
Kommuner landet over bryder serviceloven - børn og unge 

venter for længe på den rette hjælp 
Tal fra Ankestyrelsens Børnesagsbarometer viser, at 40 % af de undersøgte 
børnefaglige undersøgelser i 2021 ikke var udarbejdet inden for fire måneder, 

som loven foreskriver. Tallene er opgjort på landsplan og baserer sig på 367 

familier. Det har store konsekvenser for de involverede børn og deres forældre. 
 
Når det vurderes, at et barn har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge barnets forhold 

ved en børnefaglig undersøgelse - servicelovens paragraf 50. Det er et lovkrav, at undersøgelsen 

skal være færdiggjort inden for fire måneder. Stikprøver fra Ankestyrelsens Børnesagsbarometer 

2021 viser dog, at 40 % af undersøgelserne er forsinkede. Én af de familier, der blev ramt af 

forsinkelserne, var Mette Bastholms.  

 

 
Stikprøver fra Ankestyrelsens Børnesagsbarometer 2021 viser, at 40 % af undersøgelserne er forsinkede. Mette 
Bastholm og hendes familie oplevede en forsinket børnefaglig undersøgelse. Foto: Jonatan Robbert Larsen 



En sensommerdag i slutningen af august 2016 bliver Mette Bastholm og hendes mand indkaldt til et 

møde med den børnehave, deres 4-årige datter Josefine går i. Da de ankommer, ligger der en 

indberetning foran dem. Det bliver startskuddet på en børnefaglig undersøgelse, som ender med at 

tage over et år at udarbejde. Børnehaven forelagde, at årsagen til indberetningen var, at Josefines 

mistrivsel skyldes forhold i hjemmet. Derfor valgte børnehaven at lave en indberetning til Aalborg 

Kommune.  

 

Problemfyldt skift fra dagpleje til børnehave 
Indberetningen kommer efter et dysfunktionelt forløb med en institution, der ifølge Mette 

Bastholm, ingenlunde har været optimalt. Da Josefine, i en alder af tre år skifter fra dagpleje til 

denne institution, er forventningerne til samarbejdet højt. I dagplejen bliver der i vid udstrækning 

taget forbehold for Josefines særlige behov. Selvom Josefine på dette tidspunkt ikke er udredt, og 

der ikke foreligger en diagnose, er det tydeligt for dagplejen, at der skal tages forbehold for en 

række særlige behov. Dagplejen angriber disse med en med en stærk faglighed og en åben 

kommunikation med Mette Bastholm og hendes mand. Mette Bastholm beskriver en datter, der på 

dette tidspunkt er i “topform”. 

 

- Da vi kommer til børnehaven, har vi dette forløb bag os. Vi har en datter i topform i en dagpleje, 

hvor de journaliserer og holder trit med de mange faglige tiltag, de har taget for at imødekomme 

Josefines særlige behov. Det vil børnehaven dog slet ikke bruge. 

 

Det første år i den nye børnehave er derfor udfordrende udover det vanlige. Foruden at nægte at 

bruge dagplejens faglige erfaringer, vender de ifølge Mette Bastholm hendes bekymringer om 

Josefines pludselige mistrivsel mod hende og hendes mand. Da de fortæller børnehaven, at de 

oplever at få en overstimuleret pige hjem hver dag, er responsen fra børnehaven, at det skyldes 

deres forældreevne.  

 

Familien indkaldes til “bekymringssamtale” 

Efter et år kulminerer det dysfunktionelle samarbejde mellem Mette Bastholm og børnehaven med, 

at de indkalder til en “bekymringssamtale”.  

 



- Efter et år, lige inden sommerferien, bliver vi indkaldt til en bekymringssamtale. De mener, at 

Josefines mistrivsel skyldes os og vores “manglende forældrekompetencer”, fortæller hun. 

  

I denne periode forklarer Mette Bastholm, at Josefine er ved at udtrappe sin lur. Derfor er hun 

ekstra pylret. Ligeledes mener Mette Bastholm, at Josefines adfærd og mistrivsel i børnehaven 

peger på, at hun har en aspergerrelateret lidelse. Det understøtter dagplejens vurdering også, 

påpeger Mette Bastholm. Netop aspergers forklarer, hvorfor Josefine først reagerer, når hun 

kommer hjem fra børnehave.  

 

- Det første år har de ikke taget os seriøst. Vi har fortalt dem om at få en overstimuleret pige hjem 

hver dag. Det mener de er vores skyld. Den måde vi behandler hende i hjemmet skulle være 

grunden til problemet. Men det passer ikke. Det der er med de her aspergerspiger er, at de bliver 

stimuleret ude og reagerer hjemme.  

 

Børnehaven sætter spørgsmålstegn ved familiens forældrekompetencer 
Den frustration, ydmyghed og mistillid, som Mette Bastholm beskriver som værende 

gennemsyrende for hele forløbet, starter for alvor ved denne bekymringssamtale. Den måde 

børnehaven satte spørgsmålstegn ved Josefines begavelse var hård. Samtidig oplevede Mette og 

hendes mand pludselig at sidde i en situation, hvor de skulle overbevise en, i deres øjne, 

inkompetent børnehaveledelse om, at deres datter var velbegavet. 

 

- Børnehaven havde meget fokus på, at vores datter var dum og at hun var bagud intellektuelt. 

Samtidig påpegede de, at det var vores skyld. Der kunne vi vise dem, at hun kunne regne og lave 

alfabetet. Vi vidste godt, at hun var supergodt begavet, men oplevelsen af at skulle overbevise 

børnehaven om det, var både hård og ydmygende. 

 

Startskuddet på paragraf 50-undersøgelsen lyder 

Fra bekymringssamtalen går der omkring et år, før der sker en udvikling i sagen. I denne periode 

forbedres Josefines daglige trivsel i takt med, at hendes lur udfases. Hun bliver mindre pylret. 

Ydermere arbejder Mette Bastholm og hendes mand på højtryk for at finde frem til Josefines 

diagnose. Det er fortsat helt tydeligt, at der er en årsag til hendes særlige behov. Udviklingen i 



sagen bliver, hvad Mette Bastholm beskriver som “det mest traumatiske, hun nogensinde har 

prøvet”.  

 

- Så kommer sommerferien. Vores datter kommer på den anden side af den pyldren, der kom i 

forbindelse med hendes lur. Så bliver vi indkaldt et møde igen. Så lå der en indberetning og krav 

om en paragraf 50-undersøgelse. Det er det vildeste og det mest traumatiske, vi nogensinde har 

prøvet. 

 

Frank Cloyd Ebsen er docent hos Københavns professionshøjskole i socialt arbejde. Ifølge ham er 

de børnefaglige undersøgelser helt essentielle for at finde frem til barnets støttebehov. 

  

- Grundtanken er to ting. Dels at det er de rigtige børn, man behandler – de skal have et behov for at 

kunne få hjælp. Det andet mål er at skabe grundlaget for, hvordan vi bedst handler herefter, 

forklarer han. 

 

Og netop den hurtige identificering af barnets støttebehov manglede Mette Bastholm. Sammen med 

hendes mand havde de indtil opstart af den børnefaglige undersøgelse forsøgt at udrede Josefine 

privat. Da undersøgelsen blev sat i gang, satte Mette Bastholm og hendes mand den private 

udredning af Josefine i bero. Det gjorde de, fordi de havde en forventning om, at en udredning og 

diagnosticering af Josefine ville være en del af den færdige børnefaglige undersøgelse. Men efter 

seks måneder var undersøgelsen stadig ikke færdig.  

 

Forsinkelsen har store konsekvenser for Josefine 

I 2016, syv måneder efter at den børnefaglige undersøgelse var påbegyndt, skiftede Josefine 

børnehave. På dette tidspunkt havde den børnefaglige undersøgelse allerede været syv måneder 

under udarbejdelse. Mette Bastholm og hendes mand mærkede i denne periode konsekvenserne af, 

at lade Josefine starte på en ny institution uden en fuldendt udredning. 

 

- Vi skiftede børnehave efter syv måneder. Der burde den børnefagliglige undersøgelse have været 

færdig. Vi havde undgået et problemfyldt skift, hvis den havde ligget færdig efter de fire måneder. 

Det var vildt stressende og problematisk at starte i en ny børnehave uden at vide, om de ville lave 



nye indsatser eller indsatser i det hele taget. Vi vidste ikke, om vi skulle til at være sådan en familie, 

der havde indsatser fra kommunen, forklarer hun. 

 

Mette Bastholm og familien bliver først sent i forløbet klar over, at der er en tidsfrist på fire 

måneder for udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse. 

 

- Allerede da vi møder vores rådgiver, der er der faktisk gået fire måneder, og der er ingen, der har 

fortalt os om de her fire måneder. Det finder jeg selv ud af, fordi jeg har været i dialog med nogen 

og fortæller om, hvordan det her trækker ud. Og så siger hun, at hvis der var gået fire måneder, så 

skulle den faktisk have været færdig. Og det fortæller jeg vores rådgiver om efter vi har mødt hende 

første gang, og der har hun ikke sagt noget om det. Og så siger, jamen det er rigtigt. Men hun har 

selv truffet en beslutning om, at den skal laves hurtigst muligt, og så er den færdig efter ti en halv 

måned, forklarer hun.  

 

Frank Cloyd Ebsen fortæller, at tidsfristen på fire måneder giver forældrene en indbygget 

sikkerhed.  

 

- Når den ikke overholdes, kan tiden være hård og stressende for forældrene. Forsinkelsen resulterer 

i mange tilfælde sandsynligvis også i, at barnet ikke får den fornødne hjælp i tide.  



 
Mette Bastholm mærkede, hvor stressende det var at mangle den børnefaglige undersøgelse, da Josefine skulle skifte 
børnehave. Foto: Jonatan Robbert Larsen  

 

Den oplevelse kan Mette Bastholm nikke genkendende til.  

 

- Det havde haft stor betydning for Josefine, hvis den børnefaglige undersøgelse var blevet 

udarbejdet inden for de fire måneder. Det var sindssygt hårdt at være i, især fordi at vi var i et 

forløb, hvor vi ikke blev hørt og ikke blev taget seriøst, fortæller Mette Bastholm. 

  

Familien tager Josefines udredning i egne hænder 

10 1/2 måned efter, at den børnefaglige undersøgelse blev sat i gang, kan Mette Bastholm og 

hendes mand ånde lettet op. Undervejs i forløbet har Mette Bastholm og hendes mand samtidigt 

taget Josefines udredning i egen hånd og fået hende diagnosticeret privat. Samtidig ender den 

børnefaglige undersøgelse med at frifinde Mette og hendes mand. 

 

- Jeg tror vi blev frifundet for anklagerne om manglende forældrekompetencer, fordi vi selv får 

udredt vores datter, og hermed finder frem til, at hun har en lytteforstyrrelse. Vi får beskrevet, 



hvordan lytteforstyrrelsen sætter børn på overarbejde. Det modsvarer børnehavens idé om, at 

Josefine skulle udfordres noget mere. Vi blev reddet af vores egen udredning, men det forløb, var 

det længste og mest forfærdelige, vi nogensinde har prøvet.  

 

Flere råb om hjælp  

Fra 2016 til 2019 kæmper en anden familie med at få hjælp fra kommunen. Sagen udspiller sig i 

Favrskov Kommune i det østlige Jylland. Familien, der prøver at råbe kommunen op, ønsker at 

være anonyme. Forløbet har taget for hårdt på dem og deres dreng til, at de ønsker den 

opmærksomhed, der følger med at være en navngiven kilde. I artiklen kaldes drengen derfor Lukas 

og moderen for Anna. Deres identitet er redaktionen bekendt. 

 

Allerede i december 2016, da Lukas er syv år gammel og lige er startet i 2. klasse, bliver 

kommunen gjort opmærksom på behovet for hjælp. Da Lukas starter i 2. klasse, begynder hans 

adfærd og velbefindende at ændre sig. Familien henvender sig til den åbne anonyme rådgivning i 

Favrskov Kommune. Der startes et samarbejde med skolen, kommunen og Lukas’ forældre i 

forsøget på at hjælpe deres søn. Lukas’ forældre oplever en dreng, som er meget negativ og særligt 

sensitiv. Til et møde i december 2016 har sagsbehandleren en børnesamtale med Lukas. Her noteres 

det, at der ”opleves en dreng uden begejstring”. Lukas bliver beskrevet som værende sortseende, og 

sagsbehandleren er bekymret. Alligevel vælger kommunen uændret at fortsætte det forløb, som er 

sat i gang. De tilbyder ikke yderligere hjælp til Lukas og over den næste tid forværres hans tilstand. 

 

- Efter et år med mistrivsel kollapser han fuldstændig, fortæller Anna. 

 

Anna og hendes mand trækker Lukas ud fra skolen og har ham fuld tid i hjemmet. På trods af at 

familien rykker kommunen for hjælp, så står deres sag stille. Først i marts 2017 er der nyt. Favrskov 

Kommune sender en henvisning til en paragraf 11-undersøgelse. Servicelovens paragraf 11 har til 

hensigt at sikre det tidlige forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet. Det giver kommunerne 

mulighed for at lave en tidlig indsats og har til formål at afhjælpe de unges problemer og 

udfordringer inden de vokser sig store. Kommunen skal ifølge paragraf 11, stk. 3 i serviceloven 

”tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte kan 

imødekomme barnets eller den unges behov.” Kommunen kan med afsæt i paragraf 11 tilbyde 

følgende forebyggende indsatser: 



 

1. Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser. 2. Netværks- eller samtalegrupper.  3. 

Rådgivning om familieplanlægning. 4. Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns 

eller en ungs eller familiens vanskeligheder” - Serviceloven paragraf 11 stk. 3 

 

Paragraffen er altså af en forebyggende karakter, og målgruppen til indsatsen er børn med enklere 

og afgrænsede problemstillinger. Hvis barnet vurderes til at have behov for særlig støtte eller er i en 

mistrivsel, der er til fare for barnets udvikling, skal der i stedet iværksættes en paragraf 50-

undersøgelse. En børnefaglig undersøgelse. 

 

Et kaotisk forløb 

Fra den dag familien beder om hjælp og til kommunen laver en henvisning, er Lukas’ situation dog 

heftigt eskaleret, og kort efter henvisningen må han indlægges. På samme tid bliver han 

diagnosticeret med autisme. Men selve paragraf-forløbet viser sig at blive yderst kaotisk. Det er 

ikke klart, hvem der er familiens sagsbehandler, Lukas bliver udskrevet for tidligt pga. pladsmangel 

og Favrskov Kommune mister selv overblikket over, hvor deres henvisning til et paragraf 11-forløb 

er endt henne. Alt dette og den generelle håndtering af sagen undskylder kommunen overfor 

familien i en mail fra april 2017. 

 

Lukas’ diagnose med autisme bliver senere grobund for den børnefaglige undersøgelse, som Anna 

beder Favrskov Kommune om at igangsætte. Anna og hendes mand fortæller, at de igen den 17. 

oktober 2017 gør Favrskov Kommune opmærksom på, at Lukas har behov for særlig støtte. På dette 

møde beder familien også om at få lavet en sansemotorisk profil på Lukas, få tilknyttet en 

kontaktperson til ham og søger om timeaflastning. Hvis ikke kommunen i det tidligere forløb har 

været opmærksomme på familiens behov for særlig støtte, så burde meldingen nu have fået 

kommunen til at igangsætte en børnefaglig undersøgelse. På dette område er loven ret klar, fortæller 

professor i socialret Trine Schultz, der er institutleder på Juridisk Institut på Aalborg Universitet. 

 

- Fristen løber fra den dato, hvor kommunen bliver bekendt med sagen og ikke den dag, hvor der 

træffes afgørelse, forklarer hun. 

 



 Når kommunen bliver opmærksom på behovet for den særlige støtte, starter 4-måneders fristen for 

at udarbejde en børnefaglig undersøgelse. 

 

- Man kan godt blive opmærksom på, at der er et barn, der har brug for støtte, men det skal altså 

være fra den dag, man bliver bekendt med, at det har brug for særlig støtte. Det kan både være på 

baggrund af en underretning, men også efter hjemmebesøg eller andet. Fristen løber altså fra det 

tidspunkt, hvor man er blevet eller er blevet gjort opmærksom på, at her har barnet eller den unge 

brug for særlig støtte. 

 

I stedet for den lovpligtige børnefaglige undersøgelse, tilbyder Favrskov Kommune altså familien 

en paragraf 11-undersøgelse, som giver færre muligheder for støtte. Noget som Anna husker 

tydeligt. 

 

- Jeg kan huske, at kommunen siger, at i Favrskov laver man ikke en børnefaglig undersøgelse, men 

det, der kaldes “børnefaglig mini”. Det eksisterer ikke lovgivningsmæssigt. Hvis man som 

kommune kan nøjes med et paragraf 11-forløb, så er man billigere sluppet end en paragraf 50, der 

jo er en helhedsundersøgelse, fortæller Anna. 

 

Først d. 23. maj 2018 laver kommunen et journalnotat om den børnefaglige undersøgelse. 

Sagsbehandler har været på hjemmebesøg i forbindelse med, at der skal laves en børnefaglig 

undersøgelse. Det er ikke noteret i journalen, hvornår denne beslutning er taget. D. 28. maj 2018 

aftales det på et netværksmøde med skolen, at socialrådgiveren skal iværksætte en børnefaglig 

undersøgelse. Men først da familien rykker for undersøgelsen igen d. 21. august, tre måneder 

senere, hører de mere. Men nu har kommunen ombestemt sig. Nu oplyser sagsbehandleren, at den 

børnefaglige undersøgelse kun vil blive lavet, hvis VISO forlanger det. Godt to måneder senere, d. 

31. oktober 2018, vurderes det i journalen, at den børnefaglige undersøgelse skal vente. Kommunen 

drøfter med VISO om, at den kan foretages sideløbende. VISO er en organisation under 

Socialstyrelsen, som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. 

Men intet sted i lovgivningen står der, at det er et krav, at VISO er inde over de børnefaglige 

undersøgelser. 



 
 

Store konsekvenser for barnet 

Det lange og forsinkede forløb havde ifølge Anna store konsekvenser for Lukas, hans trivsel og 

velbefindende. 

 

- Konsekvensen er, at han er fraværende fra skolen. Han er i perioden fra 2017-2018 maksimalt til 

stede 1-2 timer dagligt. I perioden har vores dreng det ad helvede til. Han vil gerne have, at vi 

hjælper ham med at tage sit eget liv. Han er brændt ud, så meget som man kan være, før man bliver 

psykotisk, fortæller Anna. 



 

I en underretning, som Favrskov Kommune selv laver i slutningen af oktober 2018, beskriver 

sagsbehandleren bl.a. hvordan Lukas er alvorligt påvirket af situationen, hvordan hans nervesystem 

er overbelastet og at han har selvmordstanker. Man frygter i denne periode, at han bryder helt 

sammen og bliver psykotisk.    

 

Tilliden til kommunen forsvundet 
Modtager familier ikke den nødvendige og professionelle helhedsvurdering af barnet i tide, kan det 

ende i et tillidsbrud til systemet for de ramte familier. Alt i alt oplever familien et langsomt og 

forvirrende forløb. Efterfølgende mister familien tilliden til kommunen og tager kontakt til en privat 

socialrådgiver. Den private socialrådgiver udarbejder et overblik over sagsforløbet, og i dokumentet 

kritiseres kommunens sagsbehandling kraftigt. Det noteres bl.a.: 

 

”Indledningsvis er det vanskeligt at holde de forskellige paragraf 11-forløb adskilt i journalen. Det 

er ikke nemt at se, hvilke af forløbene der er i gang, hvilken henvisning det refererer til, hvornår de 

er afsluttet og hvem leverandøren er. Forløbet har været præget af ekstremt lange ventetider og 

korte perioder med en aktiv bevilling." – Privat socialrådgiver.  

 

For at få den fornødne hjælp og støtte til Lukas, var Anna og hendes mand afhængige af, at 

kommunen udarbejdede en fuldendt børnefaglige undersøgelse og ikke en paragraf 11-

undersøgelse. Den private socialrådgiver, som familien har henvendt sig til, noterer om paragraf 50-

undersøgelsen, at ”Der har været en drøftelse af hvordan forløbet omkring den børnefaglige 

undersøgelse har været. Familien har fået en svar fra afdelingen herom, der ikke svarer til, hvad 

der kan læses i journalen.” 

 

Først i august 2019 ligger den børnefaglige undersøgelse klar. Et forløb, som starter i december 

2016, hvor Favrskov Kommune først opstarter et kaotisk paragraf-forløb, og derefter overser de 

klare tegn på særlige behov og mistrivsel hos barnet. En indsats, som ikke var tilstrækkeligt for 

barnets behov, og burde have resulteret i udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse senest d. 17. 

oktober 2017. Forløbet som ifølge loven kun må tage fire måneder, ender med at tage 22 måneder. 

 

Et landsdækkende problem 



Det viser sig, at forsinkede børnefaglige undersøgelser ikke kun et problem i Aalborg og Favrskov 

Kommune. Tallene fra Børnesagsbarometeret 2021 viser et potentielt landsdækkende problem. I 

2019 og 2020 tegnede der sig ligeledes samme billede. Her var henholdsvis 64 og 66 procent af de 

børnefaglige undersøgelser ikke udarbejdet inden for tidsfristen. Ankestyrelsen gør dog 

opmærksom på, at datagrundlaget for undersøgelserne er foretaget på et for snævert grundlag til, at 

resultaterne er generaliserbare på tværs af alle sager indenfor de udvalgte sagstyper. 

 

Christine Hemme, lektor og ekspert 

i udsatte og anbragte børn og unge 

fra VIA University College, ser 

ikke lovens krav til den fire 

måneders tidsfrist som problemet.  

 

- Jeg tror sagsbehandlerne 

prioriterer det alt det de kan. Jeg 

tror ikke det er med deres gode 

vilje, at tidsfristen bliver 

overskredet,” fortæller Christine 

Hemme.  

 

- Men den fire måneders tidsfrist burde være realistisk for socialrådgiverne, vil jeg mene.  

 

Julie Løkkebø Jakobsen arbejder som Myndighedssocialrådgiver i Børn og Unge området i Odense 

Kommune. Til daglig sidder hun blandt andet med børnefaglige undersøgelser, og underbygger 

Christine Hemmes påstand om, at ingen parter er interesserede i, at fristen for undersøgelserne 

bliver overskredet.  

 

- Scenariet, hvor undersøgelsen bliver forsinket, er helt vildt uhensigtsmæssigt, og det er jo bare 

ikke i orden. 

 

Julie Løkkebø Jakobsen understreger vigtigheden ved den børnefaglige undersøgelse og pointerer 

endvidere undersøgelsens hovedformål. 



 

- Undersøgelsen er jo et redskab til, at det er den mest kvalificerede handling man sætter i gang. Det 

er det undersøgelsen har formålet med at belyse. Så det vil altid være mest hensigtsmæssigt at den 

bliver færdiggjort inden for fristen - uanset hvad. Og gerne hurtigere, i visse tilfælde, fortæller hun. 

 

Spørgsmålet må derfor lyde på, hvorfor de mange paragraf 50-undersøgelser bliver forsinkede i så 

vid udstrækning? Ifølge Frank Cloyd Ebsen tyder det på, at det både handler om prioritering og et 

for højt arbejdspres. 

 

-Jeg vil skyde på, at forklaringen af de mange forsinkelser er en blanding af manglende prioritering 

og et for højt arbejdspres. 

 

Sagsbehandlere som Julie Løkkebø Jakobsen er som udgangspunkt blot interesserede i at fristen 

bliver overholdt, og samtidigt mener eksperter som Christine Hemme, at det burde være realistisk.  

Dog er Christine Hemme og Julie Løkkebø Jakobsen enige om, at mangel på ressourcer i 

kommunen og arbejdspres på de enkelte socialrådgivere kan få korthuset til at vælte.  

 

- Før i tiden havde man flere administrative arbejdere til en masse administrative opgaver, som i 

takt med besparelser nu i høj grad ligger hos socialrådgiveren, fortæller Julie Løkkebø Jakobsen. 

 

Ifølge Julie Løkkebø Jakobsen har dette har blandt andet betydet, at der også bliver lagt et stort og 

tidskrævende pres på rådgivere i forhold til at udforme enorme mængder dokumentation, som ikke 

har borgeren i fokus. Fokus ligger, ifølge Julie Løkkebø Jakobsen og hendes egen oplevelse, i 

højere grad på at ‘please’ ledelsen og bevise, gennem endeløs dokumentation, at de som rådgivere 

udfører arbejdet ordentligt.  

 

- Dette er i teorien rigtig fint, men tager enormt meget tid fra det som gælder, hvilket er kontakten 

til borgerne og de børnefaglige undersøgelser, fortæller Julie Løkkebø Jakobsen.  

 

Christine Hemme peger også på det administrative arbejde som en del af forklaringen. 

 



- I løbet af årene er der kommet en lang række proceskrav og informationskrav til undersøgelserne. 

Så en del af forklaringen, er jo mangel på ressourcer, fortæller Christine Hemme. 

 

Men - det tager lang tid at lave undersøgelser, fortæller Julie Løkkebø Jakobsen. Og det kræver 

mange ressourcer, da et helhedsbillede af det enkelte menneske skal skabes, før en vigtig beslutning 

kan træffes.   

 

Må selv opsøge hjælp  
Når man som forældre er sat i venteposition af det system, som har til ansvar at støtte, kan man 

blive nødsaget til at søge hjælp andre steder. Dette har både været tilfældet for Mette Bastholm og 

Anna. Forældrene måtte tage sagen i egen hånd.  

 

-Vi tager kontakt til det, der hedder anonyme rådgivere. Vi ønsker hjælp, fordi vi ikke kan råbe 

kommunen op. Vi får en god snak med en psykolog, der også hjælper os med at få et paragraf 11-

forløb. Han hjalp os med at presse og kontakte kommunen og lod os komme til flere rådgivninger 

end man normalt får, fortæller Anna. 

 

Også i Mette Bastholms tilfælde følte de sig tvunget til at opsøge hjælp uden om det kommunale 

system for at sikre, at datteren Josefine blev udredt før den forsinkede børnefaglige undersøgelse lå 

klar.  

 

- Det ender med, at der (i den børnefaglige undersøgelse red.) selvfølgelig bliver konkluderet, at det 

ikke har noget med vores forældrekompetencer at gøre. Det tror jeg dog hovedsageligt er fordi, vi 

selv får udredt vores datter, og man finder frem til lytteforstyrrelsen.  

 

Som borger kan man henvende sig hos borgerrådgivningen i kommunen, hvis man har brug for 

uvildig rådgivning om sin sag. Mette Bastholm oplevede, at de kæmpede for at få skubbet Josefines 

sag i gang, og at der først skete noget, da de kom i kontakt med borgerrådgivningen. 

 

- Vi skal hele tiden rykke for at få et møde. Hun (socialrådgiveren red.) glemmer faktisk aftaler. 

Faktisk glemmer hun hele to af de vigtige aftaler, hun har med mig og min mand. Alt var så 

utjekket, som det overhovedet kan være. Til sidst må vi have borgerrådgiveren ind, for at rykke for 



at få den færdig. Så hele forløbet har vi skulle rykke for møderne og rykke for at få den 

børnefaglige undersøgelse lavet, fortæller Mette Bastholm.  

 

Christine Hemme mener ikke, at forældre burde ende i en situation, hvor de er nødsaget til at 

opsøge ekstern hjælp og selv få udredt deres barn.  

 

- Den største bekymring er selvfølgelig, at familierne oplever, at de ikke får hjælp, og derfor er nødt 

til at handle selv, for at komme videre. Det synes jeg er meget problematisk i forhold til, at vi har et 

velfærdssystem, som gerne skal fungere. 

 

Det er ikke alle familier, som er ressourcestærke nok til selv at opsøge hjælp og få sat skub i deres 

sag. Selvom Anna og Mette Bastholm i sidste ende får den børnefaglige undersøgelse, så ser 

Christine Hemme stadig med stor bekymring på de tendenser, der ligger bag.  

 

- Det er under alle omstændigheder bekymrende at forældre føler sig nødsaget til at gå ud selv, og 

tage hånd om det, som kommunen rent faktisk har som opgave, fortæller Christine Hemme. 

 

Politiske ændringer på vej 
Den 11. maj 2021 blev et bredt flertal i Folketinget enige om en ny aftale. Den nye aftale om 

“Børnene Først” skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag. Aftalen er en del 

af en bredere politisk aftale som Regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet, 

Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne står bag. Et af 

punkterne i aftaleteksten omhandler de bureaukratiske proceskrav i kommunerne. Her lægger 

partierne bag aftalen op til, at man vil ændre drastisk på reglerne til dokumentation og fjerne flere af 

kravene til socialrådgiverne. Uden dog at specificere hvilke dele af den bureaukratiske proces, man 

vil fjerne. I aftaleteksten beskriver man formålet med at man: 

 

”Ved at luge ud i unødige procesregler og skabe større fleksibilitet i reglerne, gives der mere plads 

til den faglige vurdering hos dygtige sagsbehandlere og mulighed for at prioritere ressourcerne til 

de mere komplekse sager. Således at der flyttes tid og ressourcer fra dokumentation til relationen 

med barnet og familien” – Aftaletekst om Børnene Først, maj 2021. 

 



Man læner sig blandt andet op ad erfaringer fra Frikommuneprojektet, som har løbet i perioden 

2016-2020. I forsøget havde Frikommunerne større handlefrihed og var fritaget fra de samme krav 

til dokumentation. De fik f.eks. dispensation til at omgå paragraf 50-undersøgelserne, hvilket betød 

at de var fritaget for at foretage børnefaglige undersøgelser. VIVE, Det Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd, lavede i 2021 en evaluering af forsøget. Bl.a. er der gennemført 

interview i 15 familier med en børnesag i 2019 og 2020. Men i datagrundlaget skriver VIVE bl.a. 

at:  

 

Hvis man skal foretage en vurdering af, om paragraffritagelserne gavner børnene og de unge på 

sigt, er man nødt til at gennemføre langsigtede studier af en helt anden karakter” - VIVE, Fra 

dokumentation til dialog i børnesager, Slutevaluering af frikommuneforsøg på børneområdet i 

Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande Kommuner. 

 

VIVE gør altså selv opmærksom på, at evalueringen har svært ved at sige noget om, hvad tiltagene 

gør for børnene, og Frank Cloyd Ebsen, docent hos Københavns professionshøjskole i socialt 

arbejde, er kritisk over for tiltagene. Blandt andet, at man ikke bruger energien på at sikre, at den 

enkelte socialrådgiver kan nå alle børnefaglige undersøgelser. 

 

- I stedet smides erfaringer og børns rettigheder ud, og man er ved at lave en ny lov, som ser ud til 

blot at tildele kommunerne mere magt og handlefrihed, forklarer han.  

Julie Løkkebø Jakobsen nager samme mistillid til forslaget som Frank Cloyd Ebsen og tilføjer: 

  

- Hvis man vælger at skrotte de børnefaglige undersøgelser, og det arbejde som ligger i dét, så 

kunne min bekymring være, at der blev taget flere ukvalificerede beslutninger.  

 

Lovforslaget forventes at blive fremsat 1. april 2023. Kommunernes Landsforening, Aalborg 

Kommune og Favrskov Kommune har ikke ønsket at kommentere på sagen. 

  

 

 


