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I 2016 implementerede Børn og Familie den svenske model på Bornholm, der overordnet har fokus på tidlig
indsats og en intensiveret myndighedsindsats.
Følgende principper anvendes i modellen:
-

Indsatstrappen
Opfølgningsprincippet
Normaliseringsperspektivet
Vidensperspektivet
Tværfagligt perspektiv

Myndighedssagsbehandlerne fik reduceret sagstallet til 25 sager i gennemsnit med henblik på en
intensiveret myndighedsindsats. Sagsbehandlerne har fået en mere proaktiv rolle og de arbejder blandt
andet med hyppigere opfølgninger jf. opfølgningprincippet og en styrket inddragelse af børn, unge,
forældre og netværk jf. normaliseringsperspektivet, der handler om at sikre børn og unge en tilknytning til
eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk.
Hyppigere opfølgninger
Tættere og kontinuerlig opfølgning har til formål at styre sagen i mål hurtigere og mere effektivt. Hvor der
tidligere var krav om opfølgning efter 3 måneder cg herefter hvert halve år, afholdes der nu opfølgning i
den overvejende del af sagerne hver tredje måned. De hyppigere opfølgninger giver sagsbehandlerne et
bedre kendskab til barnet og familien, og et tættere samarbejde med såvel familier som udførere og på
denne vis får sagsbehandlerne et mere kvalificeret grundlag til at vurdere, om en foranstaltning har den
ønskede effekt eller om indsatsen skal justeres for at komme i mål.
Forslag til projekt: En undersøgelse af hvordan børn, forældre, udførere og sagsbehandlere oplever de
hyppige opfølgninger, og hvordan familien og de forskellige aktører vurderer effekten af de hyppigere
opfølgninger.
Inddragende netværksmøder
lnddragende netværksmøder spiller en væsentlig rolle i helhedstænkningen i sagsbehandlingen. Der er
fokus på inddragelse af barnet, familien og netværket, hvilket er i overensstemmelse med barnets Reform
og forskningsresultater på området. Metoden inddragende netværksmøder har været anvendt i kommunen
i flere år, idet den blev udbredt på såvel skoleområdet som børn- og familieområdet i forbindelse med
projektet Fælles børn - fælles ansvar. I sin rene form er metoden omfattende både tidsmæssigt og
socialfagligt, hvorfor det viste sig svært at nå for sagsbehandlerne i en travl hverdag, I forbindelse med
implementeringen af den svenske model pa Bornholm, der blandt andet hviler på
normaliseringsperspektivet, blev der således ansat en familierådgiver, som fungerer som tovholder for de

inddragende netværksmøder, hvor barnet har en sag i Myndighed. Det betyder, at der i dag systematisk
bliver afholdt inddragende netværksmøder, hvor det vurderes relevant for sagen.
Forslag til projekt: Hvordan oplever familie og netværk deltagelsen i et inddragende netværksmøde og
hvilken effekt har det for barnet set fra barnets, familiens, netværkets og sagsbehandlers perspektiv.
Aflastning jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5
En foranstaltningstype, der ofte anvendes i forhold til socialt udsatte børn er aflastning i en
aflastningsfamilie. I en række tilfælde vil aﬂastning være kombineret med en anden foranstaltningstype,
f.eks. familiebehandling eller praktisk pædagogisk støtte. Formålet med en aflastning kan variere. Der kan
f.eks. være tale om, at sikre, at barnet får den fornødne omsorg og opmærksomhed for at komme i
alderssvarende udvikling, Der foreligger en del forskning omkring døgnanbragte børn, men der findes ikke
megen forskning omkring aﬂastning og hvilken betydning denne type foranstaltning har for børn og unge i
udsatte positioner.
Forslag til projekt: Hvordan oplever børnene at skulle navigere i to forskellige arenaer og hvilke
resiliensprocesser skaber en aﬂastning efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5?
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