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2018 – tilsynsreformen under lup og borgerind-
dragelse i fokus  

2018 var endnu et travlt år for Social-

tilsyn Hovedstaden præget af udvik-

ling af tilsynsmetoder og tilsynsfaglig-

hed. Vi er i Socialtilsyn Hovedstaden 

glade for, at vi har oplevet et kon-

struktivt samarbejde med vores inte-

ressenter. Et godt og dialogbaseret 

samarbejde er for os at se helt afgø-

rende for, at socialtilsynet kan lykkes 

med at bidrage til, at indsatserne på 

hele det specialiserede socialområde 

kan målrettes og udvikles til gavn for 

borgerne.  

I 2018 aflagde vi 2.124 tilsynsbesøg i 

tilbud og plejefamilier. 31 % af tilsyns-

besøgene var uanmeldte, og det er 

en markant stigning fra 2017, hvor 

andelen var 12 %.  

I Socialtilsyn Hovedstaden vil vi sær-

ligt huske 2018 som året, hvor tilsyns-

reformen blev evalueret. Socialstyrel-

sens evaluering viste, at socialtilsy-

nene har indfriet intentionerne i lov 

om socialtilsyn. Alle tilbud og plejefa-

milier får besøg af socialtilsynet hvert 

år, og borgernes perspektiv bliver i 

vid udstrækning inddraget på tilsyns-

besøget. I Socialtilsyn Hovedstaden 

hæfter vi os særligt ved, at de fleste 

tilbud og plejefamilier vurderer, at so-

cialtilsynene bidrager til udvikling og 

læring. Det er dét, vi er sat i verden 

for, og det er også det, vi selv oplever, 

når vi tager på tilsyn. Slutevaluerin-

gen efterfulgtes af en forhandlings-

proces, hvor forligspartierne forhand-

lede om et styrket socialtilsyn. Blandt 

de større udspil på forhandlingsbor-

det var et styrket økonomisk tilsyn og 

en styrkelse af medarbejderne i til-

buddenes faglighed. Forhandlingerne 

strandede i oktober, og det er vi selv-

følgelig ærgerlige over i Socialtilsyn 

Hovedstaden. Der var mange gode 

forslag på bordet og vilje til at rette op 

på nogle af de uhensigtsmæssighe-

der i lov om socialtilsyn, som socialtil-

synene og andre interessenter har 

gjort opmærksomme på gennem 

årene. Evalueringen af tilsynsrefor-

men har samtidig betydet, at socialtil-

synene har fyldt meget i medierne i 

2018. I Socialtilsyn Hovedstaden har 

vi blandt andet mærket det ved, at vi 

har modtaget et rekordhøjt antal an-

modninger om aktindsigt. I 2018 be-

handlede vi 112 anmodninger, hvilket 

er næsten dobbelt så mange som 

året før. 

2018 har også stået i borgerinddra-

gelsens tegn i Socialtilsyn Hovedsta-

den. Til sidst i pjecen har vi samlet 



 

nogle af vores overvejelser og erfarin-

ger i et afsnit om borgerinddragelse. 

Her kan du læse om vores vurdering 

af tilbuddene og plejefamiliernes 

evne til at inddrage borgerne i hver-

dagen. I vores tilfredshedsundersø-

gelse har både kommuner, private til-

bud og plejefamilier svaret, at social-

tilsynet lykkes med at inddrage bor-

gerne i vores tilsyn. Socialtilsyn Ho-

vedstaden vision om, at det skal 

handle om mennesker, ser derfor ud 

til at lykkes. Der er altid plads til for-

bedringer, og i 2019 holder vi fast i vo-

res fokus på borgerinddragelse. 

I 2019 har vi også fokus på at kvalifi-

cere det økonomiske tilsyn. Socialtil-

synet har nu eksisteret i fem år, og i 

den periode har vi gjort os mange er-

faringer, blandt andet om den måde 

vi forvalter det økonomiske tilsyn på. 

I 2019 vil vi i særlig grad arbejde med 

at blive bedre til at dokumentere vo-

res arbejde med det økonomiske til-

syn, så det bliver endnu tydeligere i 

tilsynsrapporterne, hvad der ligger til 

grund for vores vurdering af tilbud-

dets økonomi, og hvilken dialog vi har 

haft med tilbuddet. 

I 2019 har vi desuden fokus på at im-

plementere det nye lovinitiativ på ple-

jefamilieområdet, der træder i kraft 

den 1. juli 2019 og blandt andet har til 

formål at sikre et ensartet godkendel-

sesforløb for plejefamilier på tværs af 

de fem socialtilsyn. I regi af socialtil-

synet indebærer lovforslaget blandt 

andet, at der udvikles et nyt grundkur-

suskoncept samt nye plejefamiliety-

per, det stiller forskellige krav til pleje-

familiernes kompetencer og omfan-

get af den støtte, plejefamilien har 

brug for.  

På vegne af medarbejderne i Social-

tilsyn Hovedstaden vil jeg afslutnings-

vist ønske god læselyst med den 

korte udgave af årsrapporten for 

2018, der først og fremmest byder på 

stor ros til de mange tilbud og plejefa-

milier i Socialtilsyn Hovedstadens 

portefølje. Årsrapporten indeholder 

også nogle anbefalinger, som vi hå-

ber, I vil tage godt imod og bruge kon-

struktivt i det fortsatte arbejde med 

udvikle tilbud og plejefamilier. Du kan 

læse den fulde udgave af årsrappor-

ten på vores hjemmeside.  

 

 

 

 

 

Mie Andresen,  
Chef for Socialtilsyn Hovedstaden  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produktionen i 2018 i korte træk 

 Alle godkendte tilbud og plejefamilier har modtaget mindst 1 tilsynsbe-
søg  
 

 Tilsynskonsulenterne har aflagt 2.124 besøg i 2018 – 31 % af besø-
gene var uanmeldte, hvilket er en stigning fra 12 % i 2017  
 

 107 tilbud og plejefamilier er blevet godkendt – det er 27 flere end i 
2017  
 

 8 tilbud og plejefamilier har fået tilbagekaldt deres godkendelse, og 
111 er ophørt ved egen drift  
 

 I 2018 er der blevet udstedt 9 påbud – det er markant færre end i 2017 
 

 1 tilbud har fået iværksat et skærpet tilsyn  
 

 I 2018 har Socialtilsyn Hovedstaden modtaget 334 henvendelser om 

bekymrende forhold (whistleblows)  
 

 I 2018 overtog socialtilsynene opgaven med at godkende og føre tilsyn 
med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiver-
funktioner i ordninger med tilskud til hjælpere for handicappede. I 2018 
har vi godkendt 2 virksomheder 

 



 

 

Socialtilsyn Hovedstadens anbefalinger til tilbud 
og plejefamilier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler generelt, at tilbuddene og plejefamilierne sikrer ef-
terlevelse af godkendelsesgrundlaget, der afspejler socialtilsynets samlede vurdering af 
den målgruppe, tilbuddet eller plejefamilien kan håndtere. Både på voksenområdet og 
på børne- og ungeområdet oplever Socialtilsyn Hovedstaden, at tilbuddene indskriver 
borgere, der falder uden for tilbuddets godkendte målgruppe. Det gælder også på pleje-
familieområdet, hvor vi oplever, at nogle plejefamilier får indskrevet et barn, som er mere 
belastet end den belastningsgrad, familien er godkendt til. Det er alvorligt, fordi det kan 
betyde, at tilbuddet eller plejefamilien ikke er fagligt klædt på til at tilbyde den hjælp og 
støtte, som borgeren har brug for. Det kan føre til mistrivsel i hele borgergruppen og 
modvirke positive resultater for den enkelte borger.  

 

Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler generelt tilbuddene så vidt muligt at forebygge bru-
gen af magt og i stedet anvende pædagogiske metoder. Både på børne- og ungeområ-
det og på voksenområdet oplever Socialtilsyn Hovedstaden, at tilbuddene foretager 
magtanvendelser, der ikke er hjemmel til, eller som kunne være undgået. På børne- og 
ungeområdet gælder det fx anvendelse af ulovligt overvågningsudstyr eller daglige ru-
tiner, der indskrænker børnene og de unges kommunikationsfrihed unødigt. På børne- 
og ungeområdet opfordrer vi tilbuddene til at lære børnene og de unge at beherske den 
form for indre styring, som er nødvendig, når børnene forlader tilbuddet og kommer ud 
i situationer, hvor de skal sætte grænser for sig selv. På voksenområdet er det vigtigt, 
at ledelsen har fokus på at oplære nye såvel som gamle medarbejdere i de regler, der 
gælder på magtanvendelsesområdet. Vi opfordrer endvidere kommunale plejefamilier 
til at indberette eventuelle magtanvendelser til socialtilsynet. 

Alle – indskrivning af borgere uden for målgruppen 

 

Alle – forebyggelse af magtanvendelser 

Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler generelt, at tilbuddene på børne- og ungeområdet 
har fokus på opkvalificering af medarbejderne i forhold til børn og unges digitale adfærd 
på internettet. Det kan være ved, at tilbuddene sammen med børnene holder temadage 
om emnet og får talt om emner som digital mobning, grooming, videresendelse af billeder 
og videooptagelser af andre mv. Det er i den forbindelse vigtigt, at tilbuddene får sikret, 
at børn og unge kender til reglerne på området og får redskaber til at håndtere digitale 
krænkelser. 

Børne- og unge-området – adfærd på digitale medier 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler generelt plejefamilierne at være mere opsøgende 
over for kommunen i forhold til at få udleveret en handleplan for barnet. Vi anbefaler 
også, at plejefamilierne søger råd og vejledning hos familieplejekonsulenten om indsat-
ser, der kan være velegnede til at sikre barnets trivsel og udvikling. Socialtilsyn Hoved-
staden oplever fortsat, at flere af de plejefamilier, vi fører tilsyn med, ikke kender til de 
mål, der er er opstillet for barnet, ofte fordi de ikke har modtaget en handleplan fra kom-
munen. Dette sker på trods af, at kommunen skal udlevere en handleplan til plejefamilien 
forud for anbringelsen, der angiver formålet med indsatsen. Handleplanen er helt afgø-
rende for, at plejefamilien kan tilrettelægge en indsats, der effektivt imødekommer bar-
nets behov. 

Plejefamilier – kendskab til mål i handleplanen 

 

 

 

 

Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler generelt, at ledelsen har fokus på at ansætte til-
strækkeligt kompetente medarbejdere samt at nedbringe sygefraværet og personale-
gennemstrømningen. På voksenområdet oplever Socialtilsyn Hovedstaden fortsat, at 
der mangler stabilitet og tilstrækkeligt kompetente medarbejdere i personalegruppen i 
nogle tilbud. Vi ser ofte, at højt sygefravær og høj personalegennemstrømning resulterer 
i, at borgerne ikke får den støtte, de har behov for, eller at de ikke bliver udviklet i til-
strækkelig grad. Styrkelse af borgernes udviklingspotentiale kræver et kvalificeret kend-
skab til borgernes individuelle udtryksformer, og det er svært, hvis borgerne ofte mødes 
af vikarer. 

Voksne – kompetent varetagelse af driften 

 

 

 

Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler generelt, at vi i samarbejde med kommunerne har 
fokus på, hvordan vi kan sikre, at de plejefamilier, som lukkes, fordi de ikke har haft 
plejebørn i 3 år, bliver bragt i spil. Vi oplever generelt, at flere plejefamilier lukker, selv 
om pladsen aldrig er blevet taget i brug af anbringende kommuner. Det er Socialtilsyn 
Hovedstadens oplevelse, at disse plejefamilier mister motivationen for at være plejefa-
milie, efterhånden som de går og venter på at få et barn anbragt. Det er særligt en ud-
fordring, fordi antallet af plejefamilier generelt er nedadgående, samtidig med at kommu-
nerne efterspørger flere plejefamilier. 

Kommuner – anvendelse af tilgængelige plejefamilier 

Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler generelt, at tilbuddene og driftsherrerne tilrettelæg-
ger budgetprocesser, der sikrer rettidig indberetning af budgettet –  henholdsvis 1. okto-
ber for private tilbud og 15. november for offentlige tilbud forud for det kommende regn-
skabsår. Det er alvorligt, hvis et tilbud ikke overholder sin oplysningspligt fx ved ikke at 
indsende budgettet. Tilbuddets økonomi har stor betydning for, om der er de nødvendige 
ressourcer til at sikre den rette støtte, omsorg og hjælp til borgerne, og derfor er det 
vigtigt, at socialtilsynet løbende kan påse, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet 
i tilbuddet.   

Tilbud – indsendelse af budgetter 
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Kvaliteten i plejefamilier 

Baseret på kvalitetsmodellens te-

maer er der generelt høj kvalitet på 

plejefamilieområdet, hvilket under-

støttes af udsagn fra tilsynskonsulen-

terne.  

Lov om voksenansvar 

I årsrapporten for 2017 belyste vi ple-

jefamiliernes implementering af lov 

om voksenansvar. Det er generelt til-

synskonsulenternes erfaring, at rigtig 

mange af plejefamilierne har deltaget 

i kurser om lov om voksenansvar i lø-

bet af 2018. Det er tilsynskonsulen-

ternes indtryk, at plejefamilierne har 

taget loven til sig, selvom loven byder 

mange familier at tænke anderledes i 

deres opdragelsesmetoder i forhold 

til tidligere. Tilsynskonsulenterne op-

lever dog, at mange af familierne har 

forståelse for lovens intentioner, og 

at loven har givet anledning til mange 

gode snakke mellem plejebørn og 

plejeforældre. I 2018 har vi  

 

dog også givet en række udviklings-

punkter, der handler om at anvende 

metoder, der er i overensstemmelse 

med lov om voksenansvar. Det gæl-

der også for de kommunale plejefa-

milier, der har adgang til undtagel-

sesvist at foretage fysisk guidning og 

afværgehjælp.  

Kendskab til mål i handleplanen 

Temaet målgrupper, metoder og re-

sultater er fortsat det tema i kvalitets-

modellen, der tegner sig for det lave-

ste gennemsnit i scorerne på plejefa-

milieområdet. Temaet handler over-

ordnet om, at plejefamiliens indsats 

skal medvirke til at sikre den ønskede 

udvikling for barnet, blandt andet via 

kendskab til formål og mål med bar-

nets anbringelse. I servicelovens § 

140 fremgår det, at kommunalbesty-

relsen skal udarbejde en handleplan 

for et barn, inden der træffes afgø-

relse om foranstaltninger, fx døgn-

pleje. Det er et krav, at de dele af 

handleplanen, der har betydning for 
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plejefamiliens arbejde, skal udleve-

res til plejefamilien. Handleplanen ta-

ger udgangspunkt i det konkrete 

barns særlige problemer og er helt 

afgørende for, at plejefamilien kan til-

rettelægge en indsats, der effektivt 

imødekommer barnets behov.  

Socialtilsyn Hovedstaden oplever, at 

mange plejefamilier ikke kender til de 

mål, der er opstillet for anbringelsen. 

Det er vores vurdering, at plejefamili-

ens manglende kendskab til målene 

kan få meget stor betydning, når der 

sker sagsbehandlerskift, da det kan 

hindre kontinuitet i anbringelsen og i 

samarbejdet. Socialtilsyn Hovedsta-

den opfordrer generelt plejefamili-

erne til at være opsøgende over for 

kommunen i forhold til at få udleveret 

indsatsmål for barnet. Vi anbefaler 

også, at plejefamilierne søger råd og 

vejledning hos familieplejekonsulen-

ten om indsatser, der kan være vel-

egnede til at understøtte barnets triv-

sel og udvikling.  

Et større kendskab til indsatsmålene 

er også vigtigt, fordi vi fortsat oplever, 

at nogle plejefamilier får anbragt et 

barn, som er mere belastet end den 

belastningsgrad, plejefamilien er 

godkendt til at håndtere. Det er et al-

vorligt problem, fordi plejefamilierne 

ikke umiddelbart har de nødvendige 

kompetencer til at håndtere barnets 

særlige behov. Hvis plejefamilien får 

adgang til at se formål og mål forud 

for anbringelsen, kan de bedre vur-

dere deres kompetencer i forhold til 

barnets behov og formulere over for 

anbringende kommune, hvilke behov 

de har for støtte og supervision.  

Overholdelse af oplysningspligten 

Lov om socialtilsyn specificerer, at til-

buddene og plejefamilierne skal give 

socialtilsynet oplysninger om væ-

sentlige ændringer i forhold, der lå til 

grund for godkendelsen. I en plejefa-

milie kan væsentlige ændringer, der 

har betydning for godkendelsen, fx 

være ind- og udskrivning af pleje-

børn, helbredsmæssige ændringer i 

nærmeste familie mv. Socialtilsyn 

Hovedstaden oplever relativt ofte, at 

plejefamilien glemmer at orientere 

socialtilsynet om væsentlige ændrin-

ger i familien. Når det er nødvendigt, 

at socialtilsynet får viden om ændrin-

ger, skyldes det, at socialtilsynet skal 

kunne stå inden for den løbende kva-

litet i plejefamilien. Hvis en af pleje-

forældrene bliver alvorligt syg eller 

mister sit job, kan det fx have stor be-

tydning for familiens evne til at drage 

omsorg for barnet og dermed påvirke 

barnets trivsel. Det kan også være en 

familie, der flytter til nogle fysiske 

rammer, hvor barnet ikke længere 

har mulighed for at have sit eget væ-

relse, hvilket kan påvirke barnets triv-

sel og udfoldelsesmuligheder.   
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Kvaliteten i børne- og ungetilbud 

Baseret på kvalitetsmodellens te-

maer er der generelt høj kvalitet på 

børne- og ungeområdet, hvilket un-

derstøttes af udsagn fra tilsynskon-

sulenterne.  

Indskrivning af børn uden for mål-

gruppen 

Socialtilsyn Hovedstaden oplever 

fortsat, at flere tilbud ønsker at kunne 

indskrive mange forskellige målgrup-

per på samme tid og levere mere 

fleksible ydelser. I 2018 har Socialtil-

syn Hovedstaden meddelt en række 

opmærksomhedspunkter, der hand-

ler om, at tilbuddene indskriver bor-

gere, som falder uden for målgrup-

pen. Indskrivning af unge uden for til-

buddets målgruppe kan have store 

konsekvenser både for de unge, der 

falder uden for målgruppen, og de 

øvrige unge i tilbuddet. Vi anbefaler 

generelt, at tilbuddene sikrer efterle-

velse af godkendelsesgrundlaget, 

der afspejler socialtilsynet samlede 

vurdering af den målgruppe, tilbuddet 

kan håndtere. 

Forebyggelse af magtanvendelser 

Tilsynskonsulenterne på børne- og 

ungeområdet nævner kriterium 6 om 

forebyggelse af magtanvendelser 

som et af de områder, hvor der er 

tværgående udfordringer blandt bør-

netilbuddene. Socialtilsyn Hovedsta-

den oplever, at flere af de åbne døgn-

institutioner foretager ulovhjemlede 

magtanvendelser. Det gælder særligt 

i forhold til ikke-fysisk magt eller det, 

man kan kalde strukturel magt. Det 

kan være benyttelse af ulovligt over-

vågningsudstyr, ulovlige døralarmer 

og rumundersøgelser, som er et om-

råde, hvor vi har meddelt en del op-

mærksomhedspunkter i 2018. Men 

det kan også være særlige rutiner, 

som indskrænker børnenes kommu-

nikationsfrihed, fx afbrydelse af inter-

netforbindelsen eller inddragelse af 
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børnenes telefoner uden deres sam-

tykke. Ifølge lov om voksenansvar 

kan tilbuddet kun foretage indgreb i 

kommunikationsfriheden, hvis der 

træffes en afgørelse herom i børne- 

og ungeudvalget i anbringende kom-

mune. Mere generelt oplever Social-

tilsyn Hovedstaden, at tilbuddene har 

for lidt fokus på at understøtte en in-

dre styring i barnet og i stedet erstat-

ter den indre styring med en ydre, 

strukturel styring. I stedet for at lære 

barnet at bruge sociale medier eller 

at færdes alene, benytter tilbuddene 

sig af ovenstående former for ydre 

styring. Det er problematisk, fordi be-

herskelse af indre styring er en vigtig 

kompetence, når barnet forlader til-

buddet og kommer ud i situationer, 

hvor han eller hun selv skal sætte 

grænser. Formålet med lov om vok-

senansvar var netop at iagttage børn 

og unges grundlæggende rettigheder 

og tydeliggøre medarbejdernes an-

svar for, at barnet med pædagogik og 

omsorg får den fornødne støtte til at 

udvikle sig til et selvstændigt individ. 

Det understreger hvor vigtigt, det er, 

at tilbuddene har fokus på at respek-

tere børnenes grundlæggende ret-

tigheder og give dem med- og selv-

bestemmelse i overensstemmelse 

med deres alder og modenhed. Soci-

altilsyn Hovedstaden anbefaler til-

buddene at lære børnene og de unge 

at beherske den form for indre sty-

ring, som er nødvendig, når børnene 

forlader tilbuddet og kommer ud i si-

tuationer, hvor de skal sætte grænser 

for sig selv.  

Forebyggelse af vold og overgreb 

Socialtilsyn Hovedstaden oplever 

fortsat, at flere tilbud mangler en kon-

kret beredskabsplan eller handlean-

visning i forhold til overgreb eller mis-

tanke om overgreb. Det er et sårbart 

område, fordi det kan have store kon-

sekvenser i et tilbud, hvis der bor 

bare ét barn eller én ung, som har en 

grænsesøgende eller udadreage-

rende adfærd. Socialtilsyn Hovedsta-

den har ved samtaler med anbragte 

børn- og unge i forbindelse med et til-

synsbesøg flere gange oplevet, at 

børnene og de unge oplever utryg-

hed i tilbuddet, fordi der er en ung, 

der udviser truende eller seksuelt 

krænkende adfærd. Socialtilsyn Ho-

vedstaden opfordrer generelt til, at til-

buddene bliver bedre til at opsamle 

viden, der kan bruges til at forebygge 

og opspore overgreb mod og mellem 

børn og unge.  
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Kvaliteten på voksenområdet 

Baseret på kvalitetsmodellens te-
maer er der generelt høj kvalitet på 
plejefamilieområdet, hvilket under-
støttes af udsagn fra tilsynskonsulen-
terne.  

Indskrivning af borgere uden for 

målgruppen 

Socialtilsyn Hovedstaden oplever 
fortsat, at der i flere tilbud ikke er 
overensstemmelse mellem den mål-
gruppe, tilbuddet er godkendt til, og 
de borgere, der indskrives i tilbuddet. 
Når Socialtilsyn Hovedstaden god-
kender et tilbud til en bestemt mål-
gruppe, sker det på baggrund af en 
vurdering af tilbuddets samlede kom-
petencer til at understøtte og hånd-
tere borgere inden for målgruppen. 
Hvis tilbuddet indskriver borgere, 
som falder uden for denne mål-
gruppe, betyder det ofte, at medar-
bejderne mangler kompetencer til at 
understøtte disse borgeres behov. 
Det kan føre til mistrivsel eller mangel 
på positive resultater i forhold til ind-
satsen over for den enkelte borger. 
Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler 

generelt, at tilbuddene sikrer efterle-
velse af godkendelsesgrundlaget, 
der afspejler socialtilsynets samlede 
vurdering af den målgruppe, tilbuddet 
kan håndtere 

Forebyggelse af magtanvendelser 

Området for magtanvendelser er et 
af de områder, hvor vi har meddelt en 
del opmærksomhedspunkter i 2018. 
Tilsynskonsulenterne oplever i høj 
grad, at der er for lidt fokus på at 
drøfte, hvordan magtanvendelser så 
vidt muligt kan undgås, og hvad der 
kan træde i stedet for en magtanven-
delse. I forbindelse med gennemgan-
gen af indberettede magtanvendel-
ser vurderer vi ofte, at medarbej-
derne selv er med til at optrappe kon-
flikter, der fører til en magtanven-
delse, og at magtanvendelsen kunne 
være undgået ved hjælp af pædago-
giske redskaber. Socialtilsyn Hoved-
staden anbefaler generelt, at tilbud-
dene har fokus på hele tiden at dis-
kutere, hvordan magtanvendelser 
kan undgås og erstattes af pædago-
giske redskaber. Det er samtidig vig-
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tigt, at ledelsen har fokus på at op-
lære nye såvel som gamle medarbej-
dere i de regler, der gælder på magt-
anvendelsesområdet og diskutere de 
gråzoner, der findes på området. 
Dette gør sig navnlig gældende på til-
bud med høj personaleomsætning, 
idet værdifuld viden forsvinder med 
personalet. Det er også vigtigt, at til-
buddet har fokus på, hvordan det på-
virker de øvrige beboere i tilbuddet, 
når der sker en magtanvendelse.  

Ovenstående gælder i særdeleshed 
på tilbud, der er underlagt reglerne 
om magtanvendelse. I Socialtilsyn 
Hovedstadens portefølje er der imid-
lertid også tilbud, som ikke er under-
lagt reglerne om magtanvendelse. 
Det er Socialtilsyn Hovedstadens op-
levelse, at mange af de tilbud, der er 
undtaget reglerne, er blevet bedre til 
at dokumentere, hvordan de har und-
gået at foretage magtanvendelser i 
potentielt konfliktfyldte situationer. 

Varetagelse af den daglige drift 

Tilsynskonsulenterne oplever stadig-
væk, at der mangler stabilitet og til-
strækkeligt kompetente medarbej-
dere i personalegruppen i nogle til-
bud, hvilket resulterer i, at borgerne 
ikke får den støtte, de har behov for. 
Det er et meget alvorligt problem, 
fordi det påvirker mange andre for-
hold i tilbuddet. For mange tilbud 
gælder det, at der er tale om borgere, 
som har et stort behov for stabilitet. 
Hvis borgerne ofte bliver mødt af nye 
og mindre kompetente medarbej-
dere, kan det betyde, at de kommer 
under pres og reagerer på en måde, 

som kan resultere i flere magtanven-
delser eller overgreb.  

Høj personalegennemstrømning kan 
også gå ud over tilbuddets arbejde 
med dokumentation og opsamling af 
viden. Dels kræver det tid og ressour-
cer at oplære nye medarbejdere, og 
dels kan højt sygefravær betyde, at 
der er flere vikarer, eller at de øvrige, 
fastansatte medarbejdere må løbe 
hurtigere. Det kan tage tid fra doku-
mentationsdelen, men det kan også 
betyde, at der ikke bliver overleveret 
fra gamle til nye medarbejdere, hvor-
dan de enkelte borgeres behov bedst 
imødekommes. For borgere på vok-
senområdet forudsætter opnåelsen 
af et grundigt kendskab til borgernes 
individuelle udtryksformer, behov og 
potentialer, at der er kontinuitet og 
stabilitet i personalegruppen og orga-
niseringen af arbejdet. Dette er des-
uden forudsætningen for, at borgerne 
får mulighed for at igangsætte og 
styrke de udviklingspotentialer, som 
de hver især har, og dermed mulig-
heden for at opnå positive resultater. 
Særligt på handicapområdet er der 
tale om borgere med et lavt funkti-
onsniveau, hvor det kræver lange og 
seje træk at arbejde med at lave klare 
mål for den enkelte borgere og doku-
mentere udviklingen og resultaterne 
over tid
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Fokus i 2018 – Tilbuddene og plejefamiliernes ind-
dragelse af borgerne i praksis   

Borgerinddragelse i tilbud 

Tilsynskonsulenterne vurderer ge-
nerelt, at stort set alle tilbud tænker 
borgerinddragelse ind i hverdagen. 
I mange tilbud er det blevet naturligt 
at høre borgerne i beslutninger, der 
involverer eller har konsekvenser 
for borgeren. Det kan være i forhold 
til det tøj, de går i, den mad, der bli-
ver spist i tilbuddet, eller de aktivite-
ter, der foregår ud af huset. Stort set 
alle tilbud har desuden etableret 
nogle fora, der faciliterer inddra-
gelse af borgerne. Det kan fx være 
husmøder, husordener eller borger-
repræsentanter. I den tid socialtilsy-
net har eksisteret, har vi oplevet, at 
husordenerne mange steder er 
gået fra at være bestemmelser om 
ting, der ikke må finde sted i tilbud-
det, til at være en kontrakt mellem 

borgere og medarbejdere, der for-
drer gensidig respekt. Vi oplever 
også, at tilbuddene har fået større 
respekt for borgernes privatliv. Det 
kan være i tilbud, hvor borgerne bor 
i deres egne lejeligheder. Her ople-
ver vi, at medarbejderne i højere 
grad har fået forståelse for, at de 
ikke kan komme og gå i borgernes 
lejlighed, som det passer dem.  

Der, hvor vi oplever den største ud-
fordring i forhold til borgerinddra-
gelse, er i forhold til at afstemme 
inddragelse med borgernes ønsker 
og behov. I mange tilbud oplever vi, 
at strukturer, der er velegnede til at 
sikre en smidig tilrettelæggelse af 
hverdagen, er kontraproduktive i 
forhold til at inddrage borgerne med 
udgangspunkt i deres behov. Det 
kan være en vagtplan, der fordrer, 
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at borgerne spiser frugt lige inden 
dagholdet går hjem, og som bety-
der, at borgerne ikke kan spise et 
stykke frugt på et senere tidspunkt. 
Det kan virke som en lille ting, men 
hvis man tænker på sit eget liv, er 
det let at forestille sig, at det kan 
virke som et indgreb i ens frihed, 
hvis ens behov ikke bliver dækket, 
når de opstår, men først når der er 
plads til det i en vagtplan.  

Måske af samme grund ser vi ofte, 
at magtanvendelser opstår i situati-
oner, hvor hverdagen er indrettet på 
en måde, der afviger fra eller forhin-
drer borgeren i at få opfyldt sine be-
hov. Det kan fx være et barn, der 
ønsker at besøge en ven eller en 
borger, der ønsker at få noget mad 
på et tidspunkt, hvor det ikke passer 
i dagsstrukturen. Vi ser det også i 
forhold politiske dagsordner, der 
kan sætte tilbuddene i et dilemma i 
forhold til borgerinddragelse. Det 
kan være, at kommunen har udvik-
let en sund kostpolitik, der skal føl-
ges i tilbuddene i kommunen, som 
ikke matcher dét, borgerne har lyst 
til at spise. De tilbud, der er bedst til 
borgerinddragelse, kan variere ind-
satsen i forhold til den konkrete bor-
ger og afvige fra dagsplanen eller 
politiske dagsordner, når borgeren 
har behov for det. I 2018 har vi fx 
oplevet, at et tilbud har ændret sin 
personaledækning i forhold til bor-
gernes døgnrytme i stedet for efter 
en normal dagsstruktur. 

Særligt for borgere, der er kognitivt 
og verbalt udfordret, oplever vi en 

anden udfordring i, at medarbej-
derne ikke udnytter borgernes fulde 
potentiale for at blive inddraget. Vi 
oplever i høj grad, at det skorter på 
faglighed og kreativitet i forhold til at 
tænke over, hvordan tilbuddet kan 
inddrage borgerne på en måde, så 
de får et kvalitativt bedre liv. Det kan 
være i forhold til kontakt til deres fa-
milie, venner, aktiviteter eller ar-
bejde uden for tilbuddet eller på et 
mere abstrakt plan, i samfundet, fx 
ved at give borgerne en stemme i 
demokratiet. Det er særligt vigtigt 
for den her borgergruppe, fordi der 
blandt dem er mange, der ikke selv 
kan tage toget hjem til deres foræl-
dre eller gå ned i stemmeboksen. 
Generelt – og særligt for denne bor-
gergruppe – oplever vi, at tilbud-
dene har for lidt fokus på at doku-
mentere, hvordan borgernes præfe-
rencer kan afdækkes. Hvis tilbud-
dene skal lykkes med borgerinddra-
gelse, er det imidlertid afgørende, at 
tilbuddene har større fokus på at ar-
bejde systematisk med borgerind-
dragelse og dokumentere hvilke 
metoder, der er velegnede til at af-
dække den enkelte borgers præfe-
rencer. Det er ikke umuligt. Vi kom-
mer i mange tilbud, der eksperimen-
terer med at give kognitivt og ver-
balt udfordrede borgere en mulig-
hed for at få et sprog. Men voksen-
tilbuddene er også udfordret af ud-
fordringerne med at sikre tilstræk-
keligt kompetente medarbejdere, 
som vi har skrevet om i afsnittet om 
kvaliteten på voksenområdet, og 
som kan gå ud over dokumentati-
onsdelen.  
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Der er ingen tvivl om, at borgerind-
dragelse er en svær opgave at 
komme i mål med, og der er fortsat 
mange tilbud, der kan gøre meget 
mere i forhold til at udnytte det po-
tentiale, der er for at arbejde med 
borgerinddragelse. Vi anbefaler ge-
nerelt, at tilbuddene tænker over, 
hvordan de kan lægge mere beslut-
ningskompetence i hænderne på 
borgerne – både på et individuelt 
plan, i tilbuddet og i samfundet. Det 
er også vigtigt, at tilbuddene giver 
borgerne et valg, når det er muligt, 
og har fokus på at udvikle metoder, 
der er relevante i forhold til at få af-
dækket den enkelte borgers præfe-
rencer.  

Borgerinddragelse i plejefamilier  

Tilsynskonsulenterne vurderer ge-
nerelt, at plejefamilierne er rigtig 
gode til at høre børnene i hverda-
gen i overensstemmelse med deres 
alder og modenhed. Via observatio-
ner af samspillet mellem plejeforæl-
dre og plejebørn er det tydeligt, at 
plejeforældrene som hovedregel er 
anerkendende over for plejebørne-
nes perspektiver og ønsker. Det 
kan være i forhold til at bestemme, 
hvor familien skal hen på ferie, hvad 
de skal spise, hvilke aktiviteter de 
skal lave i weekenden, fritidsaktivi-
teter og tøjvalg. Tilsynskonsulen-
terne oplever, at familierne er gode 
til at inddrage børnene på en måde, 
så de lærer at tage ansvar for deres 

egne beslutninger. Det sker blandt 
andet ved at argumentere for og 
indgå i dialog med børnene om de 
regler, der er i familien, fx i forhold 
til senge- og hjemmetider.  

Plejefamilierne er også gode til at 
afstemme inddragelsen af plejebør-
nene i forhold til børnenes moden-
hed og behov. Det kan være ved at 
afpasse sengetider eller pligter i hu-
set i forhold til barnets alder, eller 
ved at opsætte nogle rammer i 
hverdagen, der imødekommer et 
barn, der har behov for høj grad af 
struktur. Det kan også være ved at 
afstemme hvilke beslutninger, bar-
net kan træffe, alt efter hvad pleje-
forældrene vurderer, at barnet kan 
magte. Dér, hvor vi oplever en ud-
fordring i forhold til plejeforældrenes 
iagttagelse af plejebørnenes behov, 
er i forhold til samvær med den bio-
logiske familie. Vi oplever, at langt 
de fleste plejeforældre støtter bør-
nene i at have et stabilt samvær 
med deres familie. Der er dog nogle 
familier, der kommer til at skærme 
barnet fra den biologiske familie, 
fordi de er bange for barnets reakti-
oner. Alle børn har behov for at 
have en relation til deres forældre, 
og derfor opfordrer vi generelt ple-
jeforældrene til at støtte op om, at 
børnene så vidt muligt har kontakt 
til deres familie.   
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Du kan læse den fulde udgave af årsrapporten på 
Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside 


