Denne kode er særligt
sensitiv over for indholdet i de konkrete underretninger, som var omdrejningspunkt i interviewet.
Psykiske diagnoser tæller
Denne kategori beskriver diagnoser som en væsentlig del af det, der vægtes som en risikofaktor. Hvis det er
barnet, som har diagnosen, så stiger og falder bekymringen i relation til, hvordan omgivelserne reagerer på
diagnosen, fx hvorvidt forældrene arbejder med at afhjælpe og imødekomme barnets behov relevant i forhold til diagnosen.
Det bekymrer oftest mest, hvis det er forældrene, som har diagnosen – og særligt hvad det gør ved børn, at
vokse op med forældre med psykiske diagnoser. Herudover handler det også om eventuel sikkerhed i forbin-
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delse med forældres eksplosivitet eller generelle evner til på det givne tidspunkt at yde et minimum af omsorg og sikkerhed for deres barn. Her ses et temporalt perspektiv med kort sigt og lang sigt i relation til sikkerhed illustreret.
Tilstrækkelig omsorg lang sigt og kort sigt?
Tilstrækkelig med omsorg er en kategori, som også tydeligt har et temporalt perspektiv i relation til kort og
lang sigt. Hvis der er tale om kort sigt, har det i høj grad et sikkerhedsmæssigt element i sig og en umiddelbar
sikring af barnets basale behov. Altså kan den ene eller begge forældre umiddelbart sørge for tilstrækkelig
sikkerhed, omsorg og basale behov for barnet. Det kan fx være en forælder, som er påvirket af alkohol, og
som derfor ikke for nuværende er i stand til at sørge for sikkerhed, omsorg og basale behov.
Hvis der er tale om tilstrækkelig omsorg på længere sigt, rækker refleksionerne mere over i, hvorvidt den
manglende trivsel hos barnet eller ustabile forhold omkring barnet har været der tidsmæssigt så længe, at
det på sigt kan få en markant indvirkning på barnets udvikling. Denne del vil som regel kategoriseres lavt i
relation til umiddelbar sikkerhed, men det er ikke det samme som, at rådgiverne ikke er bekymrede. Endelig
er der en mellemgruppe, der placerer sig mellem kort sigt og lang sigt. Det kan fx være en gravid, hvor barnet
jo selvsagt ikke nødvendigvis er i umiddelbar fare lige nu, men som meget hurtigt kan blive det, når barnet
bliver født qua de informationer, rådgiver har om forældre og livsbetingelser.
Barnets alder spiller en rolle
Barnets alder spiller en rolle i forhold til umiddelbar sikkerhed, særligt når det handler om alvorlige aspekter
som fx vold. Den umiddelbare sikkerhed vurderes ofte mere skærpet, hvis barnet er lille og forsvarsløs kontra
et ældre barn, som kan flytte sig og bede om hjælp (altså søge hjælp på en eller anden måde).
Graden af vold er en udfordring i relation til det akutte
Alle er enige om, at vold er alvorligt, ligegyldigt om børn overværer eller er mål for vold – og at der skal gøres
noget. Spørgsmål er hvornår, og hvordan der skal gøres noget. Underretningen læses jo ikke, mens volden
pågår, og dermed bliver den umiddelbare sikkerhed i relation til det, der underrettes om mere mudret. Fokus
er på, hvorvidt børnenes sikkerhed skal sikres i dag og i morgen, og hvordan situationen er omkring, at børnene kommer hjem efter at have fortalt om volden.
Alvorsgrad vurderes i forhold til forskellige faktorer fx hyppighed – er det en engangsforestilling eller gentagen vold som fx opdragelsesvold. Herudover er voldsomheden af volden, altså typen af vold - også en faktor.
Endelig så er der andre faktorer, som enten kan være beskyttende eller risikooptrappende fx er mor fuld,
mens andre udøver vold i hjemmet, så hun dermed ikke kan skærme barnet, eller er barnet i stand til at søge
hjælp, eller har den enkelte forælder en mulighed for at skærme barnet fx gennem netværk, som møder op
og henter dem. Barnets alder er igen en faktor, som påvirker akuthedsgraden.
Vold og manglende information rykker underretningen op i kategori
Vold eller overgreb vil som udgangspunkt rykke underretningen op i den mest akutte kategori. Særligt hvis
der er oplysninger i underretningen, som giver anledning til at tænke, at volden fortsætter efter den episode,
underretningen omhandler. Hvis politiet er involveret i fx husspektakler, skærper deres beskrivelse af forløbet også. Det kan fx være, hvis forældrene fortsætter med at slås, selvom politiet ankommer. Børnenes reaktioner på volden bekymrer også. Andre børn i familien bekymrer. Kombineres vold igen med andre risikofaktorer, såsom voldsdomme hos den ene af forældrene eller andre kendte risikofaktorer og særligt ophobningen af dem, stiger bekymringen.
Flere nævner også to aspekter, som per automatik får bekymringen til at stige; ufødte børn og hvis forvaltningen ved for lidt på baggrund af underretningen, hvor tvivlen i så fald kommer barnet til gode. Begge dele
kan flere af stederne, få kommunen til at rykke ud samme dag.
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Tid er en mærkelig faktor – den langsomme omsorgsvigt
Denne kategori er omfangsmæssigt meget snæver, men det viser et dilemma i rådgivernes arbejde omkring
tid og mistrivsel hos børn. Der er her tale om en mistrivsel, som har været der meget længe, men der ikke er
noget umiddelbart akut i underretningen, og rådgiverne ved godt, at der ikke er quick-fixes i den slags sager.
Dog er den generelle trivsel hos barnet alligevel så dårlig, at det rejser markant bekymring, hvilket gør kategoriseringen svær.
Hvad kan MÅSKE gøre en bekymring mindre?
Rådgiverne nævner forskellige aspekter, som – alt efter det enkelte tilfælde – måske kan gøre deres bekymring mindre. Det samme gør sig gældende med omvendt fortegn. Der er stor understregning under måske,
fordi indholdet i underretningen jo stadig er bekymrende. Denne kode er særligt sensitiv over for indholdet
i de givne underretninger, som interviewene har taget udgangspunkt i.
1) Netværk og flugtstrategier. Netværk, der hjælper og møder frem fx i akutte situationer, betragtes gennemgående som en beskyttende faktor, som kan gøre en bekymring mindre. Det skal naturligvis være andre
voksne med en vis grad af ressourcer. Et barn der formål at handle, i form af et barn eller ung, der kan flytte
sig væk fra noget farligt og søger hjælp eller tilflugt et trygt sted, betragtes som beskyttende.
2) Den åbne eller lukkede sag kan både være en diskussion af, hvorvidt en åben sag giver mere tryghed ved,
at der er øje på familien, eller det kan være diskussion af, hvorvidt man skal forholde sig stringent til underretningen eller åbne og læse i den pågældende sag for yderligere information.
I forhold til tryghed omkring en åben sag går diskussion på, hvorvidt, det, at der eksisterer en åben sag, er
sikkerhed for, at en rådgiver har øje på familien og barnet. Nogle anser det for en tryghed/beskyttende faktor,
at der eksisterer en sag, mens andre påpeger, at det ikke er alle sager, der handles adækvat i, så eksistensen
af en åben sag kan være falsk tryghed. For andre betyder en lukket eller ikke-eksisterende sag, at den bliver
mere akut, fordi så er der meget, man ikke ved, og som derfor endnu hurtigere bør undersøges.
I relation til yderligere information, der kan bestyrke eller afvæbne bekymringen ved underretningen, kan
rådgiver lede efter oplysninger om, hvornår man sidst har haft kontakt til barnet, eller hvorvidt den problematik, der underrettes om, er en ny problematik. Det kan også være, at man tjekker for diagnoser hos en
eller begge forældre. Diskussionen her går endvidere på, hvorvidt det at lede i sagerne gør vurderingerne
mere mudrede, fordi man kan komme til at tro, at man ved noget, som man faktisk ikke ved.
3) Hjemmets tilstand spiller en rolle. Hvis der er rydeligt, ingen tegn på drikkelag eller andet såsom meget
beskidt og roder, mindsker det bekymringen lidt.
4) Samarbejdende forældre er som udgangspunkt noget, der får rådgiverne til mindske bekymringen. Der er
selvfølgelig altid skepsis omkring, at forældre kan sige og love meget, som de ikke nødvendigvis holder, men
generelt betragtes det som positivt, når forældrene vil samarbejde og dermed anerkender, at de har brug for
hjælp.
5) Viden om barnets trivsel gør generelt set bekymringen mindre (såfremt der er informationer om, at barnet
trives). Det omvendte gør sig gældende om det modsatte. I dette aspekt er det en udfordring, at der også
kan være sager, hvor normalområdet, altså skole eller dagtilbud, ikke ser mistrivsel. Det kan fx være børn
som samarbejder eller har virkelig gode mestringsstrategier, men som i virkeligheden har tegn på at vokse
op i fx alkoholfamilier. Pga. manglende information om mistrivsel, sker der ikke meget i de sager, men der
kommer stadig underretninger ind på akutsituationer i familien. Barnets trivsel – som den ses i dagtilbud eller
skole – har stor betydning for, hvor bekymrede rådgiverne bliver.
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De kendte familier
De kendte familier skærper bekymringen. I alle kommuner er der familier, hvor denne ene eller begge forældre også selv har været kendte i det kommunale system i en årrække. Disse familier skærper bekymring, og
efterfølges ofte af opgivende suk, da erfaringerne med at kunne ændre noget i disse familier er lav.

Opsummering
Det mest centrale i denne kode er det temporale aspekt, som vidner om den proces, socialrådgiverne hele
tiden står med; nemlig er dette akut eller ej? Hvis det ikke vurderes akut, så kommer alle gråzonerne, hvor
det bliver mere udfordrende at vurdere, hvor hurtigt der bør handles i en sag set i forhold til de oplysninger,
som er på det givne tidspunkt. Denne vurdering influeres så igen af den enkelte organisation dvs. ’hvordan
vi plejer at gøre’ (fx søger vi yderligere oplysninger i sagen) og den pågældende kommunes valgte kategoriseringssystem. Netop her kunne et statistisk redskab potentielt være en hjælp i relation til både at afklare,
hvor hurtigt der egentlig bør handles, og potentielt også guide til, hvad der bør undersøges nærmere i relation til, hvilke faktorer der kan få en risiko for markant mistrivsel senere hen til at stige eller falde. Særligt i
genvurderingerne, hvor barnets trivsel vurderes i forhold til indsatser, som allerede er i sagen, kan redskabet
få en potentiel markant effekt, fordi det kan være et forsøg på at forudsige, at hvis denne sammensætning
af risikofaktorer sammenholdt med barnets mistrivsel fortsætter, så vil det med sandsynlighed få en given
effekt på barnets fortsatte udvikling.

Afslutning
Denne rapport skildrer kommunernes arbejde med at vurdere underretninger, som den kommer til udtryk i
de fire interviewede kommuner. Samlet set giver undersøgelsen et billede af, at der er variation i, hvordan
kommunerne arbejder med underretninger, ligesom der er variation i, hvordan forskellige informationer
vægtes af de enkelte socialrådgivere.
Rapporten peger ikke på udfordringer, forhold eller løsninger, der skal implementeres direkte i den model,
som projektet arbejder mod at udvikle, men det præsenterer en ramme for det arbejdsrum, hvor modellen
skal implementeres.
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Generel metodebeskrivelse
Dette er en generel beskrivelse af den overordnede tilgang til materialet.
Alle interviews er transskriberede, gennemlyttet og indledende tanker nedfældet på skrift omkring meningsfuld organiseringen set i forhold til studiets forskningsspørgsmål og formål med interviews. Efter gennemlytning bestemmes koder i relation til følgende indhold: kategorisering, oplysninger, systemer og vægtning af
beskyttelse/risiko. To personer læser alt, koder på papir to farver hver og dermed med gensidig tjek af hinandens kodning. Der er et fælles tjek på den første udskrift af, hvorvidt koderne passer, ligesom der undervejs
er diskussioner og refleksioner i relation til koder, som muligvis sammenfalder eller overlapper på enkelte
udsagn. Kodningen afsluttes med en fælles gennemgang af de udsagn, som ikke kodes, for eventuelle væsentlige udeladelser samt gen-tjek for, om koderne passer. Her findes en ekstra kode med indholdet organisering. Alle interviews overføres af fire personer til elektronisk format med henblik på deling. Denne proces
giver også en ekstra gennemgang af koderne, deres rigtighed og sammenfald samt eventuelle manglende
passager, der passer inden for koderne.
Hver kode behandles herefter særskilt med henblik på, at indholdet i hver kode organiseres i tematikker og
kondenseres. Hvis det ved den enkelte kode giver mening, så fremstilles eventuelle mønstre i materialet,
ligesom det præsenteres som et sammenhængende skriv.
For alle interviews gælder det, at der fra det samlede og kodede materiale klippes udsagn vedrørende den
pågældende kode ind i et selvstændigt dokumentet et ad gangen. Der er oftest klippet lidt mere ind, end
kodningen viser for at sikre, at materiale ikke flyttes ud af kontekst og sammenhæng. Der oprettes undervejs
underkategorier på indholdet i de forskellige udsagn. Hvis et udsagn ikke passer i de eksisterende underkategorier, udvides antallet af kategorier. Der laves også en kategori med betegnelsen `uden for kategori´. I
denne placeres de kodede dele af interviewene, som ikke matcher en allerede eksisterende kategori, og som
heller ikke i sig selv giver nok mening til at lave en selvstændig kategori.
Herefter behandles de fire underkategorier separat. Først gennemlæses samtlige citater i den pågældende
kategori, og en yderligere kondensering af materialet finder sted. Denne kondensering sker ved en opsætning
af indholdet i tabeller, hvor dette er meningsfuldt samt ved en sammenskrivning af indholdet til en sammenhængende tekst. I denne proces udvælges særligt illustrative citater. Under behandling af koderne ses enkelte steder overlap. Fx ses det i arbejdet med koden ’vægtning af beskyttelse og risiko’, at der inddrages
dele fra koden kategorisering i relation til viden med indhold af temaerne vold, ufødte børn og manglende
information i underretningen. Dette er dog primært et dobbelttjek på, at centrale elementer ikke udelades.
Endelig kan der i gennemgangen af analyser på tværs af de fem overordnede koder konstateres sammenfald,
og det vurderes, at dele af data fra kategorien ”kategorisering” passer bedre i kategorien ”vægtning”, hvorfor
det flyttes.
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