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Socialstyrelsen

Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre 
opvækst for det anbragte barn 

Satspuljepartierne var med Satspuljen for 2018-2021 enige om, at der er 

behov for et løft af plejefamilieområdet. 

Initiativet ‘Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte 

barn’ skal sikre:

• At den støtte plejefamilierne får, er af høj kvalitet, differentieret og tilpasset 

i forhold til den konkrete opgave.

• En mere differentieret brug af forskellige typer af plejefamilier med 

udgangspunkt i barnets behov.

• At plejefamilierne er godt klædt på til opgaven gennem en række 

uddannelsesaktiviteter.

• At alle plejefamilier er underlagt de samme krav til kvalitet.

• Mere ro og forudsigelighed omkring plejefamiliers løn og vilkår.
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Socialstyrelsen

Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre 
opvækst for det anbragte barn
• Indførelse af nye plejefamilietyper – Almene, forstærkede og specialiserede  

• Afskaffelse af konkret godkendte plejefamilier (udfasning) 

• Mere ensartet godkendelse og nyt vidensbaseret grundkursus 

• Intensiv støtte i starten af en anbringelse (Tæt støttede opstartsforløb)

• Adskillelse af støtte, løn og vilkår: Familieplejekonsulenter, vederlag og 
ansættelsesforhold 

• Ny model for udgiftsdækning af netværksplejefamilier  

• Pulje: Samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier 

• Pulje: Netværk til plejefamilier og anbragte børn 

• Implementering: 

a. Videreførsel af det kommunale netværk for ledere og familieplejekonsulenter 

b. Revidering af håndbog for familiepleje 

c. Tværgående evaluering af lovændringerne 

Lovforslag fremsættes 9. oktober 2018, forventet at træde i kraft 1. juli 2019 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61896
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Socialstyrelsen

Tæt støttede opstartsforløb 

Formål: 

• At udvikle et opstartsforløb, med undervisningsmateriale og vejledning til 
undervisere, målrettet en tæt støtte af plejefamilier i starten af en 
anbringelse 

• At forankre opstartsforløbet gennem kompetenceudviklingskurser, der 
opkvalificerer medarbejdere på plejefamilieområdet i at undervise og 
benytte det udviklede opstartsforløbskoncept samt tilhørende materiale

• Understøtte kommende lovkrav

Overordnede Rammer:

• Vil bygge videre på grundkurset og basere sig på aktuelt bedste viden 

• Omfang er 16 gange á 90 minutter 

• Skal både kunne anvendes i gruppesammenhæng og individuelt

• Moduler med forskellige temaer, som kan anvendes fleksibelt

• Kan vederlagsfrit benyttes af alle kommuner via deltagelse på kursus
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Socialstyrelsen

Tæt støttet opstartsforløb til plejefamilier, fortsat…  

Indholdet:

- Fleksibelt og modulopbygget – grundmoduler og individuelt tilpassede 
tilvalgsmoduler (fx ifht barnets alder og plejefamilietype) 

- Vejledning og mindre hjemmeøvelser imellem modulerne

- Praksisnært: afsæt i meget enkle teoretiske grundmodeller som i forløbet 
sættes i relation til plejefamiliernes praksis og den konkrete anbringelse

- Redskaber og ”underviser vejledning” både målrettet gruppe- og individuelle 
forløb

- Individuelle mål (både for plejefamilien og plejebarnet)

Status: 

• Vidensafdækning (screening, interviews, survey) er afsluttet

• Indgår kontrakt med leverandør i oktober 
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Socialstyrelsen

Emner nye plejefamilier bør have fået 
viden om gennem godkendelsesproces 
og grundkursus? 

1. (75%) Samarbejde og inddragelse af barnets eller den unges familie og netværk

2. (66%) Tilknytning

3. (63%) At være plejefamilie (plejefamiliens opgaver og ansvar, hvordan påvirker det 
familien at få et plejebarn)

4. (60%) Mentalisering

5. (43%) Omsorgssvigt

6. (42%) Børn og unges udvikling og trivsel

7. (37%) Samarbejde med professionelle (myndighed, skole, sundhedsvæsen mv.)

8. (36%) Sorg og kriser, traumer, tab og savn

9. (26%) Lovgivningsmæssige rammer

10. (19%) Beskyttelses- og risikofaktorer

11. (13%) Støtte til skolegang

12. (8%) Grænsesætning og konflikthåndtering
13. (7%) Opdragelse og omsorg

14. (1%) Børn og sociale medier
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Socialstyrelsen

Udfordringer, plejefamilier ofte har i det 
første år efter, at et nyt barn eller ung er 
blevet anbragt i familien

1. (69%) Tilknytningsproblematikker

2. (66%) Samvær mellem barnet og barnets biologiske forældre o.a. netværk

3. (65%) Samarbejde med barnets biologiske forældre o.a. netværk

4. (50%) Mentalisering

5. (49%) Rollen som 'offentlig' familie (håndtering af tavshedspligt, tilsyn, 
statusrapporter, kontakt med myndighedsrådgiver mm.)

6. (42%) Håndtering af adfærd (herunder f.eks. grænsesætning og konfliktnedtrappende 
redskaber)

7. (27%) Traumatisering/re-traumatisering

8. (27%) Barnet i krise/sorg

9. (22%) Omsorgsvigt

10. (17%) Skolegang og daginstitution

11. (15%) Diagnosespecifikke problematikker hos barnet

12. (11%) Reaktioner fra andre børn i familien

13. (8%) Barnets generelle helbredstilstand (psykisk og/eller fysisk)

14. (3%) Børn og sociale medier
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Socialstyrelsen

Udviklingsprojekt i Socialstyrelsen:
Samarbejder mellem døgninstitutioner/
opholdssteder og plejefamilier.

Med inspiration fra nogle norske kommuner og fra Hedensted kommune, 
afsatte satspuljepartierne midler til at afprøve og modne samarbejdsmodel 
mellem kommune-døgninstitution-plejefamilie.

• Afprøvning af et antal samarbejder mellem plejefamilier og 
døgninstitutioner eller opholdssteder, igennem en pulje til kommunerne, 
samt relevant processtøtte til de udvalgte projekter. Ansøgningsfrist: 1. 
oktober

• Formålet med ansøgningspuljen er, at plejefamilier kan få adgang til støtte 
og supervision af fagpersoner på døgninstitutioner eller opholdssteder  

• Efter projektperioden vil erfaringerne med den organisatoriske model og 
denne type støtte blive formidlet til de øvrige kommuner
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Socialstyrelsen

Understøttende initiativer

• Opdatering af håndbog om plejefamilier 

- Afspejle kommende lovændringer 

- Afklaring af tilstødende lovgivning

• Videreførsel af de kommunale netværk for ledere og 

familieplejekonsulenter

- Kanal til lovimplementering og vidensudveksling

- Inddraget nuværende 4 netværk i ønsker til 

kommende
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Socialstyrelsen

Godkendelseskoncept 

• Ansøgere godkendes på baggrund af viden om, hvad der understøtter 

børns trivsel og udvikling

• Ensartet tilgang på tværs af landet

• Konceptet består af fælles centrale 

elementer i godkendelsen

• Redskaber – understøtter grundig undersøgelse
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Socialstyrelsen

Nye plejefamilietyper

Den nye kategorisering skal sikre, at:

• plejefamilierne matcher bredden i børnenes behov

• de vilkår, kommunerne fastsætter for plejefamilien og den støtte, som plejefamilien får 
under anbringelsen, er differentieret og tilpasset den konkrete opgave, som plejefamilien 
skal løse

Formålet er at modvirke sammenbrud i anbringelser

Plejefamilietyperne erstatter de nuværende belastningsgrader

Nye betegnelser:

✓Almene plejefamilier (let)

✓Forstærkede plejefamilier (moderat)

✓Specialiserede plejefamilier (svært)
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Socialstyrelsen

Nyt vidensbaseret grundkursus

• Socialtilsynene bliver ansvarlige for afviklingen af grundkurset

• Formålet udvides: Viden til plejefamilierne og informere socialtilsynene om 

ansøgernes kompetencer (Skal ses som en del af godkendelsesforløbet)

• Ensartet, vidensbaseret indhold: Fælles undervisningsmateriale, indhold 

opdateres ift. aktuel bedste viden

• Omfanget er stadig 4 dage (gælder alle)

• Skal sikre, at plejefamilien får et godt afsæt. 

l
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Socialstyrelsen

Evaluering

I 2020 -2021 følges op på implementeringen af de lovændringer, der 

gennemføres som et led i plejefamilieinitiativet

➢Nøgletal (fx antallet af ansøgere, antallet af godkendte plejefamilier i hver 

af de nye typologier og sagsbehandlingstider)

➢Surveys (rettet mod plejefamilier, de anbringende kommuner, de fem 

socialtilsyn)

➢Evt. kvalitativ analyse   

Ultimo 2021: Statusrapport for hele 

projektperioden     
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Spørgsmål
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