Underretningsanalyse 2014
En kvantitativ gennemgang af 100 sager i Familiegrupperne
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Baggrund for undersøgelsen
Familie- og Socialudvalget bliver løbende præsenteret for nyeste tal vedr. antallet af underretninger til Familiegrupperne. Antallet af underretninger registreret i Børn- og Ungesystemet har været kraftigt stigende. I nedenstående
tabel ses antal underretninger i perioden 2008-2013.
I alt har der været 2.552 underretninger i 2013, hvilket er en stigning på 703
underretninger, svarende til 38 pct. flere end i 2012. Familiegruppe Øst har
stadig den største andel af underretninger efterfulgt af familiegrupperne
Nord, Centrum og Sydvest.
2008
Antal

2009

pct.

Antal

2010

pct.

Antal

2011

pct.

Antal

2012

pct.

2013

Antal

pct.

Antal

pct.

Centrum

138

9%

196

16 %

167

12 %

166

10 %

213

12 %

437

17 %

Nord

283

18 %

227

18 %

339

24 %

392

23 %

402

22 %

546

21 %

Sydvest

279

18 %

107

9%

148

11 %

236

14 %

235

13 %

323

13 %

Øst

850

54 %

672

55 %

690

49 %

874

51 %

913

49 %

1.157

45 %

34

2%

27

2%

31

2%

37

2%

65

4%

81

3%

32

2%

15

1%

19

1%

8

0%

1.407

100 %

1.720

100 %

1.849

100 %

2.552

100
%

Specialcentret
*Specialenheden

I alt

1.584

100 %

1.229

100 %

*Specialenheden er nedlagt pr. 1. feb. 2013.

Det kraftigt stigende omfang af underretninger ses også på landsplan, jf.
f.eks. undersøgelse fra Ankestyrelsen. Der er flere årsager til det stigende antal underretninger. Landspolitisk og i mediebilledet er der fortsat et stort fokus på pligten til at underrette for borgerne, fagpersoner mv. Samtidig blev
Servicelovens regler om underretningspligt skærpet pr. 1. januar 2011 i forbindelse med Barnets Reform. Der er desuden i Overgrebspakken pr. 1. oktober 2013 fokus på underretninger, herunder at underretninger skal vurderes indenfor 24 timer.
Socialafdelingen har for at imødekomme presset fra det stigende antal underretninger og for at sikre systematisk og effektiv håndtering af underretningerne etableret ’Modtagelser’ i familiegrupperne, hvor alle nye underretninger håndteres og vurderes.
Familie- og Socialudvalget har efterspurgt en stikprøve i underretningerne
med henblik på at få beskrevet, hvilke sagsbehandlingsskridt, der følger af
underretningerne, og hvilke tiltag, der iværksættes. Undersøgelsen vil bl.a.
belyse børnenes forskellige ”veje” gennem systemet (se nedenstående figur).
Dvs. hvor kommer børnene fra, inden der underrettes? Hvad sker der i udredningsfasen? Hvilke indsatser iværksættes efterfølgende?
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Før
Ingen foranstaltning

Underretning modtages
Hvilke sagsbehandlingsskridt tages?

Er i forebyggende foranstaltning

Er anbragt

Efter
Ingen foranstaltning

Forebyggende
foranstaltning

Anbringelse
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Hvad sker der, når vi har modtaget en underretning i Aalborg Kommune?
Det siger loven (Lov om Social Service § 50): "Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til
særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold."
Familiegrupperne i Aalborg Kommune har en instruktion for, hvordan der skal handles på en underretning. Som udgangspunkt betragtes alle henvendelser, der giver bekymring for, om et barn har behov
for særlig støtte som en underretning. Kort opsummeret skal disse sagsbehandlingsskidt følges i familiegrupperne:
 Underretningen registreres i Børn- og Ungesystemet
 Der sendes et kvitteringsbrev til underretter som bekræftelse på, at underretningen er modtaget
senest 6 hverdage efter modtagelsen
 Der skal ske vurdering af indkomne underretninger inden for 24 timer (Overgrebspakken)
 Rådgiver foretager socialfaglig vurdering af bekymringsgrad og indsats. Ved tvivl eller i sager,
der kræver akut handling, skal teamleder altid involveres
 Teamleder gennemgår alle indkomne underretninger én gang ugentligt for at sikre, at der sker
opfølgning i alle sager
 Rådgiver skal overveje hvilke samarbejdspartnere, der skal tænkes ind.
 Alle underretninger om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn skal anmeldes til politiet
 Samtale med barnet kan finde sted, men ved underretning om overgreb skal der finde samtale
sted med barnet
 Det skal overvejes, hvorvidt der skal udarbejdes børnefaglig undersøgelse
 ”Second opinion”: Der skal iværksættes en yderligere vurdering - "second opinion" - af en sag,
hvor der er iværksat foranstaltninger i de tilfælde, hvor der indgives en ny underretning på den
pågældende sag. Revurdering foretages af familiegruppeleder/teamleder eller anden kollega,
der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen.
 Underretter orienteres skriftligt om, hvorvidt underretningen har givet anledning til at opstarte
en børnefaglig undersøgelse eller foranstaltninger. Orientering herom gives til forældre og unge over 15 år
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Metode
I stikprøven er 100 sager blevet udvalgt tilfældigt. Halvdelen af sagerne er fra
oktober 2013, hvor Overgrebspakken er trådt i kraft. Den anden halvdel af
sagerne er fra april 2013 med henblik på at kunne se forløbene i et lidt længere perspektiv med hensyn til iværksatte foranstaltninger.
Udvælgelsen af sager følger Familiegruppernes faktiske andel af sager i 2013.
Derfor er stikprøven sammensat som følger:
Sager i stikprøven
Familiegruppe Centrum
Familiegruppe Nord
Familiegruppe Sydvest
Familiegruppe Øst
Specialgruppen
Total

Antal
17
21
13
45
4
100

Stikprøven er udvalgt på en måde, så ingen børn er udtrukket mere end én
gang i undersøgelsen, og søskende er sorteret fra, da handlingen mange
gange vil være den samme, når der underrettes vedrørende flere børn.
Der er forud for stikprøven på 100 sager gennemgået en pilotundersøgelse
på 10 sager. Pilotundersøgelsen var med til at klarlægge, hvilke temaer/spørgsmål, der skulle besvares i den store undersøgelse, hvilket tidligere
er forelagt ledergruppen og Familie- og Socialudvalget.
Sagerne er gennemgået elektronisk via BFA journalen og B&U systemet i Kvalitetsenheden med assistance fra Socialsekretariatet. Der er tale om en beskrivende analyse, der afdækker hvilke sagsbehandlingsskridt, der faktisk er
taget og ikke en dyberegående analyse af, hvad der burde være sket i de enkelte sager. Dertil er stikprøvens størrelse for stor.
Efter gennemgangen er resultaterne verificeret og kommenteret på sagsniveau i hver af Familiegrupperne. Denne verificering har i flere tilfælde ændret et resultat, f.eks. hvis aktiviteter ikke er journalført eller kun optræder i
papirformat i den fysiske sagsmappe. Denne dialog har dels haft til formål at
opnå mere valide resultater, dels at inddrage Familiegrupperne i analysen
med fælles refleksion og læring for øje.
Manglende eller mangelfuld journalføring har været et problem i ca. 9 af sagerne.
Det er valgt at fokusere på sagsbehandlingsskridt de første 3 måneder, efter
underretningen er modtaget. Denne afgrænsning kan naturligvis diskuteres.
De 3 måneder er valgt ud fra, at de efterfølgende sagsbehandlingsskridt skal
kunne siges at vedrøre underretningen, samtidig med at der skal være tid til
at få iværksat de forskellige undersøgelser. Det er valgt at undersøge længe6/17

re tid end de 3 måneder på nogle af de parametre, som kan tage lidt længere
tid, nemlig: at indhente udtalelser, udarbejde § 50 undersøgelse og inddrage
netværket.

Resultater
Vurdering af bekymringsgrad inden for 24 timer
Det første, der sker ved modtagelse af en underretning, er en faglig stillingtagen til bekymringsgraden. Med andre ord – hvor hurtigt skal vi handle?
Nogle rådgivere benytter sig i journalen af en standardtekst, der lyder:
Faglig vurdering:
Bekymringsgraden er vurderet d.:
Underretningen skal behandles i dag (sæt kryds)
Underretningen skal behandles snarest (sæt kryds)

Lovgivning blev strammet 1. oktober 2014 med Overgrebspakken, hvormed
denne vurdering af bekymringsgrad skal ske inden for 24 timer. Dette har
bl.a. medført, at kommunen har en fælles overvåget mailpostkasse ift. underretninger modtaget uden for normal arbejdstid. Tillige har samtlige ansatte autosvar på deres mail, når de ikke er til stede, med opfordring om at sende eventuelle underretninger til den fælles overvågede postkasse.
Resultatet i stikprøven viser, at Familiegrupperne i høj grad allerede i oktober har været klar til at imødekomme den ny lovgivning. Af oktobersagerne
er der således kun 1 sag, hvor underretningen ikke blev vurderet inden for 24
timer. I april 2013 var 24-timers reglen endnu ikke gældende.

Er bekymringsgraden vurderet inden for 24 timer
ja
nej
Total

April
2013
32
18
50

Oktober
2013
49
1
50

Total
81
19
100

Underretninger på samme barn
En stor del af sagerne i stikprøven omhandler børn, hvor der gentagne gange
bliver underrettet. Enten i verserende sager, eller i sager som har været arkiveret.
Der er både målt på, hvor mange underretninger, der er modtaget på samme
barn siden 2011 (forstået som nyere tid) og inkl. tiden før 2011 (i alt i barnets
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liv). I 35 sager er den undersøgte underretning den første underretning, vi
har modtaget på barnet siden 2011. Det gælder for 31 børn, hvis vi tæller tiden før 2011 med. For 15 børn er der underrettet 5 eller flere gange siden
2011. Det gælder 25 børn, når vi også ser på tiden før 2011.

Antal underretninger på samme barn
40
35

Antal børn

30
25
20

Siden 2011

15

Inkl. før 2011

10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 12 16 19

Antal underretninger

At underretningsstatistikkerne i vid udstrækning afspejler gentagne underretninger på samme børn understøttes af, at 71 børn i stikprøven i forvejen
er kendt i Familiegrupperne, mens 29 var ukendte. Af de 29 ukendte var 8
børn enten ufødte eller under 1 år på underretningstidspunktet.
Der har også tidligere været iværksat foranstaltninger for en stor del af børnene – enten på underretningstidspunktet eller tidligere. For 33 børn har der
således været iværksat forebyggende foranstaltninger og 5 har været anbragt (heraf 2 fortsat på underretningstidspunktet, mens de resterende 3 var
hjemgivet på underretningstidspunktet).

Tid til handling
Mens første skridt i sagsbehandlingen er vurdering af bekymringsgraden, bliver næste skridt naturligt den faktiske handling, som underretningen medfører fra Familiegrupperne. Den første handling er her defineret som første
kontakt, rådgiver har enten med familien eller med samarbejdspartnere.
Kontakten kan enten være pr. tlf., mail eller fysisk fremmøde, hvor det handler om at behandle underretningen.
Det er her vigtigt at understrege, at sagerne afspejler stor forskellighed i graden af alvor. Nogle underretninger tilsiger, at rådgiver handler hurtigt og måske samme dag, mens andre godt kan vente længere tid. I nogle sager har
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rådgiver f.eks. talt med familien lige inden underretningen og er evt. allerede
vidende om forholdene.

Antal dage til første handling
30

Antal børn

25
20
15
10
5
0
0

30

60

90

120

Antal dage til handling

Antal dage

Antal sager

Handling samme dag

26

Handling inden for 1 uge

49

Handling inden for 2 uger

65

Handling inden for 3 uger

75

Handling inden for 4 uger

84

Handling inden for 2 måneder

97

Handling inden for 3 måneder

99

Handling inden for 4 måneder

100

Figurerne skal læses sådan, at det for 26 børn gælder, at første handling sker
samme dag som underretningen, og inden for en uge er der sket handling i
halvdelen af sagerne. I enkelte sager går der mellem 80 og 100 dage. Begrundelserne i disse 3 sager handler dels om rådgiverskifte, dels om udeblivelser/aflysninger af planlagte møder fra familiens side.
Ift. rådgiverskifte ses det ofte i sagerne, at dette kontinuitetsbrud medfører
forlænget sagsbehandling. Omvendt ses det også i flere sager, at en ny rådgiver går til opgaven med fornyet energi og får sat gang i nye planer i sagen.
I forhold til udeblivelser og aflysninger af møder fra familiens side, er dette
ofte en stor udfordring i sagerne, og det kan gøre, at der går lang tid, før rådgiver kan få talt med familien. I nogle sager VIL familien ikke tale med Familiegruppen. I nogle sager vil det her give mening at udnytte tiden til at indhente udtalelser fra samarbejdspartnere, hvis sagen tilsiger det.
9/17

Der ses en svag tendens til, at der for de 0-5 årige børn sker handling relativt
hurtigt. Hvor der handles i 49 % af alle sager inden for 1 uge, sker det for 67
% af børnene mellem 0-5 år. Der er ikke forskel på ”reaktionstiden” ift. børn,
der er henholdsvis kendt og ikke kendt i forvejen i familiegruppen.
Underretningerne i stikprøven handler i 6 tilfælde om mistanke om fysisk
vold imod et barn og i 3 tilfælde mistanke om seksuelt overgreb. I disse sager
med mistanke om overgreb, handles der således:
Antal dage til handling

0-2 dage
3-7 dage
Inden for 2 uger
Inden for 3 uger
Inden for 1 måned
Inden for 2 måneder
Inden for 3 måneder
Inden for 4 måneder
Total

Mistanke om Mistanke om
fysisk vold seksuelt overgreb
3
2
1
1
2

6

3

Aalborg Kommunes Beredskabsplan når børn og unge har været udsat for overgreb (uddrag)
Beredskabsplanen er tilgængelig i sin fulde længde på kommunens hjemmeside. Her følger en
kort opsummering for blot at skitsere forløbet:
 Underretningen skal STRAKS sendes til Familiegruppen og INDEN forældrene er kontaktet
for at sikre barnet bedst muligt. Rådgiver vurderer, hvornår forældrene skal kontaktes.
 Rådgiver kontakter STRAKS Juridisk Kontor for afklaring af, om politiet skal kontaktes, eller
om sagen skal oplyses yderligere ved f.eks. en børnesamtale.
 Det skal STRAKS afdækkes, om overgrebet er foretaget af forældrene, da det har afgørende
betydning for inddragelsen af forældrene.
 Rådgiver vurderer i samråd med Juridisk Kontor, hvorvidt barnet kan forblive i hjemmet og
sikrer, at barnet ikke udsættes for yderligere overgreb.
 Rådgiver skal samtidig vurdere i samråd med Juridisk Kontor og politi, om der er grundlag for
en undersøgelse af barnet på sygehuset.
 Juridisk Kontor vurderer sammen med Nordjyllands Politi, om der skal politianmeldes. Juridisk Kontor udfærdiger den skriftlige anmeldelse og fremsender STRAKS denne til politiet. Juridisk Kontor orienterer samtidig Børnehus Nord om politianmeldelsen.
 Hvis der politianmeldes tager rådgiver kontakt til Børnehus Nord. Politiet afhører barnet,
hvor rådgiver SKAL være til stede. Juridisk Kontor er til stede ved retsmøder og refererer sagen til familiegruppen og forvaltningsledelsen.
 Rådgiver SKAL tilbyde barnet krisehjælp og efter endt afhøring terapeutisk behandling, ligesom rådgiver skal tilbyde forældrene støtte.
 Hvis en mistanke ikke giver grundlag for en politianmeldelse kan rådgiver i det efterfølgende
sagsarbejde trække på Tværfagligt Konsulent Team (TKT), børnerådgivningen eller ungerådgivningen ligesom der kan henvises til familiebehandling.
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I de 3 sager fra stikprøven med mistanke om seksuelle overgreb bliver Juridisk Kontor inddraget i dem alle.
I de 6 sager med mistanke om fysiske overgreb bliver Juridisk Kontor kontaktet i 2 af sagerne.
I 2 tilfælde i stikprøven anmeldte forvaltningen et forhold til politiet. Den ene
gang i form af en efterlysning af et barn/familie; den anden en mor, der slår
sit barn. Der er altså flere sager i stikprøven, hvor mistanken fra underretningerne enten bliver afvist, grundlaget ikke er til stede, eller som det er set,
hvor Juridisk Kontor ikke bliver inddraget.
Politiet er på andre måder indblandet i mange af sagerne (i alt 22 sager),
men hvor det strafbare forhold ikke omhandler overgreb mod barnet, som
forvaltningen anmelder. Det kan f.eks. være tyveri, husspektakler, vold udøvet af den unge, narkotikabesiddelse mv.
Ved underretninger, der omhandler mistanke om overgreb, skal der finde
samtale sted med barnet. I 2 af sagerne (oktober sager) med mistanke om
fysiske overgreb, er der ikke talt med barnet (i den ene sag er der forløb i
gang med familiebehandling, i den anden er der aflastning). I én af sagerne
med mistanke om seksuelt overgreb (april sag) er der heller ikke talt med
barnet, men sagen er i øvrigt fulgt ret tæt ift. forældre, samarbejdspartnere
og Juridisk Kontor, og mistanken synes at kunne afvises.

De første 3 måneder
Samtale med forældre
Det er undersøgt, hvilke sagsbehandlingsskridt, der er taget de første 3 måneder. De forskellige tiltag, rådgiver tager, er ikke lovbestemte, og det er forskelligt fra sag til sag, hvad der er det mest fornuftige skridt at tage. De temaer, der her er målt på, er de ting, der som oftest sker.
I de fleste af sagerne bliver der således talt med forældrene inden for 3 måneder efter underretningen.
Af de sager, hvor der ikke er en samtale med forældrene, er der enten tale
om, at det først sker efter 3 måneder, og i nogle tilfælde, at rådgiver har talt
med familien få dage før (dog ikke om underretningen). Ved et lettere butikstyveri er sendt et tilbud om råd og vejledning til familien, ligesom der ved
en advarsel om boligudsættelse er talt med samarbejdspartnere i stedet, da
familien ikke vil samarbejde med Familiegruppen.
Har rådgiver talt med forældrene?
ja
nej
Total

Antal
90
10
100
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Samtale med barnet
Samtalen med barnet er heller ikke et lovkrav, med mindre der er mistanke
om overgreb. Efter underretningen tales der med barnet i lidt færre sager,
end tilfældet er med deres forældre. For 8 børn gælder, at de er ret små (under 3 år) eller ufødte på underretningstidspunktet. Der er talt med 43 børn
de første 3 måneder efter underretningen og yderligere 7 børn er observeret
– dvs. man har observeret et lille barn, eller et større barn har f.eks. været
hjemme under besøget i familien, men har ikke selv deltaget i samtalen.

Har rådgiver talt med barnet?
ja
barnet er observeret
nej
barnets alder/funktionsevne
Total

Antal
43
7
42
8
100

I mange af sagerne anvendes en standardtekst ved journalføringen omkring
børnesamtalen, hvilket virker godt for læseren. Teksten, der skal udfyldes,
ser således ud:

Børnesamtale (SEL § 48) / Samtale med barnet
Praktisk:
Hvem er til stede?
Kender vi hinanden eller har du tidligere talt med barnet?
Forældrenes accept?
Sted:
Formål:
Selve samtalen:
Observationer:
Barnets holdning til foranstaltning:
Faglig vurdering:
Aftaler:

Besøg i hjemmet
I nogle tilfælde har rådgiver valgt at besøge familien i deres hjem. Dette kan
enten være af praktiske hensyn, så familien ikke skal ind på forvaltningen, eller det kan have til formål at se barnet i dets omgivelser. I 32 af sagerne be12/17

søges familien i hjemmet, heraf er der 4 uanmeldte besøg. Ved disse uanmeldte hjemmebesøg er der tale om mindre børn, hvor bekymringen har
været relativt stor.

Har rådgiver besøgt hjemmet?
ja, anmeldt besøg
Ja, uanmeldt besøg
nej
Total

Antal
28
4
68
100

Inddragelse af samarbejdspartnere
I størstedelen af sagerne – 87 – er der fulgt op med andre relevante aktører
omkring familien. Samarbejdspartnere er her bredt forstået som professionelle udenfor familiegruppen, f.eks. skole, børnehave, sundhedsplejerske,
Psykiatrien mv.

Har rådgiver inddraget samarbejdspartnere?
ja
nej
Total

Antal
87
13
100

Det videre sagsarbejde
Indhentning af udtalelser
En række arbejdsskridt for rådgiver er undersøgt, også udover 3 måneder efter underretningen. Bl.a. er set på, om der indhentes udtalelser f.eks. fra skole, daginstitution mv. Dette er tilfældet i over halvdelen af sagerne.
I flere af sagerne skal der ”rykkes” en del gange, før rådgiver kan få udtalelsen ind.
Indhentes der udtalelser?
ja
nej
Hovedtotal

Antal
58
42
100

Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse (§ 50)
I godt 1/3 af sagerne bliver der efter underretningen iværksat en børnefaglig
undersøgelse, eller der skrives et supplement til en eksisterende undersøgelse. Beslutningen om iværksættelse af den børnefaglige undersøgelse kan være truffet på baggrund af den indkomne underretning i stikprøven eller måske adskillige modtagne underretninger. Hertil kommer, at der i næsten
yderligere 1/3 af sagerne allerede findes en børnefaglig undersøgelse.
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Udarbejdes der børnefaglig undersøgelse?
undersøgelsen iværksættes
undersøgelsen suppleres
undersøgelsen eksisterer allerede
nej
Hovedtotal

Antal
28
6
29
37
100

Netværkskort forud for foranstaltninger
Det har siden 2012 været gældende, at der skal foreligge et netværkskort
forud for alle nye foranstaltninger. Beslutningen er truffet i Familiegruppernes ledergruppe som led i Projekt Netværksinddragelse.
Resultaterne i stikprøven viser dog, at netværkskortet ikke er fuldt ud implementeret. Det skal retfærdigvis siges, at der godt kan have været inddraget relevant netværk eller afdækket netværk, uden at der er lavet et netværkskort.

Foreligger der netværkskort forud for
foranstaltning?
ja
nej
Ingen eller ældre foranstaltninger
Hovedtotal

Antal
18
15
67
100

Inddragelse af Juridisk Kontor
I nogle typer sager bliver Juridisk Kontor inddraget før eller siden. Typisk mere komplicerede sager, tvangssager eller ved tvivlsspørgsmål. Som tidligere
beskrevet SKAL Juridisk Kontor kontaktes med det samme, når der er mistanke om overgreb.
Inddragelsen af Juridisk Kontor kan være én blandt flere indikatorer på tyngden/kompleksiteten i sagerne samt trækket på forvaltningen.
Der er ikke bestemte krav for, hvornår Juridisk Kontor skal inddrages (udover
tvangssager og mistanke om overgreb). Det er dog bemærkelsesværdigt, at
Familiegrupperne antalsmæssigt trækker nogenlunde lige meget på Juridisk
Kontor i stikprøvens sager til trods for, at f.eks. Familiegruppe Øst har næsten halvdelen af alle underretninger.

Er Juridisk Konto inddraget?
ja
nej
Total

Antal
23
77
100
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Indsatser
Til trods for, at størstedelen af børnene/familierne i stikprøven er kendte i
forvejen, medfører underretningerne på sigt flere indsatser.
Nedenfor er opgjort, hvilke indsatser der er sat i værk. I godt halvdelen af sagerne er der ingen indsatser i dag. I de resterende sager, kan der være flere
indsatser i gang, og de er alle talt med her. Derfor summerer tabellerne heller ikke op til 100.
Særligt bemærkelsesværdigt er det måske, at mens der var 2 anbringelser lige inden underretningen, er der iværksat eller visiteret til 12 i de samme sager i dag (heraf er én fraflyttet med endelig afgørelse i Børne- og Ungeudvalget i ny kommune).
At der iværksættes flere indsatser i sagerne i stikprøven skal naturligvis både
ses i lyset af, at der bliver underrettet, men også at nye børn fødes og bliver
ældre i kommunens udsatte familier. Der vil i samme periode være en afgang
blandt de unge, der fylder 18 år eller afslutter deres indsats i efterværn.

Indsats
ingenting
anbringelse
døgnophold for mor og barn
aflastning
dagtilbud
familiebehandling
kontaktperson
praktisk pædagogisk støtte
diverse (§ 54 støtte, krisecenter, asylcenter, bostøtte, mentor, Psykiatri/psykolog, ADHD konsulent, Headspace, Børnefysio- og Ergoterapeuterne, Tværfagligt Team, efterskole,
Rusmiddelteam, misbrugsbehandling, AA, Barnets Blå hus,
Ungerådgivningen, privat ansat hjælper, hjemmehjælp, tabt
arbejdsfortjeneste, tilskud til husleje)
Total

Lige inden
underretning
64
2
0
4
0
3
6
9
14

Efter underretning
frem til i dag
52
12
2
4
3
11
15
15
24

102

138

Nogle af sagerne vedrørende de 100 underretninger er afsluttet igen. 33 sager er afsluttet og arkiveret i Aalborg Kommune, heraf er 6 fraflyttet kommunen, og en familie er overført til et asylcenter. Dvs. 67 sager er stadig verserende i Aalborg Kommune (og af de 67 sager er der kun 11 sager, der var
nye for Familiegrupperne, da der blev underrettet).
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Typologi over sagerne
Der er undersøgt på en del parametre i stikprøven, og som en sammenfatning af alle informationerne opstilles her afslutningsvist en typologi over sagerne ud fra sagstyngden. Sagerne er inddelt i 5 kategorier:
Type

Eksempel

Antal i
stikprøven

1. Den relativt lette sag, der hurtigt kan lukkes igen

Lettere kriminalitet, f.eks. butikstyveri

19

Restancer, f.eks. ubetalt el-regning
2. Meget råd og vejledning, evt.
over en længere periode

Komplicerede sager, f.eks. højt konfliktniveau, fysisk/psykisk sygdom
eller flygtningesager.

16

Sagerne søges løst med familiegruppernes egne ressourcer, f.eks.
udvidet råd og vejledning
3. Der forefindes børnefaglig undersøgelse

Komplicerede sager som ovenstående, hvor der er truffet afgørelse
om opstart af børnefaglig undersøgelse. Evt. har der tidligere været
foranstaltninger.

23

4. Der er iværksat forebyggende
foranstaltninger

Der er f.eks. iværksat praktisk pædagogisk støtte, kontaktperson, familiebehandling, dagtilbud mv.

30

5. Anbringelse

Barnet er anbragt.

12

Der er bl.a. 3 eksempler på gravide i
stikprøven, hvor barnet anbringes
allerede fra fødslen.

Total

100
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Opmærksomhedsområder
På baggrund af analysen har Familiegrupperne en opgave i at følge op på
sagsniveau, hvor det er nødvendigt. Derudover kan trækkes nogle generelle
opmærksomhedspunkter op til nærmere diskussion i ledelsen og i de respektive Familiegrupper:
1. Underretter - ikke Social Døgnvagt
Rådgiverne er generelt gode til at vurdere og registrere årsag til underretning samt underretter, og data vurderes at være ret valide. Dog
bør underretter ikke registreres som Døgnvagten, men dem der har
underrettet i Døgnvagtens åbningstid, f.eks. politiet.
2. Dato for underretning
Der er en del uoverensstemmelser mellem underretningerne ift. registreringen i Børn og Ungesystemet og journalføringen. Det kan være
forskelle i dato eller manglende beskrivelse i journalen. Der har tydeligt været fokus på det i de nyeste sager, og fokus bør fortsat være
herpå med ny lovgivning om vurdering inden for 24 timer. Hvis der er
tale om en mundtlig henvendelse, der følges op med en skriftlig underretning, er det datoen for den mundtlige henvendelse, der skal
registreres som dato for underretning, dvs. det tidspunkt forvaltningen først bliver bekendt med en bekymring (jf. § 50 stk. 7).
3. Netværkskort
Beslutningen om netværkskort forud for alle nye foranstaltninger bliver ikke fuldt ud efterlevet endnu.
4. Journalføring
Der er et antal journaler, der har været mangelfulde, hvormed vi i
nogle tilfælde ikke overholder journalpligten.
5. Handling
Nærværende analyse har ikke koncentreret sig om, hvorvidt de rette
skridt er taget i rette tid. Men det er set, at nogle forhold omkring aflysninger, udeblivelser og rådgiverskifte vanskeliggør hurtig handling.
I en Familiegruppe fremhæves det, at evt. ventetid inden et møde
kan bruges konstruktivt til f.eks. at indhente udtalelser, hvis det vurderes relevant i den pågældende sag.
6. Samtale med barnet
Det er mindre udbredt at tale med barnet end tilfældet er med forældrene. Dette er ikke nødvendigvis et problem og vil altid afhænge
af sagens karakter. Barnets stemme kan være vigtig i rådgivers arbejde, og det er vigtigt at huske børnesamtalen, når der er mistanke om
overgreb.
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