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Indledning
Nærværende analyserapport er en del af satspuljeinitiativet ”Initiativ om
understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og
unge i Grønland”. Projektets formål er at styrke det grønlandske selvstyre i opgaven
med at håndtere udfordringerne på det udsatte børn- og ungeområde. Projektet løber
i perioden 2017 – 2020.
I denne analyserapport præsenteres resultaterne af den danske socialstyrelses
undersøgelse
af
sagsbehandlingsområdet,
familiecentrene
samt
døgninstitutionsområdet i Grønland. De tre områder sagsbehandling, familiecentre
og døgninstitutioner udgør de tre områder, som Grønlands Selvstyre har anmodet
om, er genstandsfelt for denne analyse.
Rapporten indeholder ligeledes anbefalinger til fremtidige indsatser på de tre
pågældende områder.
Den danske socialstyrelse har som led i udarbejdelsen af analyserapporten haft et
samarbejde med Grønlands Selvstyre, der har haft særlige ønsker til, hvilke
spørgsmål og områder analyserapporten skulle besvare. Selvstyret har udtrykt ønske
om følgende:









Hjælp til at analysere og vurdere behovet for understøttelse af
sagsbehandling,
socialfaglige
undersøgelser,
handleplaner,
forældrekompetenceundersøgelser mm.
En analyse af familiecentrene:
- Hvad centrene professionelt kan håndtere?
- Hvad der skal til for, at centrene kan håndtere deres opgaver
professionelt?
- Hvordan Departementet kan udvikle centrene og deres ydelser?
En analyse af døgninstitutionerne
- Hvor står døgninstitutionerne aktuelt i forhold til professionalitet og
faglighed?
- Hvad skal institutionerne kunne levere fagligt og professionelt i forhold til
de aktuelle indskrevne børn/unge samt til fremtidens børn?
- Hvordan kan Departementet m.fl. løfte institutionerne kvalitativt og
professionelt i den grønlandske kontekst?
Hjælp til vejledningsarbejde med kvalitative indikatorer på døgninstitutioner
og behandlingsinstitutioner
Hvordan foregår proceduren for godkendelse af en plejefamilie?
Samarbejdet
med
sundhedsområdet
ift.
misbrugsbehandling
og
misbrugsproblematikker – hvordan man yder misbrugsbehandling til unge
anbragt på døgninstitution?

Analyserapportens resultater baserer sig primært på interview med ledere og
medarbejdere fra seks kommunekontorer fordelt på alle fire kommuner i Grønland, 4
familiecentre samt 11 døgninstitutioner. Derudover er der gennemført interview med
repræsentanter fra Selvstyret. Analysens resultater bygger i vid udstrækning på disse
interview. Da der er tale om udvalgte kommunekontorer, familiecentre og
døgninstitutioner, kan resultaterne ikke nødvendigvis generaliseres til at være
gældende for hele Grønland. Herudover er der foretaget en gennemgang af diverse
tilgængelige rapporter, lovgivning samt tilsynsrapporter på det kommunale område
(sektortilsyn) og døgntilbudsområdet. Dette materiale er primært anvendt som
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baggrundsviden og til at kvalificere analysearbejdet (se desuden bilag 9 for mere
viden om den metodiske tilgang).
Denne analyserapports metodiske afsæt er løsningsfokuseret. I interview- og
analysearbejdet har der været et særligt og vedholdende fokus på, hvad der
fungerer, og hvorfor det fungerer frem for det, der ikke fungerer eller er problematisk.
Dette er gjort med henblik på at udbrede og mangfoldiggøre allerede velfungerende
praksis. At arbejde løsningsfokuseret betyder dog ikke, at Socialstyrelsen i Danmark
ser bort fra eller ignorerer, at der er betydelige og omfattende udfordringer indenfor
det udsatte børn- og ungeområde i Grønland. Med den løsningsfokuserede tilgang
insisteres der på, at der trods udfordringer på området er eksempler på god praksis,
og der gives i rapporten praksisnære eksempler herpå.
Den løsningsfokuserede tilgang er også blevet hilst velkommen af de personer, der
er blevet interviewet. Alle steder er den danske socialstyrelse blevet mødt af
særdeles engagerede ledere og medarbejdere, der ikke havde svært ved at finde
eksempler på god praksis. Der skal lyde et stort tak til alle, der har deltaget i
interview i forbindelse med undersøgelsen.
Som nævnt ovenfor udgør de tre områder sagsbehandling, familiecentre og
døgninstitutioner genstandsfeltet for analysen. Plejefamilieområdet er ikke en del af
dette genstandsfelt og indgår dermed ikke som selvstændigt analyseområde,
ligesom der heller ikke opstilles anbefalinger på området. Det er dog vurderingen, at
plejefamilieområdet på sigt vil være meget relevant at inddrage i arbejdet med at
styrke udsatte børn- og ungeområdet.
De organisatoriske og ressourcemæssige rammer for medarbejdernes arbejde
indgår heller ikke som en del af genstandsfeltet i undersøgelsen, da der er tale om
en faglig analyse. Det vil sige, at rammer som fx lønvilkår, sagsantal,
medarbejderantal mv. ikke er blevet undersøgt, ligesom der heller ikke er
anbefalinger, der vedrører disse rammer.

Anbefalinger og udviklingsplan
Analysen peger på en række anbefalinger til, hvordan Grønlands Selvstyre kan
arbejde videre med at styrke kvaliteten i arbejdet med de udsatte børn og unge i
Grønland. Efter analyserne af hvert af de tre fokusområder; sagsbehandling,
familiecentre og døgninstitutioner, følger en række anbefalinger. Anbefalingerne er
illustreret med
Bilag 1 er et katalog over alle anbefalingerne, hvor de er udfoldet. Anbefalingerne har
forskellige niveauer og er derfor kategoriseret under følgende fem overskrifter:
 Understøttelse af det konkrete sagsniveau
 Understøttelse af det strukturelle og organisatoriske niveau
 Understøttelse af faglig ledelse og netværk
 Kompetenceudvikling
 Udbygning af tilbudsvifte
Under hvert af de ovenstående niveauer er anbefalingerne oplistet for hvert
undersøgelsesområde;
sagsbehandlingsområdet,
familiecentre
og
døgninstitutionsområdet. Dette er i øvrigt også illustreret ved, at hvert
undersøgelsesområde har sin egen farve i anbefalingens titel som vist her.
Sagsbehandlingsområdet
Familiecenterområdet
5

Døgninstitutionsområdet
For hver af anbefalingerne er det beskrevet, hvilke formål anbefalingen retter sig
mod, hvordan anbefalingen bør tilrettelægges, hvilken målgruppe der adresseres,
samt hvordan den danske socialstyrelse konkret kan bidrage i indsatsen.
Der er stor variation i, hvor omfattende anbefalingerne er, og hvor mange ressourcer,
der er påkrævet i realiseringen heraf. Nogle anbefalinger er små og relativt enkle at
imødekomme, som for eksempel udarbejdelse af skabeloner og tjeklister i
sagsbehandlingen, mens andre anbefalinger, som etablering af kommunale
akutenheder, er mere vidtrækkende.
I analyserapporten fremstår anbefalingerne som en kontinuerlig række af
anbefalinger, der ikke er endeligt prioriteret. Det er efterfølgende Selvstyret, der i
dialog med den danske socialstyrelse skal udpege, hvilke anbefalinger der skal
arbejdes videre med og fremgå i udviklings- og implementeringsplanen for perioden
2017 – 2020.
I forbindelse med udvælgelsen af anbefalinger, skal der udarbejdes en tidsplan for de
valgte initiativer, ligesom det skal klarlægges, hvilke initiativer (ressourcer og
omkostninger), der kan afholdes indenfor projektets ramme, samt hvilke initiativer,
der skal afholdes af Selvstyret. Det er en forudsætning for gennemførsel af de
foreslåede anbefalinger, at Selvstyret kan afsætte ressourcer og midler hertil.

Sammenhæng mellem resultater og anbefalinger
Undersøgelsen har identificeret en række eksempler på god praksis, der går på
tværs af de tre fokusområder: sagsbehandlingsområdet, familiecenterområdet og
døgninstitutionsområdet.
Undersøgelsen viser blandt andet, at god praksis på de tre områder er kendetegnet
ved at:








Skabeloner og redskaber anvendes i sagsarbejdet
Der er adgang til sparring
Der er adgang til supervision
Ledelsen er tydelig omkring opgaver og retning
Der er samarbejde om opgaveløsningen
Der er fokus på hele familien
Der er et godt match mellem barnets behov og indsats

Udgangspunktet i undersøgelsen har været at komme med anbefalinger til at
udbrede og understøtte den gode praksis. Derfor ligger anbefalingerne i tråd med
den identificerede gode praksis.
Anbefalingerne er som tidligere nævnt kategoriseret under følgende fem overskrifter:






Understøttelse af det konkrete sagsniveau
Understøttelse af det strukturelle og organisatoriske niveau
Understøttelse af faglig ledelse og netværk
Kompetenceudvikling
Udbygning af tilbudsvifte

Den identificerede gode praksis og anbefalingerne hænger sammen på den måde, at
afsættet er: ”gør mere af det, der virker”. Det vil sige, at når det for eksempel
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anbefales at understøtte det konkrete sagsniveau, så hænger det blandt andet
sammen med, at det fremhæves af de interviewede sagsbehandlere i
undersøgelsen, at det fungerer godt, når de anvender skabeloner i sagerne. Denne
kobling mellem god praksis og anbefaling gælder for hver af anbefalingerne.
Forudsætningen for at understøtte den gode praksis er, at fundamentet fungerer. Der
lægges op til, at dette kan understøttes via konkrete tiltag samt ændringer på det
strukturelle og organisatoriske niveau.
På tværs af de tre områder anbefales det, at rolle og opgavefordelingen mellem de
lokale forvaltninger/institutioner og det centrale niveau tydeliggøres, og det anbefales
endvidere, at der etableres en mere klar struktur for, hvem der løser hvilke opgaver.
Desuden anbefales det, at den faglige ledelses rolle styrkes, således at den bedre
kan understøtte implementeringen af tiltag og sikre, at der sker en løbende
kapacitetsopbygning og faglig udvikling på sagsbehandlingsområdet, på
familiecentrene og på tværs af døgninstitutionerne. Konkret anbefales det, at der
etableres ledernetværk på de tre områder, hvor lederne kan udveksle erfaringer og
viden, og hvor Socialstyrelsen i Grønland har mulighed for at sætte dagsordenen på
området og på den måde bidrage til, at alle relevante chefer og ledere på området
trækker i samme retning.
Analysen peger også på, at der er et behov for kompetenceudvikling blandt
medarbejdere og en udbygning af tilbudsviften for at sikre, at medarbejderne på
tværs af de tre områder er endnu bedre rustet til at sikre børnenes trivsel, og at der
er de tilbud, der er nødvendige for at sikre et match mellem barnets behov og
indsats.
Analysen viser, at der inden for de enkelte områder, der er set på, med fordel kan
sættes ind med en fokuseret indsats og en række ændringer i den eksisterende
praksis.
På sagsbehandlingsområdet er de overordnede anbefalinger, at det grønlandske
Selvstyre styrker sagsbehandlingen i kommunerne ved at:
•
•
•
•

Standardisere myndighedsområdet ved at udarbejde fælles redskaber og
skabeloner til sagsbehandlingen for alle kommuner.
Understøtte kommunerne med at oprette akutenheder i de kommunale centre i
alle kommuner.
De kommunale familiecentre i højere grad inddrages i udredningen af barnet og
familierne i de enkelte sager.
Der iværksættes en landsdækkende kampagne om overgreb

I forhold til familiecentrene er de overordnede anbefalinger, at:
•
•
•

Familiecentrene etablerer netværksgrupper for børn og unge, som har været
udsat for seksuelle overgreb.
Der etableres flere boenheder på familiecentrene.
Familiecentrene har fokus på at unge får adgang til væresteder på
familiecentrene.

På døgninstitutionsområdet er de overordnede anbefalinger, at:
•

Alle døgninstitutioner har en klart defineret målgruppe og velbeskrevne
pædagogiske metoder og tilgange.
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•
•
•

Kvalitetstemaer for døgninstitutionerne konkretiseres og anvendes som ramme
for tilsyn og kvalitetsudvikling
Døgninstitutionsafdelingen
styrkes,
og
at
døgninstitutionsafdelingens
understøttende aktiviteter er tilgængelige for og bruges af alle typer
døgninstitutioner.
Der etableres tilbud til de målgrupper, der i dag ikke kan rummes på eksisterende
døgninstitutioner. Det drejer sig om børn og unge med problematisk forbrug af
rusmidler og unge med udadreagerende adfærd samt børn/unge, som anbringes
akut.

De overordnede anbefalinger udfoldes og konkretiseres i rapporten.
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1. Sagsbehandling
Dette kapitel beskriver eksempler på god praksis i forhold til et sagsforløb, herunder
varetagelse af underretninger, socialfaglige undersøgelser og handleplaner, samt
understøttende faktorer, der bidrager til en god praksis som sparring og faglig
ledelse. Herudover beskrives håndteringen af akutsager, børn og unge udsat for
overgreb, anbringelse samt afslutning af børnesager. Kapitlet afrundes med
anbefalinger. En uddybning af anbefalingerne kan findes i bilag 1.

Systematisering
underretninger

af

henvendelser

og

fokus

på

Børn og ungeforvaltningerne modtager mange henvendelser og underretninger om
udsatte børn og unge1, og det kan være en udfordring for myndighedsområdet at
reagere på dem alle og reagere tilstrækkeligt hurtigt. Analysen viser, at der flere
steder er gode erfaringer med at fremme lokalbefolkningens fokus på underretninger
samt erfaringer med at systematisere håndteringen af disse henvendelser og
underretninger.
Der er i interviewene givet eksempler på et lokalkontor, der lykkedes med at handle
hurtigere i akutsager og at nedbringe ventetiden for borgere, der ønsker kontakt med
en sagsbehandler. Dette ved at lave nye arbejdsgange og etablere en særlig
frontfunktion på rådhuset.
Det pågældende lokalkontor er begyndt at afholde fælles ’postmøder’, hvor samtlige
af byens sagsbehandlere (inkl. sagsbehandlere på voksenområdet) gennemgår og
fordeler dagens post, herunder de skriftlige underretninger. Samtidig har kommunen
oprettet en funktion som frontmedarbejder på rådhuset. Frontmedarbejderen står ved
receptionen i kommunen og har til opgave at modtage alle personlige henvendelser.
Frontmedarbejderen skal vurdere, hvorvidt henvendelser har karakter af en
underretning. Hvis sagen er akut, og derfor kræver øjeblikkelig handling, bliver sagen
videregivet direkte til en sagsbehandler. Frontmedarbejderen henviser i øvrigt
fremmødte borgere til den rette afdeling, ligesom frontmedarbejderen yder straksrådgivning til borgeren på en lang række områder.

Fælles underretningsenhed i det kommunale center og oplysning om
underretningspligt
En kommune har siden 2016 etableret et centralt system, hvor underretninger fra
hele kommunen behandles inden for 24 timer i en underretningsenhed i
det ”kommunale center”2. Dette blev indført for at understøtte, at der kunne handles
hurtigt på bekymringen og for at imødekomme, at det, især for bygdebefolkningen,
kan være særdeles vanskeligt at underrette om forholdene for et udsat barn. Alle i et
lille bygdesamfund vil vide, hvorfra underretningen stammer.
Forvaltningen opsatte korte notater på opslagstavlerne i byerne og bygdernes lokale
supermarkeder med enkel information om underretningspligt, om muligheden for at
underrette anonymt samt med konkrete anvisninger til, hvorhen man skal sende
1

Der findes ikke opgørelser over, hvor mange underretninger der indkommer hverken nationalt eller
lokalt. Oprettelsen af en national underretningsstatistik er en del af den nye lovgivning på børne- og
ungeområdet.
2
Termen ”kommunale center” er anvendt som betegnelse for den største by i kommunen, hvorfra
kommunens centrale administration foregår.
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underretninger. Resultatet var, at forvaltningen modtog ca. 50 underretninger fra
familie og nære pårørende i bygder, som udgør en gruppe, der, ifølge medarbejderne
i kommunen, ellers ikke ville underrette. Det vurderes i Selvstyrets tilsynsrapport, at
denne model med fordel vil kunne udbredes til andre kommuner.
Der er flere eksempler på lokalkontorer, der har systematiseret den faglige sparring
omkring risikovurdering af underretninger. Flere byer har gode erfaringer med, at alle
underretninger sendes til afdelings- eller teamleder efter modtagelse.
Underretningerne drøftes herefter ved et møde med alle børne- og
ungesagsbehandlerne, og der foretages en fælles risikovurdering i hver enkel sag.
Derefter aftales det, hvilke handlinger der skal igangsættes, hvorefter sagen endelig
fordeles. Erfaringerne med denne type af sparring er, at den understøtter en fælles
læring på tværs af sagsbehandlergruppen og bidrager til en mere ensartet
risikovurdering.
Det pointeres af medarbejdere, at forvaltningerne er blevet i stand til generelt at
handle hurtigere på underretninger i kraft af, at de håndteres mere systematisk. Det
vurderes af medarbejderne, at dette også skal ses i sammenhæng med, at der herud
over eksisterer en rimelig fastlagt procedure for afholdelse af møder med barnet og
familien, og at der arbejdes med både kort- og langsigtede mål for barnet og familien
i handleplanerne. Samlet set beskrives dette at udgøre en effektiv praksis for
håndtering af underretninger.

Bekymringsbarometeret som et fælles fagligt redskab i risikovurderingen
I hovedparten af interviewene peges der på, at Bekymringsbarometret i forhold til at
graduere en bekymring i en børnesag er et kendt redskab blandt sagsbehandlerne.
Det tyder på, at Bekymringsbarometret i vid udstrækning anvendes i
risikovurderingen af underretninger, men ikke er fuldt ud implementeret i børn og
ungeforvaltningerne i Grønland.
Det fremgår, at der anvendes mindst to forskellige udgaver af Bekymringsbarometret.
Det ene retter sig bredt mod alle typer af bekymrende adfærd hos barnet eller
forældre, mens det andet specifikt retter sig mod børn udsat for seksuelle overgreb3.
Det fremgår, at flere skoler og daginstitutioner anvender Bekymringsbarometret, og
at der enkelte steder er fast praksis, at den fagperson der underretter, på forhånd har
kategoriseret underretningen med udgangspunkt i anvendelse af redskabet.
Endvidere fremgår det, at barometret anvendes fast som fælles redskab i det
tværfaglige arbejde i sundhedsdepartementets projekt ’Tidlig Indsats overfor gravide
familier4’. Projektet fremhæves som meget velfungerende grundet faste procedurer
omkring visitering, indsats samt opfølgning.
Myndighedssagsbehandlerne peger på, at barometret er et anvendeligt redskab til at
kategorisere underretningernes akuthed og dermed hvilke sager, der skal prioriteres.
Endvidere fremhæves det, at det er hensigtsmæssigt, at der på barometret er
konkrete anvisninger til, hvor hurtigt der skal handles og hvordan. Det tyder på, at der
blandt undersøgelsens informanter er en rimelig konsensus om, hvilke sager der kan
3

Det er i analysen ikke nærmere identificeret, hvilken udgave af Bekymringsbarometret, der anvendes
hvilke steder.
4
Det landsdækkende projekt: ’Tidlig indsats overfor gravide familier’ er for gravide hashmisbrugende
kvinder (samt deres børn op til to år). Det blev igangsat i 2007 og er en del af
Inuuneritta/Folkesundhedsprogrammet og foregår i samarbejde mellem Departementet for Sundhed,
Departementet for Sociale Anliggender og PAARISA, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Projektet
er nu gjort permanent.

10

betegnes som akutte - nemlig sager, hvor der er tale om seksuelle overgreb, vold og
misrøgt.

Håndtering af akutsager
På tværs af sagsbehandlingsområdet beskrives det, at hverdagen generelt set er
kendetegnet ved ’brandslukning’. Det betyder, at det ofte kun er de mest akutte og
voldsomme sager, der handles i. Det er sagsbehandlernes oplevelse, at der de
seneste 5-10 år er blevet langt flere af disse ’tunge’ sager, som stiller højere krav
både til en stærk faglighed og til handling her og nu. Det fremhæves flere steder som
god praksis, at det sikres, at man aldrig arbejder alene i akutsager, men at man altid
arbejder sammen med en kollega og ofte også med en leder ’tæt ind’ over.
Sagsbehandlerne og lederne betegner akutsager som meget komplekse sager, og
på tværs af samtlige interview fremgår det, at håndtering af akutsager kræver så
mange ressourcer på sagsbehandlingsområdet og på døgninstitutionsområdet, at
akutsagerne vurderes som værende en betydelig hindring for en mere systematisk
udvikling af det udsatte børn- og ungeområde samt en hindring for handling i de
mindre komplekse sager.
Der peges i interviewene på, at der i akutsager ikke eksisterer en fælles praksis for
håndteringen af disse sager, hverken internt i kommunen eller på tværs af
kommuner. Det pointeres at det understøtter håndteringen af akutte sager, at der er
en tydelig ledelsesmæssig udmelding om, at der skal handles for at skabe sikkerhed
for barnet. Når denne udmelding suppleres af en tydelig og klar udmelding fra
ledelsen om, hvordan disse sager skal håndteres, bidrager det til, at de mindre
erfarne sagsbehandlere bedre understøttes i at handle i sagerne. Når der ikke er en
fælles udmelding, er det medarbejdernes vurdering, at der er risiko for, at
sagsbehandleren helt undlader at gøre noget.
Akutsager fører ofte til anbringelse af barnet eller den unge, og her er det en
udfordring, at der er betydelig ventetid på Den Centrale Venteliste (DCV)5. Derfor
finder sagsbehandlerne ofte andre løsninger uden om systemet. Dette kan betyde, at
regler og love skal bøjes, og at kravene til dokumentation kommer i anden række.

Socialfaglige undersøgelser og handleplaner – kvalificeres
af familiecentre
Socialfaglige undersøgelser og handleplaner
Den nuværende lovgivning på børn- og ungeområdet stiller blandt andet krav om
udarbejdelse af en undersøgelse af et barns forhold, hvis det må antages, at et barn
har behov for særlig støtte. Såfremt barnet skal anbringes udenfor hjemmet, skal der
endvidere udarbejdes en handleplan.
Blandt de interviewede medarbejdere tyder det på, at der generelt er uvished om,
hvad en undersøgelse er. Derudover er der mangel på kendskab til eksisterende
skabeloner og redskaber, hvilket naturligvis hindrer brugen heraf. Der er uens praksis
for udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser på tværs af kommuner, men også i
den enkelte kommune. Nogle medarbejdere anvender en særlig skabelon for
undersøgelsen, mens andre slet ikke laver en undersøgelse. De medarbejdere, der
5

Den Centrale Venteliste er en indskrivnings- og venteliste for de børn og unge, der skal anbringes på
en af Selvstyrets døgninstitutioner.
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anvender skabelonen påpeger, at skabelonen gør det nemmere at udarbejde
undersøgelsen, da de emner, der skal undersøges, er givet på forhånd.
På den grønlandske regerings hjemmeside under Departementet for Sociale
Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen findes en skabelon til udarbejdelse
af handleplan, men det er ikke alle, der kender og benytter denne. Det tyder på, at
brugen af handleplaner er mere udbredt end udarbejdelsen af socialfaglige
undersøgelser, om end handleplanerne ikke altid foreligger inden en anbringelse.
Analysen viser, at selvom det ikke var et krav i den tidligere lovgivning, at der skulle
benyttes handleplaner, benyttes der ofte handleplaner, når en familie henvises til et
familiecenter6. Det fremhæves, at det fungerer godt, når handleplanen udarbejdes i
samarbejde mellem myndighed, familien, familiecentrene og det øvrige netværk,
således at alle kender målene og arbejder koordineret med at nå dertil.
Analysen viser, at den indsats, der igangsættes fungerer bedst, når der foretages et
klart match mellem barnets og familiens behov og selve indsatsen. Altså i de sager,
hvor barnets og familiens problemstilling er beskrevet, hvor der er mål for indsatsen,
og hvor tilbuddet (fx familiecenter, plejefamilie eller døgninstitution) kan afhjælpe
denne problemstilling. Det fordrer naturligvis, at sagsbehandleren kender til de
forskellige indsatser, og de typer af målgrupper, som de forskellige indsatser dækker
over. Det fordrer ligeledes, at udredningen er præcis, at der er et tæt samarbejde, og
at visitationen foregår på en hensigtsmæssig måde.

Familiecentrene bidrager med faglighed til samtaler, undersøgelser og
handleplaner
Interview med medarbejdere og ledere i kommunerne og på familiecentrene peger
på, at familiecentrene visse steder spiller en vigtig rolle i forbindelse med
myndighedsafgørelser, herunder anbringelser af børn på døgninstitutioner.
Interview med sagsbehandlere og medarbejdere på familiecentre peger på, at dette
har baggrund i flere forskellige forhold. Dels kan myndighedsrollen være uklar og kun
svagt defineret blandt myndighedssagsbehandlerne, og der kan være en vis uklarhed
over opgave- og ansvarsfordeling mellem myndighed og familiecentre. Dette er også
noget, der påpeges i eksisterende tilsynsrapporter. Desuden er myndighedsområdet
ofte udfordret af en knaphed på ressourcer med flere ubesatte stillinger, hvilket bl.a.
kommer til udtryk ved, at myndighedssagsbehandlerne kan være svære for
medarbejderne på familiecentrene at komme i kontakt med. Nogle fremfører tillige, at
de sagsbehandlere, der er til stede, har så mange andre opgaver, at opgaven ikke vil
være blevet løst, hvis ikke familiecentret havde bidraget hertil.
Interviewene peger på, at denne praksis vurderes som positiv, idet
myndighedssagsbehandlere kan profitere af at få den faglighed, der findes på
familiecentrene tættere på, da medarbejderne på familiecentrene ofte kan medvirke
til at kvalificere de overvejelser, der bliver gjort fra myndighedens side.
De interviewede medarbejdere fra kommuner såvel som fra familiecentre vurderer
således, at et tæt samarbejde mellem myndighedssagsbehandlere og familiecentre
er meget positivt, og det bidrager til opgaveløsningen, når familiecentrene bringer
deres faglighed i spil.
Analysen viser, at det fungerer særligt godt, når familiecentrene samarbejder med
myndighed om fælles visitation og udarbejdelse af handleplan. Dette begrundes
6

Undersøgelsen er pågået før/samtidig med vedtagelse af Inatsisartutlov om støtte til børn, som blev
vedtaget på FM2017.
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med, at der ud over at være vigtige faglige kompetencer i familiecentret, at det også
er her, hvor den primære kontakt til barnet foregår. Det er medarbejdere i
familiecentret, der har den indledende kontakt i sagen. En kontakt der danner
afsættet for resten af behandlingsforløbet med barnet og familien. Det fremhæves, at
den fælles visitation virker, når der er klare procedurer for henvisninger, der
indebærer, at man på fastsatte møder mellem myndighed og familiecenter har dialog
om barnets og familiens problemstilling. På disse møder drøfter man i fællesskab,
om borgeren er i familiecentrets målgruppe og hvilke problemstillinger, der skal
arbejdes med. Dette følges op med et henvisningsskema fra myndighed til
familiecenter med informationer om barnet og familien og deres problemstillinger,
således at det på skrift fremgår, hvad problemstillingen omhandler og hvad, der skal
arbejdes videre med.
Det er intentionen, at handleplanen udarbejdes forud for igangsættelse af et forløb i
familiecenteret/huset, men dette sker ikke i alle sager.

Fokus på forældrene og familien fremfor på barnet
Undersøgelsen viser, at der overvejende er fokus på forældrene i
myndighedssagsbehandlernes arbejde med sagerne. Forældrene inddrages
løbende, men det er uklart og synes personafhængigt, hvordan barnet inddrages, og
om ”barnets stemme” tilvejebringes og anvendes i undersøgelsesarbejdet og i
udformningen af handleplaner. Der er givet flere eksempler på, at sagsbehandleren
slet ikke har kontakt med barnet i sagsarbejdet (også i udarbejdelse af undersøgelse
og handleplan), og at sagsbehandleren vurderer, at det er bedst for barnet, at
familiecentrene har den primære kontakt til barnet.
I Nuuk implementeres aktuelt den socialfaglige metode ”Signs of Safety” på
myndighedsområdet, hvori der også er redskaber til sagsbehandleren, der kan
anvendes til at inddrage både barn og familie i sagsbehandlingen. Interviewene med
sagsbehandlere i Nuuk viser, at de har høje forventninger til redskaber som ’De Tre
Huse’ og små kufferter med Lego-figurer, der kan anvendes i samtalen med barnet.
Det påpeges, at Signs of Safety vurderes at være anvendelig både for ufaglærte og
faglærte medarbejdere, og at metoden i høj grad supplerer de øvrige metoder, der
anvendes i familiecentrene.
Medarbejderne på familiecentrene påpeger, at det er hensigtsmæssigt at afholde
samtaler med hele familien, da det dermed bliver nemmere at tilrettelægge en
passende indsats, når alle i familien deltager.

Samarbejde med bygder
Analysen viser, at behandlingen af børnesager i bygderne varetages af
sagsbehandlerne i byerne. Det er herfra, at der udarbejdes socialfaglige
undersøgelser og handleplaner samt iværksættes indsats. Bygdemedarbejderne
tager sig som oftest af råd og vejledning af børn og familier fra bygden under tæt
supervision og guidning fra sagsbehandleren i byen. Interviewene giver indtryk af, at
bygderne i et vist omfang er overladt til sig selv, blandt andet fordi
sagsbehandlerne fra byerne kun kommer fysisk på besøg 1-2 gange om året.
Analysen peger på, at de geografiske afstande og vejrforhold gør det meget svært at
yde målrettede indsatser i bygderne. Herudover nævnes økonomi og mangel på
ressourcer og kvalifikationer i bygderne som en udfordring for at gennemføre
indsatser i en bygd. Det fremhæves som meget positivt, når der er en fast kadence
for sparringsmøder mellem sagsbehandler i by og bygdemedarbejderne, idet
sparringsmøder er med til at understøtte bygdemedarbejdernes arbejde. Det fremgår
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også af interviewene, at der sommetider kan gives telefonisk sparring til fx
sygeplejerske og bygdebestyrer.

Mulighed for sparring lokalt, kommunalt og centralt
Vigtigheden af sparring
Der er flere typer af sparring, der fremhæves som god praksis i interviewene.
Fællesnævneren er, at sparring med kollegaer på tværs af faggrupper (kaldet de
tværfaglige møder), intern sparring, sparring fra det kommunale center samt sparring
fra Den Centrale Rådgivningsenhed7 alle bidrager til opgaveløsningen. Herudover
påpeges det, at ’netværksmøder’ som ramme for mødeafholdelser er
hensigtsmæssige, da man på sådanne møder udveksler viden og får sparring fra fx
familiecentrene i forhold til det videre forløb.
Den lokale tværfaglige sparring fås via tværfaglige møder og netværksmøder. Det
tyder dog på, at der blandt de interviewede ikke er helt konsensus om, hvordan man
forstår disse møder og hvem der deltager heri. Betegnelsen ’tværfaglige møder’
bruges både om møder med eksterne sparringspartnere som fx skole,
sundhedsområde og politi og om interne møder med fx økonomisagsbehandlere.
Netværksmøder italesættes nogle steder som møder med deltagelse af forældre og
det samlede private netværk, mens det ikke er tilfældet andre steder. Nedenfor
omtales alene de tværfaglige møder, der finder sted med deltagelse af
myndighedssagsbehandleren, sundhedsområde, skole og politi.
Overordnet set tyder det ikke på, at de forskellige typer af sparring der gives og ydes
lokalt, kommunalt og centralt har forskellig fokus eller retter sig mod forskellige
målgrupper. Generelt er de alle rettet mod at understøtte arbejdet og fremdriften i de
konkrete sager, og i mindre grad på at supplere hinanden ved for eksempel at
understøtte de forskellige niveauer inden for myndighedsområdet.

Tværfaglige møder
Faglig sparring fra andre faggrupper i det lokale tværfaglige miljø, fremhæves som
vigtigt i forhold til opgaveløsningen. De tværfaglige møder synes at spille en større
rolle for sagsbehandlerne end den interne sparring, der finder sted internt blandt
sagsbehandlerne i kommunen. Det tværfaglige samarbejde fungerer, ifølge
medarbejderne, i hovedstaden og i byerne. Der er her et løbende samarbejde
mellem myndighedsområdet og byens daginstitutioner, skoler, politi og
sundhedsområde, og det fremhæves, at det er en fordel, at alle kender hinanden.
I nogle byer er disse møder struktureret med faste intervaller, mens der i andre byer
overvejende indkaldes til møderne ad hoc. Det opleves ikke som vanskeligt at samle
folk, når der er behov herfor, men det tyder på, at møderne fungerer særlig godt i de
tilfælde, hvor der er faste rammer for møderne i form af fast mødekadence, fast
dagsorden, faste deltagere mm. Analysen viser, at møderne fungerer, fordi alle
deltagere bidrager aktivt med at rådgive sagsbehandleren ud fra hver deres faglighed
og konkrete kendskab til familien og mulighederne i lokalsamfundet. Nogle gange
tager gruppen aktivt del i løsningen af problemet.
Det fremgår af interviewene at tilgangen er, at man løfter i flok, og at alle har en aktie
og ansvar for at bidrage til at hjælpe barnet eller den unge, som er fra
7

Den Centrale Rådgivningsenhed er en del af Socialstyrelsen og har til opgave at rådgive og vejlede
kommunerne på området udsatte børn og unge.
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lokalsamfundet. De tværfaglige møder synes særligt at bidrage til opgaveløsningen i
de tilfælde, hvor sagsbehandlerne har prøvet mange ting med familien, uden at det
virker, og der er behov for input ude fra.
Brugen af tværfaglige møder med både politi, sundhedsområde, daginstitution og
skole, synes at være udbredt alle steder, men det tyder på, at de har en særlig vigtig
funktion i de mindre byer, hvor de fleste kender hinanden. Sagsbehandlerne peger
på, at der i højere grad, er behov for ’fleksibilitet’ i de mindre byer end i de større byer
og hovedstaden. Det fremhæves for eksempel, at det her opleves som en fordel, at
møderne ikke fremstår ’bureaukratiske’ ift. regler om tavshedspligt. Med dette
menes, at det vurderes vigtigere at sikre, at andre fagpersoner inddrages, og der
tages et fælles ansvar for at handle frem for, at sagsbehandleren undlader at handle
grundet eventuel tvivl om regler om tavshedspligt. Det fremgår dog ikke klart af
interviewene, hvorvidt der er praksis for, at der forud for møderne indhentes
samtykke fra familierne til, at sagen kan drøftes ved det tværfaglige møde.
Interviewene peger desuden på, at der er forskel mellem større og mindre byer på, i
hvor vid udstrækning der er opmærksomhed på spørgsmål om borgerens
retssikkerhed i forbindelse med de tværfaglige møder. I interviewene er der
frembragt eksempler på god praksis, hvor de tværfaglige aktører enten bidrager helt
eller delvist i opgaveløsningen besluttet ved de tværfaglige møder. I en mindre by
peges på, at alle faste aktører altid deltager og bidrager til opgaveløsningen, uanset
om de i øvrigt i udgangspunktet var involveret i sagen. I en anden lidt større by er
man her opmærksom på, at mødet kun afholdes med de fagpersoner, der i forvejen
har berøring med barnet.

Netværksmøder
Der er stor enighed blandt informanterne i analysen om, at netværksmøder med
deltagelse af det professionelle og private netværk er afgørende for, at man kan
styrke og understøtte løsninger til gavn for familien. Det påpeges også, at
netværksmøderne bidrager til, at indsatsen koordineres, og der skabes fælles mål,
som de deltagende parter på forskellig vis kan arbejde med både i forhold til barnet
og familien som helhed. Herudover påpeges det, at den sparring og vidensdeling, der
sker med fx familiecentrene, er meget central for det videre forløb samt en meget
anvendelig samarbejdsform ved opfølgninger.
Endvidere peges på, at en god opstart af en sag understøttes, når sagsbehandleren
tidligt i processen afholder netværksmøde og taler med forældrene, barnet, og også
gerne det private netværk, så der kan dannes et så helhedsorienteret billede af
familien som muligt.
Analysen viser samtidigt, at netværksmøder bruges på forskellig vis og anvendes
mere eller mindre konsekvent i de enkelte kommuner. Barnet deltager som oftest
ikke på disse møder.

Faglig sparring internt på lokalkontorerne
Det interne samarbejde fremhæves som positivt i de tilfælde, hvor sagsbehandlere
på tværs af fagområder har en fast struktur for at mødes og drøfte fælles sager (fx
social- og økonomisagsbehandlere). Dette gør, at der kan sættes samlet ind fx i
forhold til familiens socialsag og økonomiske forhold. Samtidig fremhæves det også,
at der er behov for fleksibilitet i forhold til at kunne handle hurtigt i akutsager.
Manglen på uddannede socialrådgivere stiller store krav til ledelsen i forhold til at
understøtte sagsarbejdet i byerne. På baggrund af interviewene tyder det på, at der
er forskel på, hvor systematisk sagssparringen foregår på de lokale forvaltninger.
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Fælles er, at medarbejderne ved teammøder kan tage sager med til fælles sparring i
sagsbehandlergruppen, hvis de er ’kørt fast’ og ikke ved, hvordan de skal komme
videre.
På et lokalkontor påpeges det, at de, efter indførelsen af faste møder for
sagssparring er lykkedes med at gøre sagsbehandlerne mere selvstændige i
arbejdet. Sagsbehandlerne er blevet bedre til at samarbejde og vide, hvordan de skal
handle ved at drøfte sager i fællesskab. Dels fordi de bruger hinanden, og dels fordi
kendskabet til lovgivningen er blevet større i kraft af de fælles drøftelser. Det
påpeges dog, at det er afgørende, at alt bliver holdt meget simpelt og tydeligt, så det
bliver klart, hvad opgaven er.

Supervision
Udover sagssparring understreges vigtigheden af personlig supervision. Interviewene
med medarbejdere og ledere peger på, at supervision kan medvirke til at øge
medarbejdernes bevidsthed om egne grænser, således at medarbejderne og lederne
kan ”rumme” at tage sig af de mange komplekse sager. Det fremgår af interviewene
med medarbejdere fra sagsbehandlingsområdet samt familiecentrene, at det er en
forudsætning for at kunne navigere i det sociale område, at man kontinuerligt og i
passende tempo arbejder med eventuelle personlige udfordringer. Herunder nævner
flere, at ubearbejdede personlige traumer kan være en barriere for at handle i
sagerne.
I en kommune har man prioriteret, at teamlederen i kommunen yder supervision af
medarbejderne på familiecenteret, mens lederen af familiecenteret superviserer
medarbejderne på børne- og unge området i kommunen (begge er uddannede
supervisorer). Dette bidrager til, at familiecenteret og kommunen kommer tættere på
hinanden, ligesom man udnytter de ressourcer, der allerede er i kommunen. Andre
lokalkontorer ansætter eksterne supervisorer og er tilfredse med det, men analysen
viser, at behovet for supervision er særdeles stort.

Sparring fra det kommunale center
Det er ofte praksis, at medarbejdere fra kommunens kommunale center giver
sparring til de mindre byer i kommunen via rejsehold, som rejser ud for at
opkvalificere medarbejdere i de mindre byer i kommunen. Dette kan fx ske ved, at
medarbejdere fra det kommunale center yder assistance i konkrete sager og hjælper
til at skabe et overblik over anbringelser og antallet af sager ved at udarbejde
sagslister og oversigter af forskellig art. Denne tilgang og hjælp er værdsat både
blandt medarbejderne i kommunens kommunale center og i de mindre byer, hvor der
er større mangel på faguddannet personale.

Rådgivning og sparring fra Den Centrale Rådgivningsenhed
Der kan endvidere søges sparring og konkret rådgivning ved Den Centrale
Rådgivningsenhed, men herfra ydes også konkret assistance i sager, ligesom der
ydes hjælp til udarbejdelse af sagslister mm. Flere byer og kommuner har modtaget
sparring og hjælp fra Den Centrale Rådgivningsenhed, og analysen viser, at dette er
blevet modtaget med stor tilfredshed. På den anden side viser interviewene med
medarbejdere og ledere også, at flere er uvidende om, hvad Den Centrale
Rådgivningsenhed konkret kan tilbyde, og hvordan rådgivningsenheden adskiller sig
fra departementet og Tilsynsenheden.

16

Børn og unge der har været udsat for overgreb
Mange børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb i Grønland8. Interview
med medarbejdere og ledere fra både myndighedsområdet, familiecentrene og
døgninstitutionsområdet viser, at der specifikt savnes viden om forebyggelse og
opsporing samt redskaber og indsatser til håndtering af seksuelle overgreb.
Indtil for nylig blev børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, henvist
til udredning og behandling i Saaffik. Men efter Saaffik er omorganiseret og lagt ind
under Den Centrale Rådgivningsenhed, tyder det ifølge medarbejderne fra
familiecentrene på, at det i mange tilfælde påhviler dem at tilbyde en indsats til denne
målgruppe.
Det fremgår af interviewene med medarbejderne fra familiecentrene, at
familiecentrene ofte ikke oplever at være rustet hertil, da de mangler redskaber og
metoder til at behandle børn og unge udsat for overgreb. Det oplyses, at der fra
centralt hold udbydes mange kursustilbud, men at de kun i mindre grad modsvarer
behovet.
Analysen viser, at flere af medarbejderne, der arbejder inden for det sociale område,
selv er blevet udsat for overgreb og/eller har nære relationer, der er blevet seksuelt
krænket eller misbrugt. Dette sætter bl.a. store krav til ledelsen i forhold til at beskytte
medarbejderne og sikre, at der i dagligdagen og gennem debriefing og supervision
tages hånd om de personlige udfordringer, som medarbejderne måtte have.
Interviewene peger desuden på, at lokalbefolkningen generelt mangler viden om,
hvornår de har pligt til at underrette, og hvordan dette gøres. Det tyder endvidere på,
at lokalbefolkningen mangler oplysning om, hvilke skadevirkninger overgreb har på
børnene.
Arbejdet med de børn og unge, der er udsat for vold og seksuelle overgreb,
udfordres af, at der flere steder i Grønland ikke er klare rammer og forventninger for
samarbejdet mellem myndighed og politi. Dette beskrives i tilsynsrapporter og
fremgår ligeledes af interviewene i denne undersøgelse. Det fremgår, at manglende
procedurer og uklar rollefordeling mellem myndighed og politi kan medføre, at der i
disse sager ofte handles uhensigtsmæssigt sent eller slet ikke.
Udfordringerne med politisamarbejdet gælder ligeledes for de tunge akutsager, hvor
myndighedssagsbehandlerne ofte oplever at stå alene i fysisk farlige situationer,
ligesom nogle sagsbehandlere giver udtryk for, at der visse steder blandt politiet er
en opfattelse af, at det ikke er en politiopgave at arbejde i sager omhandlende børn
under 18 år.

Anbringelse i plejefamilie eller døgninstitution

8

Tal fra 2014 viser, at 21 % af unge mænd og 42 % af unge piger i Grønland har været udsat for
seksuelle overgreb (KORA 2016). Tal fra 2012 viser, at én ud af fire unge (27 pct.) har været vidne til at
deres mor er blevet udsat for vold inden for det seneste år. 24 % af unge har oplevet at blive slået eller
overfaldet udenfor hjemmet (Statens Institut for Folkesundhed 2012).
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Kommunerne anvender både plejefamilier og døgninstitutioner, med en overvægt i
brugen af plejefamilier, når børn og unge skal anbringes udenfor hjemmet9.

Godkendelse af plejefamilier
Af interviewene med sagsbehandlerne fremgår det, at de, forud for anbringelse af et
barn i en plejefamilie, indhenter børneattester, godkender plejefamilien og udsteder
plejetilladelse, som loven påkræver. Der er dog modstridende perspektiver på
processen for kommunernes godkendelse af plejefamilier, idet tilsynsrapporterne for
kommunerne entydigt peger på, at der mangler plejetilladelser og børneattester i en
del sager.
Det er, ud fra det tilgængelige materiale og nærværende analyse uklart om og i så
fald hvordan, kommunerne foretager løbende tilsyn med plejefamilierne.

Døgninstitutioner
Når et barn skal anbringes på en døgninstitution, benytter kommunerne Selvstyrets
egne institutioner (via venteliste), de kommunale samt de selvejede institutioner.
Sagsbehandlerne fremhæver i interviewene, at der kan være meget lang ventetid på
en anbringelse, og at de private døgninstitutioner er dyre. Den lange ventetid er til
stor frustration for sagsbehandlerne.
Når der er ventetid på en anbringelse på døgninstitution, anbringes barnet
almindeligvis midlertidigt i en akut plejefamilie, i et familiecenter med boenhed, eller
der gives intensiv støtte fra familiecenteret. De mange ventesager/akutsager hindrer
en systematisk tilgang til handling, og der tilrettelægges en midlertidig indsats alt
efter, hvor der er plads, og hvad der er tilgængeligt på det pågældende tidspunkt.
Generelt er det billedet fra interviewene med repræsentanter fra kommunerne, at
kommunerne er usikre på, hvad de enkelte døgninstitutioner kan tilbyde. I interview
med én kommune fremgår det, at kommunen i udgangspunktet anvender
plejefamilier til anbringelse af børn og unge. Dette begrundes med, at det er
vanskeligt at gennemskue, hvad det er døgninstitutionerne kan levere. Kommunen
fortæller samtidig, at omkostningerne for anbringelse i døgninstitutioner er betydelig
højere end ved anbringelse i en plejefamilie.
I rapporten ”Analyse og evaluering af døgninstitutionsområdet”, fremgår det, at der er
store variationer i, hvilke tilbudstyper kommunerne vælger til hvilke målgrupper10.
Interviewene giver på linje med andre undersøgelser et billede af, at en del af de
børn, der anbringes på døgninstitutioner, før har været anbragt i en plejefamilie eller
en anden døgninstitution. Indtrykket er, at en del af anbringelserne i plejefamilierne
bryder sammen, når barnet kommer i teenageårene, og plejeforældrene får svært
ved at magte anbringelsen11.
Tilsynsrapporterne peger på, at der ofte mangler handleplaner, når et barn
anbringes. Dvs. at der ikke er mål for barnets udvikling, hvilket medfører, at det er
svært at arbejde mod hjemgivelse. Interview med medarbejdere fra såvel kommuner
9

I Velfærdskommissionens Baggrundsrapport 2011 angives, at der ved udgangen af 2006 var i alt cirka
1100 børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Heraf var cirka 23 pct. anbragt på en døgninstitution og
de resterende i en plejefamilie.
10
Analyse og evaluering af døgninstitutionsområdet” Deloitte 2011.
11
Dette underbygges af undersøgelsen "Et menneske er et menneske lige meget hvor lille det er", 2013
som MIO har udarbejdet. Denne viser, at mange af de børn, som indgår i MIO's undersøgelse, og som
er anbragt på en døgninstitution, har andre anbringelsesforhold bag sig.
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som døgninstitutioner peger på, at der kun i begrænset omfang tilbydes indsatser til
forældrene, mens barnet er anbragt.

Afslutning af børnesager
Der er i interviewene kun fremkommet enkelte eksempler på sager, der bliver
afsluttet, fordi barnet og familien er kommet i trivsel. Kendetegnene for disse
eksempler er tæt opfølgning, brug af netværksmøder, involvering af netværket i
opgaveløsningen, indsats målrettet barn såvel som forældre samt gradvis
nedtrapning af indsatserne.
Det pointeres gennemgående på tværs af interviewene, at forvaltningerne ikke har
praksis for at lukke sager, og at det er almindeligt, at børn forbliver i systemet indtil
deres 18. år. Sager afsluttes undtagelsesvis, såfremt forældre har opnået succes
med misbrugsbehandling og derfor igen kan tage vare på barnet. Lokalkontorene kan
desuden lukke sager, hvis forvaltningen i en længere periode ikke har modtaget
henvendelser i de underretningssager, der ikke er akutte som for eksempel, hvis
barnet sendes på uddannelse eller efterskole, hvis familien flytter fra byen, eller når
barnet overgår til voksensystemet ved dets 18. år.
Det påpeges i enkelte interview, at lovgivningen opleves uklar, hvilket er en hindring
for at lukke sager. Det påpeges, at der savnes en definition af, hvornår lovgivningen
vil tilsige, at et barn ikke længere har brug for særlig støtte. Det påpeges både i
tilsynsrapporter og i flere interview, at målene i forældrenes og barnets handleplan
ikke vurderes at være udformet så konkret og med en sådan kvalitet, at en opnåelse
af målene kan anvendes til at vurdere, om sagen kan lukkes.

Faglig ledelse
Det fremgår af interviewene med sagsbehandlerne, at en tilgængelig og nærværende
ledelse er vigtig, og at den faglige sparring, der ydes herfra, er afgørende.
Som tidligere påpeget, er ledelsen imidlertid ofte og i betydeligt omfang beskæftiget i
driften, hvilket giver udfordringer i forhold til at understøtte de mere overordnede
strategiske og faglige rammer for arbejdet. Den faglige ledelse udøves i høj grad
igennem sparring og parløb med sagsbehandlerne i enkeltsager og det påpeges, at
der heri også er et stort og vigtigt fokus på at understøtte sagsbehandleren personligt
i arbejdet.
Konkret fremhæves som gode eksempler, at den faglige ledelse er med til at afklare,
hvilke opgaver, der skal løses, samt at forventningsafstemme, hvad de forskellige
opgaver indebærer, og hvordan de skal tilgås. En kommune fremhæver som nævnt
tidligere, at sagsbehandlerne på teammøder er blevet instrueret i og i fællesskab har
drøftet, hvad myndighedssagsbehandlerens rolle er, og hvilket ansvar, der ligger i
stillingen. På denne måde er det blevet meget konkret for medarbejderne, hvad der
forventes af dem. Der gives i interviewene ligeledes eksempler på, at den faglige
ledelse har udarbejdet sagslister, så der ikke er tvivl om, hvilke sager den enkelte
sagsbehandler skal arbejde med.
Der har på tværs af interviewene tegnet sig et billede af, at der er stor forskel på i
hvilket omfang, der praktiseres faglig ledelse i kommunernes børn- og
ungeafdelinger. Det fremgår heraf, at ledelsen ofte og i betydeligt omfang er
beskæftiget i driften og kun i mindre grad har fokus på at understøtte de mere
overordnede strategiske og faglige rammer for arbejdet. Den faglige ledelse udøves
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derfor i højere grad igennem sparring og parløb med sagsbehandlerne i enkeltsager,
og det påpeges, at der heri også er et stort og vigtigt fokus på at understøtte
sagsbehandleren personligt i arbejdet.
Er ledelsen ikke tilgængelig, så viser analysen, at sagsbehandlerne er tilbøjelige til
enten helt at undlade at handle i sagen eller i stedet proaktivt søger sparring
andetsteds. Denne sparring kan være hos samarbejdspartnere i det tværfaglige miljø
eller centralt i Den Centrale Rådgivningsenhed. Det bekræftes i interviewene med
medarbejdere i Den Centrale Rådgivningsenhed, at hovedparten af den rådgivning,
der ydes, sker i sager, der ikke kan kategoriseres som særligt komplicerede, og at
rådgivningen i stedet har karakter af almindelig faglig rådgivning.
Analysen viser, at det er hensigtsmæssigt for en understøttende faglig ledelse, at
hver kommune har en forvaltningsmæssig kommunalt center, der udstikker retning
og rammer for de øvrige af kommunens byer og bygder. I det kommunale center,
hvor direktionen har sæde, findes samtidig en højere koncentration af fagligt
uddannet personale end andre steder. Her er der ofte oprettet rejsehold, der i et vist
omfang konkret og fagligt kan understøtte de øvrige byer i kommunen.
På baggrund af interviewene tegner der sig et billede af, at den faglige ledelse
fungerer bedst der, hvor der er fokus på rollen, og hvor der er en samlet strategi og
retning, som skal følges. Men overordnet set tyder det ikke på, at der er et særskilt
fokus på ledelse og på, hvilken rolle den faglige leder konkret skal spille. Det tyder
også på, at opgaverne som Den Centrale Rådgivning løser, i højere grad retter sig
mod at understøtte den konkrete sagsbehandling i kommunerne og kun i mindre grad
mod sikring af arbejdet og udvikling i kommunerne, herunder at understøtte den
faglige ledelse i kommunerne.
Analysen viser, at måden hvorpå den faglige ledelse arbejder, generelt er stærkt
personafhængig. Interviewene peger endvidere på, at der generelt set kun i
begrænset omfang sker en videndeling mellem chefer og faglige ledere på tværs af
myndighedsområdet og kommuner i Grønland, og at personlige relationer også her
spiller en stor rolle herfor.
Det tyder derfor på, at den lokale faglige ledelse generelt set står meget alene. Det er
billedet, at der på tværs af myndighedsområdet kun er en meget begrænset viden
om, hvordan opgaver løses andre steder, og at der derfor i udgangspunktet ikke er et
system for udveksling af god praksis og erfaringer.

Uhensigtsmæssigheder i lovgivningen
Der bliver i interviewene flere steder peget på, at lovgivningen på Børneområdet og
Velfærdsområdet ikke trækker i samme retning, og at dette konkret kan give
udfordringer i sagsbehandlingen. Konkret nævnes der udfordringer med, at enlige i
ydelsessystemet kan modtage så megen økonomisk støtte, at det reelt ikke kan
betale sig at arbejde. Dette kan kollidere med arbejdet på børneområdet, der er
fokuseret på at styrke forældrenes udvikling og forældrekompetence til gavn for
barnet.
Endvidere nævnes det i interviewene, ligesom det konstateres i tilsynsrapporten fra
den pågældende kommune, at det er en udfordring, at kommuner kan ’eksportere’
sociale problemer, som led i det offentliges dækning af transportudgifter i forbindelse
med jobskifte. Det påpeges, at nogle tilflytter-familier kan være så udsatte, at det er
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nødvendigt at anbringe børnene uden for hjemmet, hvorfor udgifterne hertil, skal
dækkes af den ’nye’ kommune.
Analysen viser, at ønsket om at ’eksportere’ sociale problemer kan være større end
kravene til en retmæssig forvaltning af de eksisterende regler, der tilsiger, at støtten
ikke kan gives, såfremt der er tale om familier, der har sociale problemer.

Anbefalinger
Anbefalinger på sagsbehandlingsområdet (se også bilag 1):















Udarbejdelse af tjeklister og standardskabeloner
Ledernetværk på børn- og ungeområdet
Styrkelse af den faglige ledelse ved etablering af funktionen ’faglige
fyrtårne’ i kommunerne samt udarbejdelse af understøttende fagligt
materiale
Øget brug af netværksmøder i sagsprocessen
Familiecentrene bør bidrage til udredningen af barn og familie
Kursus i socialfaglige undersøgelser og handleplaner
Kursus i inddragelse af barnet samt afholdelse af børnesamtale
Oprettelse af kommunale enheder til håndtering af akutsager (vold og
seksuelle overgreb)
Implementering af Bekymringsbarometret
Kampagne om seksuelle overgreb – øget fokus på forebyggelse,
opsporing og håndtering af seksuelle overgreb
Profilering af Den Centrale Rådgivningsenhed
Styr på basis (udbedre fejl og mangler samt få overblik over antal sager)
Analyse af lovgivning ved Ankestyrelsen
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2. Familiecentre
Familiecentrenes opgaver er familiebehandling, forebyggelse, rådgivning, krisehjælp
og behandlingsarbejde12. Der er store forskelle på familiecentrene i Grønland i
forhold til organisering, størrelse og indsatser13. Fælles for familiecentrene er, at de
er kommunens primære eller eneste tilbud til udsatte familier.
Dette kapitel beskriver eksempler på god praksis i forhold til visitation, afklaring af
målgrupper, indsatser, fokus på hele familien, samarbejde, sparring og faglig ledelse.
Kapitlet afrundes med anbefalinger. En uddybning af anbefalingerne kan findes i
bilag 1.

Klare rammer for visitation og afklaring af målgrupper
Et barn eller forælder kan visiteres til et tilbud i et familiecenter ad forskellige veje. De
fleste forløb indledes efter henvisning fra kommunens børn- og ungeforvaltning.
Andre forløb startes op på baggrund af, at familien har fået anonym åben rådgivning i
familiecenteret, hvorefter familiecenteret indstiller til kommunen, at der bør
igangsættes et egentligt behandlingsforløb. Endelig oplyser medarbejderne på
familiecentrene, at det hænder, at de også selv underretter forvaltningen om børn,
der kommer i familiecentrets værested, hvorefter der indledes en behandling i
familiecentret. Analysen peger på, at visiteringen forløber bedst, når der er faste
rammer herfor, samt når familiecenteret modtager information om familien (fx i form
af henvisningsskema eller handleplan) forud for igangsættelse af forløbet. For at
understøtte en bedre henvisning er det visse steder praksis, at medarbejdere fra
familiecentret (en psykolog og en familiebehandler) inden henvisningen tjekker op
på, at der er de oplysninger, som er relevante for at iværksætte den rette indsats.
Det er variationer imellem kommunerne i de målgrupper, der henvises til behandling i
familiecentrene. De visiterede familier kan have forskellige problemstillinger så som:
samlivsproblemer, problemer med at varetage opdragelsen af deres børn,
voldsproblematikker, senfølger efter seksuelt overgreb, børn i mistrivsel (fx
udadreagerende, selvskadende eller selvmordstruede). Der er på tværs af
familiecentrene/husene stort fokus på at imødekomme de behov, der er. De
interviewede medarbejdere og ledere oplyser dog, at de som udgangspunkt ikke
modtager familier med et problematisk forbrug af rusmidler. Det fremhæves på et af
familiecentrene, at såfremt familien bor i boenheden, og det kommer til
familiecentrets kendskab, at der er et problematisk forbrug af rusmidler, så afbrydes
behandlingen.
Implementeringen og opgavefordelingen mellem familiecentrene og familiehusenes
rolle og målgruppe er endnu i gang. Der har således flere steder pågået et større
arbejde med at etablere og tydeliggøre familiecentrenes og -husenes rolle og
opgaver. I den forbindelse er der arbejdet med at afgrænse og fokusere målgruppen
og indsatserne til alene at omhandle familier med børn, således at voksne uden børn
ikke længere er omfattet af målgruppen.

Indsatser der fungerer godt i praksis
12

Finanslov for 2017

13

Organiseringen er flere steder bygget op med et centralt familiecenter i kommunens kommunale
center og mindre familiehuse i byerne. Strukturen er, at den største ekspertise er samlet i familiecentret,
hvor der er tilknyttet udgående funktioner i form af rejsehold, der yder opkvalificering, råd og vejledning
til de mindre familiehuse. Disse rejsehold yder ligeledes krisebehandling til bygder.
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Familiecentrenes indsatser er målrettet forældre og familier og kan fx omfatte råd og
vejledning, samtaleterapi, Sandplay, Spædbarnsterapi, åben og anonym rådgivning
samt miljøarbejde14. Generet fremhæves det som god praksis, at medarbejderne har
en anerkendende og lyttende tilgang i deres indsatser.
Såvel Sandplay som Spædbarnsterapi fremhæves som metoder, der er fordelagtige
for både børn og voksne og opleves af de interviewede som nemme at tilegne sig og
anvende for alle medarbejdere, uanset fagligt udgangspunkt, fordi de er enkle og
letforståelige.
Derudover har nogle familiecentre, som nævnt tidligere, et tilbud for børn, der er
åbent i tidsrummet 16.00 – 20.00. Dette tilbud kaldes et ”værested” og fungerer
umiddelbart som en aktivitets- og samværsklub rettet mod almenområdet, hvor
børnene i den pågældende by kan ”være” og lave aktiviteter i fælleskab med andre
børn. Det fremgår, at væresteder flere steder også er målrettet unge, men at de unge
ikke har fået øjnene op for dette tilbud endnu.
Det påpeges af de interviewede medarbejdere, at denne indsats lykkedes særligt
godt over for børnene. Visse steder er efterspørgslen på værestedet så stor, at
børnene står i kø for at komme ind. Væresteder er, ifølge interview med
medarbejderne i familiecentrene, med til at danne netværk for børnene og sikre, at
børnene har et sted at være om aftenen, så de ikke går alene rundt på gaden. Det
fremhæves også, som nævnt ovenfor, at væresteder kan være indgangen til at få
opsporet og underrettet på børn, der er i mistrivsel.
Nogle familiecentre har tilknyttet boenheder. Disse benyttes dels som akutboliger i en
kortere afgrænset periode, og dels som boliger i en periode op til ca. 2 år. Kriteriet for
de længere ophold er, at familien ikke har noget sted at bo. Boenhederne kan også
huse folk fra bygderne, mens de er tilknyttet familiecentret..
På tværs af familiecentrene påpeges det som særlig positivt, når man kan lave et
intensivt forløb med både familie og barn gennem længere tid, ved at familien bor på
familiecenteret. Dette bidrager til at hjælpe familierne med at få indsigt i deres
vanskeligheder og ressourcer med henblik på at udvikle og styrke forældrerollen og
omsorgskompetencen samtidig med, at familiecenteret løbende og kontinuerligt kan
give råd og vejledning og følge udviklingen. Flere medarbejdere vurderer også, at
familiehøjskoler er en indsats, som er medvirkende til, at barn og familie kommer i
bedre trivsel, eftersom man her kan lave et mere intensivt forløb og arbejde med
samspillet i familien15.
I ét af de fire familiecentre arbejdes der konsekvent med tidsbegrænsede indsatser,
og det oplyses i interview, at man i kommunens familiehuse alle arbejder efter denne
model. For at sikre en ensartet måde at arbejde på, er der udarbejdet skriftlige
standarder, hvori det er beskrevet, at en indsats i udgangspunktet har en varighed på
3 måneder. Det oplyses, at såfremt familiehuset efter 3 måneder vurderer, at
indsatsen ikke kan afsluttes, så informeres myndighedsafdelingen om, at familien
beholdes, og behandlingen fortsætter i yderligere 3 måneder. Tidsbegrænsede
14

Det er ikke alle familiecentre, som har miljøarbejdere ansat. I nogle kommuner har man valgt, at
miljøarbejderne sidder på kommunekontoret.
15
Det fremgår af Finansloven for 2017, at indsatsen på familiecenterområdet er blevet styrket i 2017
med ekstra midler til familiecentrene, og at det er målet med de ekstra midler, at familier kan komme i
behandling på et tidligere tidspunkt end i dag, blandt andet i form af familiehøjskole og
familieudviklingskurser, som netop kendetegner indsatser målrettet hele familien.
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indsatser er indført med henblik på at arbejde målrettet mod at skabe en forandring
for familien og for at sikre, at indsatsen ikke løber i en længere periode uden, at der
blive taget stilling til, om der er behov for justering af indsatsen.
Det fremgår imidlertid af interviewene med medarbejdere og ledere fra såvel andre
kommuner som familiecentre og videnspersoner, at langt størstedelen af de forløb,
der igangsættes, ikke er tidsbegrænsede. Det påpeges, at det er svært at afslutte
behandlingen, da familiens behov ofte er langt større end den behandling, der kan
gives.

Fokus på hele familien
Medarbejdere på et familiecenter påpeger, at en organisationsændring og ændring i
praksis har betydet, at de i den pågældende kommune nu arbejder målrettet med
hele familien. Ændringen indebærer en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling mellem
myndighed og familiecenter, hvor det nu er et lokalt krav, at myndighed skal
udarbejde en handleplan forud for forløbets start i et familiecenter16. Ændringen har
også betydet et øget fokus på den samlede familie. Sidstnævnte ses som et vigtigt
element til at sikre hele familiens trivsel. Som led i implementeringen har der været
holdt møder mellem myndighed og familiecenter, og dette er fulgt op med
personalemøder, hvor den ændrede praksis har været et tema. Ændring af praksis
har betydet, at familiecentrene er gået fra kun at have fokus på forældrene til nu at
have fokus på hele familien; både mor, far og barn/børn. Det vil sige, at der nu
tilbydes en behandling til alle familiemedlemmer, ligesom hele familien deltager i
møder, hvor det tidligere kun var forældrene, der blev holdt samtaler med. Forskellen
indebærer ifølge medarbejderne, at familiecentrene nu ved selvsyn ser
familiedynamikken og familierelationerne, hvilket betyder, at de hurtigere ved, hvilken
indsats, der er behov for.
Analysen viser, at indsatserne på de øvrige familiecentre/huse i overvejende grad
lader til at være målrettet forældrene, med mindre fokus på behandling af børnene.

Faste procedurer for samarbejde
Familiecentrenes samarbejde med myndighedsafdelingen fungerer godt, når der er
faste procedurer for opstart og opfølgning på indsats. Fx fremhæves det, at
samarbejdet omkring opfølgning fungerer, når der er en fast ramme for opfølgning fx
via netværksmøder, hvor forældre, familiecenter og sagsbehandler følger op på,
hvordan det går og lægger planer i fællesskab. På disse møder fastsættes næste
dato for opfølgning (se også afsnittet ”Familiecentrene bidrager med faglighed til
samtaler, undersøgelser og handleplaner i kapitel 1).
Familiecentrene samarbejder også med bygdemedarbejderne. Det er oplevelsen
blandt flere medarbejdere, at der er behov for at styrke samarbejdet og indsatsen i
bygder, men at dette er udfordret af de store afstande, økonomi samt ressourcer.

En lyttende, anerkendende og ressourceorienteret tilgang
samt sparring bidrager til opgaveløsning
De
interviewede
medarbejdere
peger
på,
at
medarbejderne
på
familiecentrene/husene generelt besidder gode kompetencer i forhold til at give råd,
vejledning og behandling til udsatte familier. Det fremhæves, at mange af
medarbejderne, såvel faguddannede som ikke faguddannede, har god erfaring med
16

Dette initiativ er igangsat forud for Inatsisartutlov om støtte til børn, som blev vedtaget på FM2017.
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en lyttende, anerkendende og ressourceorienteret tilgang i mødet med familierne. I
centrene er der ofte en større grad af faguddannede end i familiehusene.
Sparring med kollegaer og ledere fremhæves også her som et vigtigt parameter for
at yde en god indsats til familierne. Medarbejdere og ledere oplyser, at der er faste
rammer for intern sparring på familiecentrene i form af fastsatte interne møder, hvor
man kan få sparring på konkrete sager. De mere erfarne medarbejdere giver sparring
til de mindre erfarne medarbejdere. Dette bidrager dels til læring og vidensdeling.
Herudover er der sparring mellem de store familiecentre og de mindre familiehuse.
Det er ifølge informanterne også afgørende, at familiecentrets medarbejdere tilbydes
ekstern individuel supervision – helst på grønlandsk. Informanterne vurderer, at
supervision spiller en vigtig rolle for deres opgaveløsning og kompetenceløft, fordi
der blandt andet er fokus på egne problemstillinger, der skal kunne håndteres i
mødet med familier med samme typer af problemstillinger.

Afslutning af forløb
Det fremgår af interviewene, at de indsatser, der afsluttes i et familiecenter, oftest
vedrører familier, der har deltaget i ”Tidlig Indsats” projektet, der som udgangspunkt
afsluttes efter to år. Herudover lader det ikke til at være udbredt at arbejde fokuseret
med, hvornår man kan stoppe en indsats i familiecentrene. Dette på trods af løbende
opfølgning og opmærksomhed på opnåelse af familiens målsætninger.
Problematikken er, ifølge medarbejderne, at der altid vil være noget at arbejde med i
en udsat familie. Selv hvis man arbejder med et snævert fokus i familiecentret, er det
ofte billedet, at nye problematikker dukker op undervejs, som også kræver
behandling. For eksempel påpeges det i interviewene, at det er almindeligt, at
sagsbehandlerne visiterer familier og især forældre til behandling i familiecentrene
med en bestilling på behandling af ”opdragelsesproblemer”. Familiecentrene
påbegynder herefter samtaler, hvor det viser sig, at forældrenes problemer ikke
alene drejer sig om problemer med opdragelse, men har rod i en langt mere
kompliceret situation, der ofte handler om reaktioner på massiv omsorgssvigt og
overgreb. Der eksisterer flere eksempler på forløb, der har varet i fem-seks år.

Faglig ledelse
Analysen viser, at det løfter den faglige kvalitet i arbejdet på familiecentrene, når der
er en ledelse, der er tydelig omkring opgaver og forventninger, en ledelse der sætter
form og retning samt en ledelse, der praktiserer at sætte rammer for sparring. Der
peges også på, at et centralt element er, at ledelsen har fokus på
kompetenceudvikling i forhold til at sikre, at medarbejderne tilbydes relevant
kompetenceudvikling. Det fremhæves, at dette er med til at engagere og fastholde
dem. Det italesættes også, at medinddragelse i forhold til fx økonomi er med til at
give medarbejderne et overblik over de muligheder og begrænsninger, der er for
eventuelle nye tiltag, og det giver dem et større medansvar.
Flere ledere og medarbejdere fortæller positivt om kurser, de har deltaget på, hvor
der har været andre familiecentre tilstede. Men de udtrykker samtidig ærgrelse over,
at der ikke har været afsat tid til drøftelse af erfaringer og praksis på de enkelte
centre. Der eksisterer pt. ikke et netværk blandt familiecentrene, hvor de kan
vidensdele og udveksle erfaringer med målgrupper og indsatser mv. Ledere og
medarbejdere oplever, at der udover den interne sparring også er behov for
netværk/sparring med andre familiecentre/huse for at kvalificere egen praksis.
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Anbefalinger
Anbefalinger familiecentre (se også bilag 1):





Ledernetværk for familiecentre
Etablering af netværksgrupper for børn og unge, som har været udsat for
seksuelle overgreb
Etablering af flere familiecentre med boenheder
Tydeliggøre at væresteder også er for unge og/eller oprette nye væresteder
for unge
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3. Døgninstitutioner
Der er cirka 21 døgninstitutioner for udsatte børn og unge i Grønland, hvilket både
omfatter
selvstyreejede,
selvejende
og
kommunale
døgninstitutioner17.
18
Døgninstitutionerne er placeret i alle 4 kommuner .
Dette kapitel beskriver eksempler på god praksis på døgninstitutioner for udsatte
børn og unge i forhold til arbejdet med målgrupper og pædagogik, fokus på de
anbragte børn og unges skolegang og uddannelse, inddragelse af forældre og
netværk i indsatsen, eksternt samarbejde, afslutning på anbringelse, ledelse samt
rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Kapitlet afrundes med
anbefalinger. En uddybning af anbefalingerne kan findes i bilag 1.

Døgninstitutionernes målgrupper og pædagogik
På Døgninstitutionsafdelingens19 hjemmeside (www.uupi.gl) findes et overblik over
selvstyreejede, kommunale og selvejende døgninstitutioner på børn- og
ungeområdet og handicapområdet i Grønland. For hver døgninstitution er der en kort
beskrivelse af institutionen, herunder en kort beskrivelse af målgruppen. For de fleste
af døgninstitutionernes vedkommende er målgruppen angivet til at være
omsorgsvigtede børn og/eller unge.
For enkelte døgninstitutioner er målgruppen lidt mere præciseret eksempelvis ved, at
døgninstitutionen kun modtager piger eller drenge, søskende, har en familieenhed
eller modtager børn udsat for seksuelle overgreb. En enkelt døgninstitution har børn
og unge med udadreagerende adfærd som sin målgruppe. Herudover er der en
døgninstitution med sikret afdeling og nogle døgninstitutioner, der beskrives som
behandlingshjem.
Nogle få døgninstitutioner har egne hjemmesider, hvor institutionens målgruppe og
formål for nogens vedkommende er grundigt beskrevet.
Det overordnede billede ud fra ovenstående er, at langt de fleste døgninstitutioner til
udsatte børn og unge har en meget bred målgruppe. Herudover er det, ud fra
ovennævnte hjemmesider, svært at få viden om og danne sig et overblik over
døgninstitutionernes målsætninger og pædagogiske tilgang – og hvordan disse
hænger sammen med institutionens målgruppe.
Det er billedet fra interviewene med repræsentanter fra ledere og sagsbehandlere i
kommunerne, at kommunerne er usikre på, hvad de enkelte døgninstitutioner kan
tilbyde og desuden, at kommunerne oplever en så stor mangel på døgninstitutioner,
at de i mindre grad ser på målgruppebeskrivelser og mere på, hvor der er plads.
Af interviewene med ledere og medarbejdere på døgninstitutioner fremgår det
endvidere, at mange døgninstitutioner har børn, som adskiller sig fra målgruppen, og
som institutionerne forsøger at rumme inden for de ressourcer, de har til rådighed.
Interviewene viser imidlertid også, at personalet på døgninstitutionerne ikke altid er
17

Døgninstitution med sikret afdeling samt døgninstitution for unge med personlighedsforstyrrelser og
psykiske lidelser er ikke talt med.
18
På undersøgelsestidspunktet var der 4 kommuner i Grønland.
19
Døgninstitutionsafdelingen er en del af Socialstyrelsen og har ansvaret for at skabe og understøtte
rammene for døgninstitutionerne i Grønland.
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fagligt klædt på til at kunne arbejde med disse børn og unge, og at det kan skabe
meget uro for de resterende børn på døgninstitutionen. Interviewene giver indtryk af,
at det særligt er børn og unge med misbrugsproblematikker, unge med
udadreagerende adfærd samt børn og unge, der anbringes akut, som
døgninstitutionerne har svært ved at rumme.

Børn og unge med misbrug
Misbrug, særligt af hash og snifning, hos de anbragte er et problem, som alle de
interviewede medarbejdere på døgninstitutioner har været i berøring med. Der er
ikke givet nogle eksempler på, at døgninstitutionerne arbejder med
misbrugsbehandling, som en integreret del af indsatsen eller har et systematisk
samarbejde med andre omkring dette.
Det er tilbagemeldingen, at der ikke findes misbrugsbehandlingstilbud for børn og
unge i Grønland. Nogle medarbejdere på døgninstitutioner fortæller, at de har haft
kontakt med en misbrugskonsulent i forhold til råd og vejledning. Flere medarbejdere
på døgninstitutioner fortæller, at de har været nødt til at meddele anbringende
kommune, at de ikke længere kan have en ung på institutionen på grund af dennes
misbrug. Børn og unge med misbrugsproblematikker ser således ud til at være en
målgruppe, som døgninstitutionerne har svært ved at rumme; særligt unge med et
massivt misbrug.
Der er givet enkelte eksempler på, at døgninstitutionens generelle indsats i form af
fast struktur, meningsfulde aktiviteter, herunder ture ud i naturen og en
anerkendende tilgang har bevirket, at børn/unge er holdt op med at ryge hash eller
sniffe.

Unge med udadreagerende adfærd
Flere medarbejdere på døgninstitutioner fortæller, at de har udfordringer med unge
med udadreagerende adfærd. De har svært ved at rumme dem, de kan ikke give
dem den nødvendige støtte, og det skaber stor uro for de andre børn. De private
døgninstitutioner kan afvise at tage dem, men de kommunale og Selvstyrets
døgninstitutioner kan være tvunget til at tage dem ind, selvom de falder uden for
målgruppen.
Medarbejdere på de selvstyreejede døgninstitutioner oplever god kommunikation
med Døgninstitutionsafdelingen, hvor der er dialog om at finde løsninger, fx i form af
særforanstaltninger, som kan omfatte at placere en ung i en bygd med
mandsopdækning.
Problematikken om udadreagerende unge er også blevet påpeget af
tilsynsenheden20. Herunder har tilsynsenheden blandt andet haft forekomsten af
magtanvendelser og bemærket, at manglende ressourcer til at kunne rumme unge
med udadreagerende adfærd giver stor risiko for uhensigtsmæssig adfærd og risiko
for alvorlige hændelser. Tilsynsenheden anbefaler blandt andet en afgrænsning og
indskrænkning af målgruppen.

Børn og unge, som anbringes akut
Analysen viser, at især akutanbringelser medvirker til at skabe uro på
døgninstitutionerne, da disse finder sted med meget kort varsel, og børnene oftest
ikke er beskrevet. Det betyder, at døgninstitutionerne ikke kender til barnets
livsforhold, karakteristika etc., og at institutionen ikke er informeret om, hvor længe

20

Der forelå på undersøgelsestidspunktet tilsynsrapporter for to af de interviewede døgninstitutioner.
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barnet skal være anbragt på institutionen21. Døgninstitutionen har desuden ikke
mulighed for på forhånd at vurdere, om barnet hører indenfor institutionens
målgruppe.

Børn og unge udsat for seksuelle overgreb
Det er ud fra interviewene indtrykket, at en stor del af de børn og unge, som er
anbragt på døgninstitutionerne, har været udsat for seksuelle overgreb. Enkelte
institutioner nævner, at deres målgruppe omfatter børn og unge udsat for seksuelle
overgreb i deres målgruppebeskrivelser på www.uupi.gl eller i oversigt over
kontaktinformationer og målgruppebeskrivelser for alle døgninstitutioner.
I flere interview fremhæves det som god praksis, at børn og unge, der har været
udsat for seksuelle overgreb har mulighed for at modtage psykologhjælp, hvis de
ønsker det. På flere døgninstitutioner er det desuden god praksis, at medarbejdere
og leder modtager supervision fra ekstern psykolog bl.a. med fokus på arbejdet med
børn og unge udsat for overgreb.

Fokus på at skabe fælles retning i det pædagogiske arbejde
I forhold til metoder og faglige tilgange er det indtrykket, at de interviewede
døgninstitutioner generelt set arbejder med udgangspunkt i en anerkendende og
relationsorienteret pædagogik. Flere steder gives gode eksempler på, at der har
været et særligt fokus på at skabe fælles retning i det pædagogiske arbejde, og at
døgninstitutionen har gennemgået en udvikling, hvor man har arbejdet meget på at
ændre kulturen og pædagogikken på stedet væk fra konsekvenspædagogik og hen
imod relationsorienteret og anerkendende pædagogik.
Mange medarbejdere og ledere på døgninstitutionerne fremhæver det som god
praksis at skabe en struktureret, forudsigelig og tryg hverdag for børnene, hvor
børnene ved, hvad der skal ske, hvilke opgaver de har, hvem der er på arbejde osv.
Generelt gives indtryk af et stort fokus på børnenes trivsel og velbefindende, og
mange fortæller, at børnene får det bedre og får mere ro på efter et stykke tid på
døgninstitutionen.
At bruge den grønlandske natur og kultur er en meget central del af de fleste af de
interviewede døgninstitutioners dagligdag og pædagogisk indsats. Der er rigtig
mange eksempler på, hvordan døgninstitutionerne bruger fangst og fiskeri,
hundeslædeture, koloniophold i hytte/telt i fjorden, at plukke bær, tage til isen etc.
Der synes at være flere formål og elementer; Det bruges som pædagogisk middel,
som del af behandlingsarbejde, og som et vigtigt element i forhold til børnene og de
unges identitetsdannelse.
Døgninstitutionerne udtrykker sig i meget positive vendinger om deres erfaringer og
oplevelser med brug af naturen. Det giver god mulighed for intensive forløb med
børnene og de unge, de får selvtillid og lærer deres grønlandske kultur at kende.
Mange døgninstitutioner arrangerer koloniture i løbet af sommeren, hvor børnene har
ferie fra skolen. Ture ud i naturen bruges også som indslusningsforløb, der bl.a. kan
omfatte en tur ind i fjorden/til en bygd af eksempelvis 14 dages varighed, hvor barnet
langsomt kan vænne sig til personalet og reglerne på institutionen uden at skulle
forholde sig til alle de andre børn og øvrigt personale. Ture ud i naturen bruges også
som ”timeout” forløb, fx i forhold til unge med misbrugsproblematikker.
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Undersøgelsen "Fra lov til praksis - en undersøgelse af vilkårene for det sociale arbejde med børn",
2014 (p. 48-52) udarbejdet af MIO underbygger, at der er en gruppe af børn og unge, der ikke kan
rummes i de eksisterende anbringelsestilbud og som dermed ender med at have mange anbringelser
bag sig eller ender med at blive hjemgivet uden støtte.
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Skolegang og uddannelse
Interviewene giver indtryk af, at tilgangen til de anbragte børn og unges skolegang er
noget forskelligt. Nogle steder er der god praksis for, at alle børn og unge går i skole,
er i uddannelse eller er i beskæftigelse. På andre døninstitutioner synes holdningen
at være, at nogle – særligt større børn/unge – ikke kan gå i skole på grund af deres
store vanskeligheder.
De døgninstitutioner, hvor der er særlig fokus på skolegang, er den gode praksis
kendetegnet ved proaktivt og tæt samarbejde med børnenes skoler. Medarbejdere
på en døgninstitution fortæller fx, at når et nyt barn bliver anbragt, så er der en af
medarbejderne, der tager med i skolen og fortæller om barnet. Det samme gælder
fritidshjem og daginstitution. Døgninstitutionen har desuden en aftale med skolerne
om, at hvis der er problemer, så kan skolerne ringe, og så kan døgninstitutionen
sende en medarbejder over til skolen eller hente barnet med hjem. Der er også
døgninstitutioner, der har en eller flere med lærerfaglig uddannelsesbaggrund ansat,
som kan hjælpe børnene med lektier og evt. kan hjemmeundervise, hvis det i
perioder er nødvendigt. På et par af døgninstitutionerne har en medarbejder en
koordinerende funktion i forhold til skoler og andre eksterne samarbejdsparter,
hvorved medarbejderen opbygger en særlig viden og erfaring med det eksterne
samarbejde.
Nogle medarbejdere på døgninstitutioner oplever, at det kan være svært at
samarbejde med skolerne, fordi lærerene har svært ved at rumme børnene. Dette
fremgår også af døgninstitutionernes årsberetning for 2015, hvor der peges på, at det
bunder i, at skolerne ikke har tilstrækkeligt med ressourcer og faglige kompetencer til
at håndtere børnene. Det foreslås på den baggrund i årsberetningen, at der skal
være fælles kurser og tættere samarbejde mellem døgninstitutioner og skoler.

Inddragelse og samarbejde med forældre og netværk
Det er indtrykket fra interviewene, at der er forskel i tilgangen til involvering og
samarbejde med de anbragte børn og unges forældre og netværk.
På nogle døgninstitutioner er der god praksis for involvering og samarbejde med
forældre og netværk både i opstart, indsats og afslutning af et anbringelsesforløb.
Disse døgninstitutioner giver udtryk for vigtigheden af, at forældrene er aktivt
involveret i anbringelsen fra start til slut, og at barnet holder kontakten til
familie/netværk under anbringelsen, da det ofte vil være familien/netværket, som
barnet skal tilbage til efter endt anbringelse. For at samarbejdet skal lykkes, er det
vigtigt at have en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til forældrene.
Flere steder fremhæver det som god praksis, at en medarbejder fra døgninstitutionen
ved indskrivning af et nyt barn, tager på besøg hos forældre/netværk, eller at
forældrene/netværk kommer på besøg på døgninstitutionen inden anbringelsen. Der
er eksempler på, at døgninstitutionen udarbejder en indslusningsplan for barnets
indslusning på institutionen, og at denne drøftes med forældrene forud for
anbringelsen.
Der er også gode erfaringer med brugen af genogrammer eller livshistorier, hvor
barnets familieforhold afdækkes med fokus på, hvilke ressourcer der er i familien, der
kan bygges videre på eller som er vigtige at "give videre" til barnet. Der er gode
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eksempler på, at forældre og netværk inddrages i udarbejdelsen af disse
genogrammer eller livshistorier.
Samarbejdet og involvering af forældre og netværk under anbringelsen spænder fra
aktiv involvering af forældre/netværk i dagligdagen, samvær i weekender og ferier,
og involvering ift. højtider/festligheder.
Interviewene giver et billede af, at nogle døgninstitutioner ikke tænker forældrene ind
på samme måde som barnet, og at forældrene ikke involveres i dagligdagen omkring
barnet, men at kontakten mellem barn og forældre består af telefonisk kontakt og
hjemrejse en til to gange om året.
Flere medarbejdere på døgninstitutioner peger på, at et godt samarbejde med
kommunerne er vigtigt i forhold til forældreinddragelse. Dette omfatter både
samarbejdet omkring samværsaftaler, men også den indsats, som forældrene
modtager under barnets anbringelse. Flere peger på, at forældrene ofte ikke får
hjælp, mens barnet er anbragt. Det ser døgninstitutionerne som en stor udfordring,
da det eksempelvis kan betyde, at barnet/den unge har svært ved at komme hjem
igen eller, at barnet/den unge vender tilbage til en meget sårbar situation, såfremt
barnet/den unge hjemgives. Flere medarbejdere på døgninstitutioner fortæller, at
mange af forældrene selv har været udsat for omsorgssvigt som børn.
Flere medarbejdere på døgninstitutioner efterspørger mulighed for at etablere
familiebehandling, så det i højere grad bliver muligt at arbejde mere
helhedsorienteret med fokus på hele familien under anbringelsesforløbet.

Eksternt samarbejde
Samarbejde med anbringende kommuner
Af interviewene med medarbejdere og ledere på døgninstitutionerne fremgår det, at
der for nogle børn er et godt samarbejde med sagsbehandler i anbringende
kommune. Overordnet set er det indtrykket, at der hvor døgninstitutionen primært
samarbejder med én kommune, og hvor relationerne dermed er mere personlige, er
samarbejdet mere velfungerende.
Det fremgår, at der for nogle børn er udarbejdet en handleplan ved anbringelsen. Der
er også gode erfaringer med, at handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem
døgninstitutionen og sagsbehandler i opstartsfasen af anbringelsen. Af interviewene
fremgår det også, at der er en del anbringelser, hvor der ikke er udarbejdet en
handleplan. Dette underbygges i kapitel 1 om sagsbehandling, hvor det fremgår, at
det ikke er alle sagsbehandlere, der kender og benytter skabelonen til handleplaner.
Af interviewene fremgår det, at mange døgninstitutioner har en proaktiv tilgang til de
manglende handleplaner, og at de selv arbejder med at få afdækket barnet og dets
behov.
Det er desuden indtrykket fra interviewene med døgninstitutionerne, at anbringende
kommune ikke opstiller klare, tidsfastsatte mål for anbringelsen og endeligt, at
sagsbehandlernes opfølgning på handleplaner foregår meget sporadisk22.
22

Dette billede af udarbejdelse af handleplaner samt opfølgningen på disse underbygges af rapporten
"Fra lov til praksis - en undersøgelse af vilkårene for det sociale arbejde med børn" udarbejdet af
Børnerettighedsinstitutionen MIO, 2014 (p. 56-57). Denne peger på, at udarbejdelse af handleplaner er
meget varierende fra kommune til kommune, og at kvaliteten af de handlerplaner, der bliver udarbejdet
ligeledes er meget varierende. Desuden er det billedet, at mange kommuner ikke prioriterer opfølgning
på handleplaner.
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Døgninstitutionerne peger på, at det til tider kan være svært at få fat i
sagsbehandleren, og at der opleves mange udskiftninger blandt sagsbehandlerne,
hvilket vanskeliggør samarbejdet betydeligt. Dog fremgår det også, at
døgninstitutionerne har stor forståelse for, at sagsbehandlerne i kommunerne har
travlt.

Samarbejde med døgninstitutionsafdelingen
En del medarbejdere og ledere på selvstyreejede døgninstitutioner giver udtryk for, at
der er et godt samarbejde mellem døgninstitutionen og Døgninstitutionsafdelingen23.
Blandt andet i forhold til visitation, hvor flere peger på, at der er en god dialog,
herunder gensidig forståelse for de udfordringer, der er med placering af visse
målgrupper, som der mangler egnede pladser til. Der er givet eksempler på, at man i
fællesskab med Døgninstitutionsafdelingen har fundet alternative løsninger så som
oprettelse af en særforanstaltning.
Dog er der også eksempler på, at døgninstitutioner har oplevet sig presset til at tage
imod børn, som ligger uden for institutionens målgruppe. Det spiller både ind, at der
ikke altid er et egnet alternativ til det pågældende barn, og, hvis døgninstitutionen har
ledige pladser, spiller økonomien også ind (100 % takst).
Der er også givet eksempler på, at de selvstyreejede døgninstitutioner har fået råd
og vejledning fra Døgninstitutionsafdelingen i enkeltsager i tilfælde, hvor der er
problemer i samarbejdet med anbringende kommune, fx hvis det er svært for
døgninstitutionen at komme i kontakt med anbringende kommune. Når en
sagsbehandler ikke svarer institutionen, har institutionen erfaringer med, at hvis de
sætter Døgninstitutionsafdelingen med på mailen til sagsbehandler, så kommer der
oftere svar. Det kan også være sager, hvor det fx. er gået i hårknude mellem
forældre og institution. Her kan Døgninstitutionsafdelingen give sparring og facilitere
den gode samtale.
Flere medarbejdere på døgninstitutioner fortæller om, at de har deltaget på de
forstanderseminarer, som døgninstitutionsafdelingen afholder, hvilket de har været
glade for. Dette gælder fortrinsvis de selvstyreejede døgninstitutioner.

Samarbejde med tilsynet
Flere medarbejdere på døgninstitutioner giver udtryk for, at de er tilfredse med
samarbejdet med Tilsynsenden. En døgninstitution nævner, at tilsynet har
foranlediget et mere intensivt fokus på døgninstitutionens arbejde med udarbejdelse
af behandlingsplaner for de anbragte børn og unge. Døgninstitutionslederen
fortæller, at Tilsynsenheden påpeger forhold, som døgninstitutionen ikke arbejder
godt nok med. Dette giver anledning til, at døgninstitutionen følger op og styrker
arbejdet med de pågældende forhold. Døgninstitutionerne anser derfor tilsynet som
vigtigt – både for døgninstitutionen selv og for de anbragte børn og unge.

Afslutning på anbringelse
Udslusning
Interviewene giver et billede af, at en stor del af de anbragte børn og unge forbliver
anbragte frem til det 18 år. Af interviewene fremgår det, at mange døgninstitutioner
arbejder med udslusning af de unge, når de unge skal forlade institutionen. Der er
23

Døgninstitutionsafdelingen er organisatorisk og fysisk placeret i Socialstyrelsen. Afdelingen varetager
overordnet ledelse, koordinering og drift af selvstyreejede landsdækkende døgninstitutioner for børn og
unge og for de selvstyreejede døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap.
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flere gode eksempler på, at døgninstitutionerne i god tid i forvejen forbereder den
unge på at kunne leve et selvstændigt liv udenfor døgninstitutionen. Det kan
eksempelvis være at sikre, at den unge kan stå op om morgenen, kan klare sig i
egen bolig og i det hele taget tage ansvar for sig selv. Nogle institutioner har gode
erfaringer med at arbejde med udslusningsplaner og indgå aftaler med anbringende
kommune om udslusningsforløb.
I flere interviews fremhæves det som god praksis, når døgninstitutionen hjælper den
unge eksempelvis med at finde en bolig, at få involveret og opbygget den unges
netværk samt at sikre, at den unge er tilmeldt uddannelse eller finder beskæftigelse i
den by, hvor den unge flytter til. Der er også gode erfaringer med, at hjemgivelsen
sker i etaper, hvor den unge bor længere og længere tid i hjemmet.
Mange af medarbejderne på døgninstitutionerne fortæller, at de har praksis for at
holde kontakten med de unge, når de har forladt institutionen. Nogle besøger de
unge, hvis medarbejdere fra institutionen er i den by, hvor den unge bor, og de unge
har også mulighed for at besøge institutionen. Dette ud fra tanken om, at
døgninstitutionen har været en meget central del i mange af de unges opvækst og liv
(for nogen unge, er det deres hjem), at der er opbygget nogle tætte menneskelige
relationer, og at mange af de unge også har brug for at holde kontakten og at have
nogen at kunne tale med.
Der gives dog også eksempler på, at kommunerne hjemtager børn/unge uden
forudgående udslusningsperiode, og der er eksempler på døgninstitutioner, der ikke
holder kontakten med de unge efter endt anbringelse.

Efterværn
Nogle døgninstitutioner arbejder med efterværn, såfremt den unge har behov for
støtte fra døgninstitutionen i længere tid og kommunen vil bevilge dette. Der er gode
eksempler på, at døgninstitutionerne eksempelvis etablerer et sted lidt væk fra
moderinstitutionen, hvor den unge kan bo og lære at stå på egne ben. Der er også et
eksempel fra en mindre by, hvor kommunen har oprettet en boenhed for unge over
18 år, som har været anbragt. Det vurderes, at de unge ikke kan klare sig selv, men
de har heller ikke mulighed for at tage hjem til familien. Her lærer de unge at klare sig
selv med støtte fra medarbejdere fra familiecentret.
Det er ud fra interviewene oplevelsen, at det ofte er døgninstitutionerne selv, der
tager initiativ til at henvende sig til anbringende kommune med henblik på etablering
af efterværn, og at brugen af efterværn ikke er udbredt. Dette bekræftes også af de
interviewede medarbejdere fra kommunerne.

Ledelse
Interviewene giver indtryk af, at ledelse er en meget central forudsætning i forhold til
at skabe en indsats med faglig kvalitet. De døgninstitutioner, hvor medarbejderne
oplever, at døgninstitutionen er velfungerende, er kendetegnet ved en erfaren,
kompetent og tydelig ledelse. Det vil sige en ledelse kendetegnet ved relevant faglig
uddannelse og/eller erfaring, herunder ledelseserfaring.
Det er gennemgående i interviewene, at ledelserne har haft meget stor fokus på at
skabe en fælles retning på døgninstitutionen. Kodeord i ledelsen er dels tydelighed
om den pædagogiske tilgang, at der er en rød tråd, som går igen i nedskrevne klare
visioner, klare retningslinjer og en pædagogik med overskuelige mål. Som god
praksis peges også på en klar struktur/organisering af arbejdet, der understøtter, at
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man arbejder ensrettet. Det vil fx sige en fast plan for, hvem der er på arbejde
hvornår, og hvad ens opgaver er, systematik for overlap, og at der noteres i
journaler. Der bliver også peget på, at det er vigtigt, at der er fokus på
medarbejdernes trivsel og udvikling, hvor der er muligheder for løbende
kompetenceudvikling både i dagligdagen, fx faste pædagogiske dage og planlagt
supervision samt i form af kurser og efteruddannelse. Desuden peges på inddragelse
af medarbejderne i opgaveløsningen.
Der er også blandt de interviewede nogle uerfarne ledere, som fortæller, at det er en
stor opgave, og at de har en del udfordringer med det at være ny i ledelsesrollen,
blandt andet i forhold til at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere og
skabe en fælles retning, og at de gerne ville have mulighed for mere sparring og
støtte.
Analysen viser, at døgninstitutionerne kun i meget begrænset omfang samarbejder
med hinanden, og at der dermed er meget lidt erfaringsudveksling og videndeling
forstandere imellem. Blandt de selvstyreejede døgninstitutioner fortæller flere, at de
har deltaget i de forstanderseminarer, som døgninstitutionsafdelingen afholder to
gange årligt. Dette gælder i mindre grad de kommunale og selvejende
døgninstitutioner.

Rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere
Det er en kendt problemstilling, at døgninstitutionerne i Grønland er udfordret af
mangel på uddannet arbejdskraft og stor personalegennemstrømning. Dette nævnes
også som en gennemgående problemstilling af de interviewede medarbejdere på
døgninstitutionerne. De fortæller om forskellige måder at håndtere dette på, og nogle
steder lykkes det at rekruttere og fastholde relativt mange uddannede. Af
interviewene fremgår det, at noget af det der er vigtigt, det er muligheder for faglig
sparring i det daglige arbejde, ekstern supervision og tilbud om løbende
kompetenceudvikling i form af kurser og efteruddannelse samt en klar struktur og
organisering af arbejdet (se også under ledelse), hvilket alt sammen også
understøtter en klar, fælles faglig retning, så alle arbejder ensartet. Desuden nævnes
medarbejderindflydelse, at der fra ledelsens side er fokus på personalets samarbejde
og trivsel samt gode arbejdsvilkår som vigtige elementer for at kunne tiltrække og
fastholde kvalificerede medarbejdere.
Alle døgninstitutioner har en del ikke-faguddannede medarbejdere. I forhold til ikkeuddannede medarbejdere peges der i interviewene på, at det er væsentligt, at der er
klarhed omkring, hvilke personlige og relationelle kompetencer ufaglærte skal have.
Der peges fx på, at de skal være robuste, have almindeligt fornuftigt familieliv og
have noget livserfaring. En døgninstitution har besluttet, at deres ikke-faguddannede
personale skal være mindst 25 år, idet døgninstitutionen har erfaring med, at de
yngre ikke har den livserfaring, som er nødvendig for at kunne arbejde med
omsorgssvigtede børn og unge. Desuden peges på, at der er stort behov for løbende
kompetenceudvikling særligt målrettet ikke-uddannede i forhold til det at arbejde med
omsorgsvigtede børn og unge. Der peges på, at det er vigtigt, at
kompetenceudviklingen er lokalt forankret, tager udgangspunkt i medarbejdernes
praksiserfaringer og de specifikke forhold på den enkelte døgninstitution, samt giver
medarbejderne konkrete værktøjer til at kunne arbejde med de anbragte børn og
unge.
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Anbefalinger
Anbefalinger på døgninstitutionsområdet (se også bilag 1):












Konkretisering af de nye kvalitetstemaer for døgninstitutioner
Ledernetværk på døgninstitutionsområdet
Styrke Døgninstitutionsafdelingen
Klarhed over målgrupper og pædagogisk retning
Behandlingstilbud og opkvalificering af døgninstitutioner i forhold til børn og
unge med et problematisk forbrug af rusmidler
Kompetenceudvikling af døgninstitutionerne i forhold til unge med
udadreagerende adfærd
Oprettelse af pladser til akutanbringelser
Styrket inddragelse af og samarbejde med forældre og netværk under
anbringelse
Styrket fokus på skolegang og uddannelse for anbragte børn og unge
Styrket udslusning og efterværn
Oprettelse af døgninstitutionspladser for hele familier
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Bilag 1 –

Anbefalinger

Anbefalinger
Nedenfor følger anbefalinger til, hvordan det grønlandske selvstyre kan arbejde
videre med at styrke kvaliteten i arbejdet med de udsatte børn og unge i Grønland.
Anbefalingerne adresserer de udfordringer, som undersøgelsen har afdækket på
henholdsvis sagsbehandlingsområdet, familiecentre og døgninstitutionsområdet.
Anbefalingerne har forskellige niveauer og er derfor kategoriseret under følgende
fem overskrifter (se en oversigt over anbefalingerne fordelt på niveau i bilag 2):
 Understøttelse af det konkrete sagsniveau
 Understøttelse af det strukturelle og organisatoriske niveau
 Understøttelse af faglig ledelse og netværk
 Kompetenceudvikling
 Udbygning af tilbudsvifte
Under hvert af de ovenstående niveauer er anbefalingerne oplistet for hvert
undersøgelsesområde;
sagsbehandlingsområdet,
familiecentre
og
døgninstitutionsområdet. Dette er i øvrigt også illustreret ved, at hvert
undersøgelsesområde har sin egen farve i anbefalingens titel som vist her:
Sagsbehandlingsområdet
Familiecenterområdet
Døgninstitutionsområdet
Det skal bemærkes, at en skarp opdeling i niveauer og undersøgelsesområder er
vanskelig, da nogle anbefalinger indeholder elementer, der går på tværs af niveauer,
ligesom nogle anbefalinger indeholder elementer, der går på tværs af de tre
undersøgelsesområder. I forhold til sidstnævnte er det anført i anbefalingens
overskrift, hvis anbefalingen også omhandler en eller to af de andre
undersøgelsesområder.

Understøttelse af det konkrete sagsniveau
Sagsbehandlingsområdet
Styr på basis (udbedre fejl og mangler samt få overblik over antal
sager)
Formål

At få udbedret de fejl og mangler i sagsbehandlingen, som
tilsynsenheden har påpeget. Herunder udarbejdelse af handleplaner.
At Selvstyret får et bedre overblik over de mest grundlæggende data om
sagerne på området for udsatte børn og unge i kommunen.

Målgruppe

Ledere i kommunerne

Hvordan

Socialstyrelsen i Grønland igangsætter et arbejde med systematisk at
assistere kommunernes kommunale centre med at få udarbejdet
sagslister for hele kommunen med en tydelig skelnen mellem børne- og
voksensager. Der bør etableres et overblik over, hvor mange børn, der
er anbragt, og hvor de er anbragt samt sikres, at der er de fornødne
plejetilladelser og børneattester, hvor relevant.
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Herefter er det kommunerne selv, der understøtter, at der udarbejdes
sagslister mm.
Ansvarlig

Kommunerne, Socialstyrelsen i Grønland, Tilsynsenheden

Bidrag
fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen kan bidrage med sparring.

Udarbejdelse af tjeklister og standardskabeloner
Formål

At gøre proceskrav og opgaver på myndighedsområdet så nemt og
overskueligt som muligt for sagsbehandlerne.

Målgruppe

Myndighedssagsbehandlere og ledere

Hvordan

Socialstyrelsen i Grønland udarbejder tjeklister for sagsbehandlingen og
håndtering af akutsager, standardskabeloner for socialfaglig
undersøgelse, handleplan, skabeloner for afgørelser samt oversigt over
relevant lovgivning til den enkelte sagsbehandler. Disse bør være
tilgængelige elektronisk på intranet sammen med lovgivning og øvrigt
materiale. Tjeklister og standarder bør implementeres via ledernetværk
og personalemøder.
Socialstyrelsen/ Den Centrale Rådgivningsenhed bør understøtte
kommunerne med implementering af tjeklister og standardskabeloner.
Tilsynsenheden bør senere indarbejde, at der føres tilsyn med, at
kommuner anvender standardskabeloner, og at de også foreligger på
familiecentre og døgninstitutioner.

Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med sparring på udarbejdelse af
skabeloner og tjeklister.

Implementering
familiecentrene)

af

Bekymringsbarometret

(omfatter

også

Formål

At implementere et fælles nationalt redskab i risikovurdering, afslutning
af sag samt som dialogredskab til inddragelse af familien i sagen.

Målgruppe

Myndighedssagsbehandlere og ledere samt ledere og medarbejdere på
familiecentrene

Hvordan

Central udmelding fra Socialstyrelsen i Grønland om brugen af
Bekymringsbarometeret.
Socialstyrelsen tilpasser bekymringsbarometret til at kunne anvendes i
alle typer af sager.
Tema på ledernetværk, hvor der undervises i redskabet og i, hvordan
lederne kan understøtte implementeringen af redskabet lokalt.
Socialstyrelsen i Grønland udarbejder en kort video om anvendelse af
Bekymringsbarometret.

Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland, ledere i kommuner og byer samt ledere på
familiecentre

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med konkret undervisning i
Bekymringsbarometret, da redskabet også anvendes i Danmark. Den
danske socialstyrelse kan bidrage med konkrete oplæg på
netværksdagen.
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Øget brug af netværksmøder i sagsprocessen (omfatter også
familiecentre og døgninstitutioner)
Formål

At øge brugen af netværksmøder og anvende en mere systematiseret
tilgang til netværksmøder i undersøgelsesfasen og i opfølgningen samt
inddragelse af barnet på disse møder.

Målgruppe

Myndighedssagsbehandlere og ledere, medarbejdere og ledere fra
familiecentre, akutenheden, medarbejdere og ledere fra døgninstitutioner

Hvordan

Central udmelding fra Socialstyrelsen i Grønland om, at netværksmøder
bør anvendes, så vidt det er muligt. Kursus for udvalgte medarbejdere
fra kommuner (faglige fyrtårne), familiecentre og døgninstitutioner om
anvendelsen af netværksmøder, herunder roller, mødeledelse og
forældrenes og barnets deltagelse. Inspirationsmateriale og film herom.

Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland, ledere i kommuner, familiecentre og
døgninstitutioner

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med konkret undervisning i
anvendelsen af netværksmøder og udarbejde materiale herom.

Familiecentrene bør bidrage til udredningen af barn og familie
(omfatter også familiecentre)
Formål

At familiecentrenes faglighed inddrages i den socialfaglige undersøgelse
via netværksmøder, og at der sikres ejerskab til det videre forløb med
familien. Myndighed og familiecenter bør i fællesskab kvalificere den
socialfaglige undersøgelse og handleplan. Myndighed afholder
børnesamtale. Myndighed er ansvarlig.

Målgruppe

Myndighedssagsbehandlere og ledere, samt medarbejdere og ledere fra
familiecentre/familiehuse

Hvordan

Central udmelding fra Socialstyrelsen i Grønland om samarbejdsmodel
mellem myndighed og familiecentre/huse. Roller og opgaver bør
beskrives.
Socialstyrelsen i Grønland beskriver en model for samarbejdet, som
kvalificeres på ledernetværk. Kommuner udarbejder eller justerer
stillingsbetegnelser/rollebeskrivelser for myndighedssagsbehandlere og
personale på familiecentre.
Se bilag 6 for en illustration af samarbejde mellem myndighed og
familiecenter samt bilag 3 for en illustration af organisering og ansvar ift.
alle anbefalingerne.

Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland, ledere fra myndighed og familiecentre/huse i
kommuner og byer

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan give sparring til modellen for samarbejde.

Døgninstitutionsområdet
Styrket fokus på skolegang og uddannelse for anbragte børn og unge
(omfatter også sagsbehandlingsområdet)
Formål

At alle døgninstitutioner (og sagsbehandlere i kommunerne) har fokus på
anbragte børn og unges skolegang, uddannelse eller beskæftigelse.
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At samarbejdet mellem døgninstitutionerne og de lokale skoler styrkes.
Målgruppe

Døgninstitutioner, Socialforvaltninger i kommunerne, skolerne

Hvordan

Socialstyrelsen i Grønland udarbejder inspirationsmateriale om støtte i
forhold til anbragte børns skolegang og uddannelse.
Socialstyrelsen i Grønland udvikler og afholder tværfagligt kursusforløb
for medarbejdere på døgninstitutioner, skoler og sagsbehandlere i
kommuner om støtte til anbragte børns skolegang, herunder tværfagligt
samarbejde og om viden om omsorgssvigtede børn.
Socialstyrelsen i Grønland tager understøttelse af anbragte børns
skolegang op som tema på forstanderseminar.
Socialstyrelsen i Grønland indarbejder skolegang og uddannelse som
fast punkt i skabelon til barnets handleplan ved anbringelse.
Socialstyrelsen i Grønland indarbejder skolegang og uddannelse som et
fast punkt i skabelon for den statusrapport, som døgninstitutionerne skal
sende til kommunen hvert halve år og i skabelon for den
behandlingsplan, som døgninstitutionerne skal lave på baggrund af
handleplanen (jf. §§ 48 og 49 i ny børnelov).
Socialstyrelsen indarbejder skolegang og uddannelse som et fast punkt i
døgninstitutionernes årsberetning. Ligesom skolegang og uddannelse
indarbejdes som et fast punkt i Selvstyrets samlede årsberetning for
døgninstitutioner.
Tilsynsenheden gør det til en fast del af tilsynets godkendelse og tilsyn
med døgninstitutioner at vurdere, hvordan døgninstitutionerne
understøtter børnene og de unge i forhold til skole, uddannelse og/eller
beskæftigelse.
Se bilag 7 for en beskrivelse af forslag til tilsynets fremtidige fokus på
døgninstitutionsområdet.

Ansvarlig

Socialstyrelsen, herunder Døgninstitutionsafdelingen

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med viden om anbragte børn
unges skolegang i en dansk kontekst, yde sparring
inspirationsmateriale og kursusforløb og understøtte udvikling
kvalitetskriterier til tilsynets vurdering af kvalitetstemaet Uddannelse
beskæftigelse.

og
på
af
og
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Styrket
udslusning
sagsbehandlingsområdet)

og

efterværn

(omfatter

også

Formål

At sikre at unge, der har været anbragt, får den nødvendige støtte til at
komme godt videre efter anbringelse og få en god overgang til et
selvstændigt voksenliv og eksempelvis opnår tilknytning til uddannelse
eller beskæftigelse, får en god overgang til selvstændig bolig, kan styre
egen økonomi og får opbygget et netværk.

Målgruppe

Selvstyret, Socialstyrelsen, døgninstitutioner og kommuner

Hvordan

Selvstyret
opretter
satellitter
under
allerede
eksisterende
døgninstitutioner, der kan fungere som boenheder med støtte til unge,
der har været anbragt.
Socialstyrelsen i Grønland udarbejder et vejledningsmateriale om
udslusning og efterværn, som formidler lovgivning, viden og eksempler
på best practice. Vejledningsmaterialet gøres tilgængeligt på
hjemmesiden (www.uupi.gl).
Socialstyrelsen udvikler og afholder tværfagligt kursusforløb for
medarbejdere på døgninstitutioner og sagsbehandlere i kommuner om
udslusning og efterværn.
Socialstyrelsen tilbyder løbende råd og vejledning til døgninstitutionerne
og sagsbehandlere i kommuner om, hvordan de kan arbejde med
udslusning og efterværn. Det kan eksempelvis være i forbindelse med
etablering af udslusningsboliger eller boenheder i tilknytning til
eksisterende døgninstitutioner, konkrete efterværnsindsatser så som
tilknytning af kontaktpersoner til den unge samt indsatser, der har fokus
på at støtte familien, når et barn/ung skal forlade døgninstitutionen og
vende tilbage til familien. Sidstnævnte kan eksempelvis være tværfaglige
indsatser, der inddrager kommunal sagsbehandler, døgninstitution samt
familiecenter.
Socialstyrelsen i Grønland sætter udslusning og efterværn på som tema
på forstanderseminar og i ledernetværk for såvel kommuner som
døgninstitutioner, hvor der undervises i lovgivningen på området
herunder, hvem der har hvilket ansvar. Viden om og metoder til
udslusning og efterværn formidles. Døgninstitutioner, der har gode
erfaringer med dette arbejde, kan også formidle disse. Det Centrale
24
Børnesagkyndige udvalg deltager
Tilsynsenheden gør det til en del af tilsynets godkendelse og tilsyn at
vurdere, hvordan døgninstitutionerne arbejder med udslusning, herunder
deres samarbejde med anbringende kommuner om eventuelt efterværn.

Ansvarlig

Selvstyret,
kommuner

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med viden om og metoder til
udslusning og efterværn for tidligere anbragte unge. Der kan bl.a.
trækkes på erfaringer fra samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og
beskæftigelse samt med viden om og metoder til bostøtte.
Socialstyrelsen kan desuden understøtte udvikling af kvalitetskriterier til
tilsynets vurdering af arbejdet med udslusning og evt. efterværn.

Socialstyrelsen,

herunder

døgninstitutionsafdelingen,

24

Kommunen skal før hjemgivelse indhente en udtalelse fra døgninstitutionen. Hvis døgninstitutionen
ikke er enig i at barnet skal hjemgives kan det Centrale Børnesagkyndige udvalg udtale sig (Jf § 52).
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Styrket inddragelse af og samarbejde med forældre og netværk under
anbringelse
Formål

At sikre at alle døgninstitutioner arbejder med forældreinddragelse og samarbejde som en integreret del af indsatsen.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere på døgninstitutioner

Hvordan

Socialstyrelsen i Grønland udarbejder vejledningsmateriale med viden
om betydningen af forældreinddragelse og -samarbejde, de
lovgivningsmæssige rammer, eksempler på best pratice og konkrete
redskaber til at håndtere samarbejdet i dagligdagen på
døgninstitutionen.
Socialstyrelsen i Grønland gør vejledningsmaterialet tilgængeligt på
hjemmesiden (www.uupi.gl) og formidler det til alle forstandere på
forstanderseminar og ledernetværk samt til medarbejdere ved temadage
på alle døgninstitutioner.
Socialstyrelsen i Grønland gør forældreinddragelse og -samarbejde til et
fast punkt i handleplanen for barnets ophold.
Socialstyrelsen i Grønland gør forældreinddragelse og -samarbejde til et
fast punkt i den statusrapport som døgninstitutionerne skal sende til
kommunen hvert halve år.
Socialstyrelsen i Grønland gør forældreinddragelse og -samarbejde til et
fast punkt i den behandlingsplan som døgninstitutionerne skal lave på
baggrund af handleplanen (jf. §§ 48 og 49 i ny børnelov).
Tilsynsenheden gør det til en del af tilsynets godkendelse og tilsyn at
vurdere, hvordan døgninstitutionerne inddrager og samarbejder med
børnenes forældre og netværk og støtter op om barnets kontakt til
familie og netværk (kvalitetskriterie).
Døgninstitutionsafdelingen gør forældreinddragelse og -samarbejde til et
fast
punkt
i
døgninstitutionernes
årsberetning
ligesom
forældreinddragelse og -samarbejde indarbejdes som et fast punkt i
Selvstyrets samlede årsberetning for døgninstitutionerne.

Ansvarlig

Selvstyret,
Socialstyrelsen
i
Grønland,
herunder
Døgninstitutionsafdelingen, tilsynsenheden, ledere på døgninstitutioner

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med viden om betydningen af
aktiv inddragelse og samarbejde med forældre, familie og netværk, viden
om inddragende metoder og viden om anbringelser med meget fokus på
forældre, familie og netværk (jf. partnerskabsprojektet). Socialstyrelsen
kan også yde sparring på vejledningsmateriale.

Understøttelse af det strukturelle og organisatoriske
niveau
Sagsbehandlingsområdet
Kommunale enheder til håndtering af akutsager (vold og seksuelle
overgreb)
Formål

At sikre at de mest udsatte børn og familier får en hurtigere hjælp, og at
der bliver skabt sikkerhed omkring barnet eller den unge.
At de tungeste akutsager kommer væk fra driften i byerne, så der i
kommunerne kan arbejdes videre på en mere effektiv håndtering af
underretninger.
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At Døgninstitutionsafdelingen får en tæt indsigt i kommunernes
håndtering af akutområdet og dermed bedre kan udvikle en fremtidig
strategi for udvikling af anbringelsesområdet.
Målgruppe

Selvstyret, Socialstyrelsen i Grønland (Døgninstitutionsafdelingen, Den
Centrale
Rådgivningsenhed),
ledere
i
kommuner
og
myndighedssagsbehandlere

Hvordan

Det anbefales, at Selvstyret understøtter kommunerne i at der i hver
kommune oprettes en akutenhed placeret i det kommunale center, som
bør varetage den konkrete sagsbehandling af de tungeste akutsager fra
byer og bygder i kommunen. Akutenheden bør sikre, at sagerne
håndteres hurtigt, og bedst muligt under de givne lokale forhold.
Akutenheden bør have et rejsehold, der kan overtage sagen fra byer og
bygder hurtigst muligt. Når sagen ikke længere er akut, bør ansvaret for
sagen tilbage til byen igen.
Akutenheden har ansvaret for den samlede sagsbehandling i akutfasen i
forbindelse
med
vurdering
og
afgørelsen
om
indsats.
Bekymringsbarometret bør anvendes som redskab. Sagsgangene for,
hvornår og hvordan en sag kommer til og fra akutenheden, bør
beskrives.
Anbringelser af børn og unge på baggrund af en akutsag sker direkte
med Socialstyrelsens Døgninstitutionsafdeling.
Selvstyret/Socialstyrelsen i Grønland bør, i tæt samarbejde med de
kommunale chefer og ledere, udarbejde en organisations- og
implementeringsplan for landets akutenheder samt beslutte, om
akutenhederne skal forankres centralt eller kommunalt.
Socialstyrelsen i Grønland udarbejder tjeklister for håndteringen af
akutsager samt tjeklister til hastesager, der ikke hører ind under
akutenheden. Disse bør være elektronisk tilgængelige på
Socialstyrelsens intranet.
Socialstyrelsen/Den Centrale Rådgivningsenhed bør understøtte det
faglige arbejde i akutenhederne ved at yde sparring og systematisk
supervision. Dette kan foregå over video.
Socialstyrelsen/Den Centrale Rådgivningsenhed etablerer et fagligt
netværk mellem kommunernes akutenheder evt. via faste videomøder.
Det bør herunder præciseres, hvordan rolle- og opgavefordelingen er
mellem hhv. Akutenheden, Den Centrale Rådgivningsenhed
(Socialstyrelsen), de faglige fyrtårne og medarbejderne, så det bliver
tydeligt for alle, hvad deres rolle er, og hvem de kan søge sparring fra.
Se bilag 4 og 5 for illustration af akutenhederne og sagsgang for nye
sager.

Ansvarlig
Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Selvsyret/Socialstyrelsen/kommuner
Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med at opstille kriterier for,
hvornår en sag er akut, og bidrage med ideer til implementering og
arbejdsgange.

Profilering af Den Centrale Rådgivningsenhed
Formål

At det bliver tydeligt for alle aktører på børn- og ungeområdet, hvilke
opgaver og ydelser Rådgivningsenheden omfatter.
At kommunerne ved, hvilke ydelser Den Centrale Rådgivningsenhed
tilbyder og hvornår og hvordan de kan søge sparring.
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At Den Centrale Rådgivningsenhed styrkes.
Målgruppe

Den Centrale Rådgivningsenhed

Hvordan

Det bør præciseres via nyhedsmails til ledere og medarbejdere i
kommunerne, hvilke opgaver den Centrale Rådgivningsenhed har, og i
hvilke situationer man kan trække på dem. Det bør beskrives, hvilke
ydelser de tilbyder, hvem der kan gøre brug af tilbuddene, og hvordan /i
hvilke situationer man kan trække på dem. Beskrivelsen gøres
tilgængelig på hjemmesiden UUPII og formidles direkte til ledere og
medarbejdere i kommuner og familiecentre, fx via nyhedsmails.
Opgaverne for Den Centrale Rådgivningsenhed bør fremadrettet være:
1. Yde sparring og supervision til akutenhederne vedrørende
vurdering og afgørelse af valg af indsats
2. Være videnscenter omkring seksuelle overgreb mod børn
3. Understøtte
implementering
af
standardskabeloner
i
kommunerne og udarbejde implementeringsplaner samt
modeller for opfølgning
4. Være tovholder på at igangsætte dialogmøder mellem
myndighed, sygehusvæsen og politi (om vold og seksuelle
overgreb). Møderne bør bidrage til udarbejdelse af nedskrevne
retningslinjer om snitfladerne herimellem.
5. Vedblive at have en rejseholdsfunktion, men opgaven bør rettes
mod hovedsageligt at understøtte den faglige ledelse i
kommuner
Den
Centrale
Rådgivningsenhed
overgrebsområdet ved:

sikres

særlig

viden

om

a. at alle rådgivningsenhedens medarbejdere deltager i flerdags
kursus, der er en del af kampagnen på overgrebsområdet (se
anbefaling om kampagne om seksuelle overgreb).
b. at rådgivningsenhedens medarbejdere deltager på temadage
om overgreb i Danmark og besøger sammen med
Socialstyrelsen i Danmark Januscenteret, Børnehuse og andre
aktører en gang årligt.
c. løbende at indsamle nyeste viden om overgreb.
Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med konkret undervisning i
opsporing og håndtering af overgreb. Socialstyrelsen kan også
planlægge et program for Den Centrale Rådgivningsenheds besøg i
Danmark. Socialstyrelsen i Danmark kan desuden facilitere møder
mellem politi og myndighed i Grønland samt bidrage til udarbejdelsen af
retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser.

Analyse af lovgivning ved Ankestyrelsen
Formål

At identificere om og i givet fald hvor, der eventuelt kunne være
regelkollision i intentionerne i lovgivningen på det udsatte børne- og
ungeområde, samt ydelsesområdet/Velfærdsområdet, med henblik på at
komme med konkrete forslag til eventuel justering og tilretning heraf.

Målgruppe

Selvstyret

Hvordan

Ankestyrelsen i Danmark vil udarbejde undersøgelsen

Ansvarlig

Selvstyret

Bidrag
fra
Socialstyrelsen

Ankestyrelsen i Danmark vil udarbejde undersøgelsen
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i Danmark

Døgninstitutionsområdet
Konkretisering af de nye kvalitetstemaer for døgninstitutioner
Formål

At få en fælles
døgninstitutionerne.

og

mere

tydelig

ramme

for

kvaliteten

på

At der opnås en fælles forståelse for, hvad de syv kvalitetstemaer
konkret indeholder samt ejerskab og accept af kriterier for kvaliteten.
At sikre, at tilsynet inddrager alle relevante forhold indeholdt i de syv
kvalitetstemaer.
At tilsynet, foruden at udføre en løbende kvalitetssikring af
døgninstitutionerne, også bidrager til at understøtte et generelt
kvalitetsløft af området.
Målgruppe

Tilsynsenheden, Døgninstitutionerne

Hvordan

Døgninstitutioner skal fremover godkendes med udgangspunkt i syv
kvalitetstemaer: 1) Uddannelse og beskæftigelse, 2) Selvstændighed og
relationer, 3) Målgrupper, metoder og resultater, 4) Organisation og
ledelse, 5) Kompetencer, 6) Økonomi samt 7) Fysiske rammer.
Det anbefales, at Selvstyret igangsætter en proces, som har til formål at
konkretisere de syv kvalitetstemaer for døgninstitutioner. Dette bør sker i
et samarbejde mellem Tilsynsenheden og Socialstyrelsen ved en
proces, hvor repræsentanter fra alle typer døgninstitutioner
(selvstyreejede, selvejende, kommunale), repræsentanter fra de fire
kommuners
socialforvaltninger
samt
eventuelt
relevante
interesseorganisationer, så som ex. MIO etc. inddrages i at konkretisere
kvalitetstemaerne ved at opstille 2-3 faste kvalitetskriterier for hvert
tema. Processen skal sikre ejerskab og fælles forståelse af de opstillede
kvalitetskriterier.
Tilsynsenheden gennemfører efterfølgende, i samarbejde med
Socialstyrelsen i Grønland, temadage for ledere og medarbejdere på alle
døgninstitutioner, hvor konkretiseringen af kvalitetstemaerne formidles.
Alle døgninstitutioner beskriver deres indsats indenfor
kvalitetstemaer i udarbejdelsen af deres ydelseskataloger.

de

syv

Ansvarlig

Tilsynsenheden og Socialstyrelsen

Bidrag
fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med viden om samt understøtte
en proces, der har til formål at konkretisere de syv kvalitetstemaer med
inddragelse af relevante aktører og interessenter. Socialstyrelsen kan
bidrage med sparring til formuleringen af kvalitetskriterierne, ligesom
kvalitetsmodellen i det danske socialtilsyn og vejledning til lov om
socialtilsyn kan give inspiration til kvalitetskriterier for de grønlandske
døgninstitutioner indenfor de syv temaer.

Oprettelse af pladser til akutanbringelser
Formål

At børn og unge, der anbringes akut, får den hjælp som de er berettiget
til.
At de fagpersoner, som modtager og arbejder med akutanbragte børn og
unge, er fagligt klædt på til opgaven.
At døgninstitutionen i akutperioden arbejder med at udrede barnet med
henblik på at vurdere den fremtidige indsats for barnet.
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Målgruppe

Døgninstitutionerne

Hvordan

Selvstyret opretter akutinstitutioner/afdelinger, i tilknytning til allerede
eksisterende og velfungerende institutioner. Disse akutinstitutioner
specialiseres i at modtage og arbejde med børn og unge akut, som kun
skal være på institutionen i en kortere periode. I denne periode bør
institutionen observere barnet/den unge, og på den måde kan
døgninstitutionen bidrage til anbringende kommunes arbejde med at
finde en anbringelse, der matcher barnet/den unges behov.

Ansvarlig

Selvstyret, Socialstyrelsen i Grønland, døgninstitutionerne

Bidrag fra
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med viden om metoder og
tilgange til akutanbringelser, herunder observationsforløb.

Styrke Døgninstitutionsafdelingen
Formål

At Socialstyrelsen i Grønland og herunder Døgninstitutionsafdelingen får
mere viden om alle typer døgninstitutioners praksis, den aktuelle
udvikling og de udfordringer, de står over for. Denne viden kan bruges til
at identificere, planlægge og gennemføre relevante tiltag med henblik på
at løfte kvaliteten på området.
At understøtte kvalitetsudvikling af døgninstitutionerne ved at
døgninstitutionsafdelingens formål og understøttende aktiviteter er kendt
af og er tilgængelige for alle typer døgninstitutioner, både selvstyreejede,
kommunale og selvejende døgninstitutioner.
At understøtte implementeringen af ny lovgivning, viden og tiltag på
døgninstitutionsområdet.

Målgruppe

Alle typer døgninstitutioner

Hvordan

I forlængelse af anbefalingen Styr på basis, indsamler Socialstyrelsen i
Grønland tal fra kommunerne på anbragte børn i Grønland herunder,
hvor de er anbragt, og udarbejder et samlet overblik. Socialstyrelsen
opdaterer dette overblik løbende. (Den Centrale Venteliste og de
anbefalede akutenheder kan medvirke hertil, ligesom anbefalingen
om ’Styr på basis’ handler om samme.)
Det anbefales, at Døgninstitutionsafdelingen har kapacitet til at varetage
følgende opgaver:
 Følge udviklingen på anbringelsesområdet generelt
 Følge udviklingen på døgninstitutionsområdet herunder
udviklingen indenfor døgninstitutionernes målgrupper uanset
ejerforhold (se anbefaling om klarhed over målgrupper og
pædagogisk retning)
 Igangsætte relevante kompetenceudviklingstiltag målrettet
ledelse og medarbejdere på alle typer af døgninstitutioner
uanset ejerforhold. Kompetenceudviklingen bør være lokalt
forankret,
tage
udgangspunkt
i
medarbejdernes
praksiserfaringer og de specifikke forhold på den enkelte
døgninstitution, samt giver medarbejderne konkrete værktøjer til
at kunne arbejde med de anbragte børn og unge (se også
anbefaling om klarhed over målgrupper og pædagogisk retning)
 Følge og understøtte døgninstitutionerne i implementeringen af
iværksatte anbefalinger på døgninstitutionsområdet
 Deltage i relevante kurser og indsamle nyeste viden om
anbragte børn og unge.
Døgninstitutionsafdelingens ansvar, opgaver og ydelser formidles til alle
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døgninstitutioner eksempelvis
forstanderseminar.

på

hjemmesiden

UUPI

og

på

Ansvarlig

Socialstyrelsen, herunder Døgninstitutionsafdelingen

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med understøttelse af
implementeringsaktiviteter på døgninstitutionsområdet samt yde råd og
sparring ift. at få konkretiseret, hvilke data der bør indsamles på
anbringelsesområdet. Socialstyrelsen i Danmark kan desuden yde råd
og sparring ift. relevante kompetenceudviklingstiltag målrettet ledelse og
medarbejdere på døgninstitutionerne.

Klarhed over målgrupper og pædagogisk retning
Formål

At det sikres, at alle døgninstitutioner har en klart defineret målgruppe og
velbeskrevne pædagogiske metoder og tilgange, at der er sammenhæng
mellem målgrupper og metoder samt, at beskrivelser af disse er
tilgængelige.
At processen internt på døgninstitutionerne i forhold til at få målgruppe
og pædagogik defineret og beskrevet i sig selv understøtter fælles
pædagogisk retning i døgninstitutionerne.
At anbringende kommuner og DCV i højere grad får mulighed for at
matche barn og døgninstitution.
At der på nationalt plan kan skabes et overblik over, hvilke målgrupper
det nuværende udbud af døgninstitutioner rummer (og hermed hvilke
målgrupper der ikke rummes i dag). Beskrivelserne kan desuden
medvirke til at give et billede af, hvilke behov for kompetenceudvikling
der er ift. specifikke målgrupper og/eller pædagogiske tilgange.

Målgruppe

Socialstyrelsen herunder døgninstitutionsafdelingen, Tilsynsenheden og
døgninstitutioner

Hvordan

Alle døgninstitutioner udarbejder vedtægter, hvori formål, pædagogisk
sigte og målgruppe beskrives (nyt krav jf. forslag til bekendtgørelse om
oprettelse og drift af døgninstitutioner).
Hver døgninstitution igangsætter således en proces med at få
ovenstående beskrevet. Der kan evt. findes inspiration hos de
døgninstitutioner, der allerede i dag har uddybende beskrivelser.
Socialstyrelsen
publicerer
de
uddybede
beskrivelser
af
døgninstitutionernes målgrupper og pædagogiske tilgange på deres
hjemmeside (www.uupi.gl) og sikrer løbende opdateringer af disse.
Opdateringen af hjemmesiden formidles til kommunerne.
Tilsynsenheden sikrer, at det indgår som en del af godkendelsen og det
driftsorienterede tilsyn, at tilsynet vurderer, om døgninstitutionernes
målgruppe er klart defineret og tilstrækkeligt beskrevet, og om
døgninstitutionernes faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til
målgruppen.
Socialstyrelsen benytter de samlede beskrivelser af målgrupper og
pædagogiske tilgange analytisk til at skabe et overblik over, hvilke
målgrupper det nuværende udbud af døgninstitutioner rummer (og
hermed hvilke målgrupper der ikke rummes i dag) samt vurdere behov
for kompetenceudvikling ift. specifikke målgrupper og/eller pædagogiske
tilgange.

Ansvarlig

Socialstyrelsen, herunder Døgninstitutionsafdelingen, Tilsynsenheden,
døgninstitutionerne

Bidrag fra

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med at understøtte udvikling af
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Socialstyrelsen
i Danmark

kvalitetskriterier til tilsynets vurdering af kvalitetstemaet målgrupper,
metoder og resultater. Socialstyrelsen i Danmark kan desuden bidrage
med råd og vejledning til beskrivelse af døgninstitutioner.

Understøttelse af faglig ledelse og netværk
Sagsbehandlingsområdet
Ledernetværk på børn- og ungeområdet
Formål

At styrke videndeling, erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem
ledere og chefer på det udsatte børn og unge område.
At understøtte den faglige og administrative ledelse i kommunerne,
implementering af tjeklister og standardskabeloner på det udsatte børnog ungeområde i Grønland.
At etablere et tæt og systematisk samarbejde mellem Socialstyrelsen i
Grønland og chef-ledelsesniveauerne i kommunerne.

Målgruppe

Socialchefer, afdelingsledere og faglige ledere

Hvordan

Socialstyrelsen i Grønland opretter og er vært for løbende
ledernetværksmøder. Afholdes halvårligt med to sammenhængende
kursusdage.
Indhold kan være: Håndtering af akutsager, implementering, anvendelse
af bekymringsbarometret, udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser og
handleplaner, efterværn, afslutning af sager, sikring af helhedssyn,
inddragelse af barn og familie, udbredelsen af netværksmøder, styrkelse
af faglig sparring, ledelsestilsyn.
Socialstyrelsen/ Den Centrale Rådgivningsenhed bør understøtte
kommunerne i at implementere standardskabelonerne og den enkle
måde at arbejde på. Socialstyrelsen/ Den Centrale Rådgivningsenhed
bør udarbejde implementeringsplaner til kommunerne samt modeller for
opfølgning, så kommunerne kan følge op på, om de er på rette vej. Dette
kan være ved at udarbejde skemaer til lokal gennemgang af sager. Dette
gennemgås og uddeles ved ledernetværksmøderne.
Socialstyrelsen i Grønland opretter et digitalt netværk, hvor lederne
løbende kan søge sparring hos hinanden.

Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland er ansvarlig for etableringen af netværkene.
Socialstyrelsen er ansvarlig for undervisning og facilitering af møderne.

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark vil kunne bidrage med råd og vejledning til
etablering
af
netværk
samt
facilitering
og
undervisning/erfaringsudveksling ved de enkelte netværksmøder.
Socialstyrelsen i Danmark kan desuden bidrage med inspiration til
implementeringsplaner.

Styrkelse af den faglige ledelse ved etablering af funktionen ’faglige
fyrtårne’ i kommunerne samt udarbejdelse af understøttende fagligt
materiale
Formål

At styrke kvaliteten i sagsbehandlingen via lokal kapacitetsopbygning i
kommunerne
At sikre implementeringen af tjeklister og standardskabeloner på
myndighedsområdet
At

fastholde

sagsbehandlere

i

jobbet

og

mindske
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personalegennemstrømning.
Målgruppe

Chefer, ledere og sagsbehandlere i byer samt assistenter i bygder

Hvordan

På hvert lokalkontor udpeger ledelsen 1-2 erfarne og uddannede
medarbejdere (faglige fyrtårne), der får en særlig rolle i forhold til
undervisning og oplæring af kollegaer, herunder sidemandsoplæring og
facilitering
af
faglig
sparring
ved
fællesmøder
blandt
myndighedssagsbehandlerne. Bygdemedarbejderne bør inkluderes evt.
via video.
De faglige fyrtårne yder sagsbehandlerne praksisnær sparring om, hvad
myndighedsrollen indebærer og lovmedholdelighed. De faglige fyrtårne
bør understøtte anvendelsen og implementeringen af tjeklister og
skabeloner. Dette bør være et tema på månedlige personalemøder.
Kommunernes socialchefer og ledere opretter et digitalt netværk til de
faglige fyrtårne med deltagelse af relevante kommunale chefer, som har
til formål at sikre erfaringsudveksling og sparring, samt en ensartet
forståelse af, hvad rollen indebærer i praksis. Dette kan foregå som
møder over video.
Socialstyrelsen i Grønland udarbejder udkast til rollebeskrivelser for de
faglige fyrtårne, som præsenteres på ledernetværk. Efterfølgende
tilpasser de kommunale chefer rollebeskrivelserne til de lokale forhold.
Socialstyrelsen i Grønland bør producere fagligt materiale, som skal
understøtte de faglige
fyrtårnes arbejde
og kvaliteten
i
sagsbehandlingen. Dette kan være om temaer som:
 Hvad myndighedsrollen indebærer
 Gennemgang af relevant lovgivning
 Anvendelse af Bekymringsbarometret
 Socialfaglige undersøgelser (formålet med udarbejdelsen af
socialfaglige undersøgelser og processen herfor, herunder
netværksmøder, inddragelse af barn, familie og netværk)
 Handleplaner (hvad er gode mål, samarbejdet med familien og
samarbejdspartnere)
 Afholdelse af børnesamtale
 Mødeledelse og afholdelse af netværksmøder
 Dilemmaspil der kan bruges i sagsbehandlingen

Ansvarlig

Kommuner og Socialstyrelsen

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med viden og erfaringer som
understøttende led i implementeringen. Socialstyrelsen i Danmark kan
bidrage med ideer og produktion af fagligt materiale.

Familiecenterområdet
Ledernetværk for familiecentre
Formål

At styrke videndeling, erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem
ledere fra familiecentre. At understøtte implementeringen af fælles
nationale redskaber og måder at arbejde på, så der kan opnås en
stærkere fælles faglighed på familiecenterområdet.

Målgruppe

Ledere fra familiecentre

Hvordan

Der oprettes og afholdes løbende netværksmøder for ledere i
familiecentrene. Møderne afholdes årligt med to sammenhængende
kursusdage. Indholdet kan være: målgrupper, Bekymringsbarometer,
socialfaglige undersøgelser, handleplaner, indsatser, forebyggelse,
opsporing og håndtering af seksuelle overgreb, afslutning af sager,
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sikring af helhedssyn, inddragelse af barn og familie, udbredelsen af
netværksmøder, styrkelse af faglig sparring.
Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland og/eller kommuner

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med råd og vejledning til
etablering
af
netværk
samt
bidrage
med
og
facilitere
undervisning/erfaringsudveksling ved de enkelte netværksmøder.

Døgninstitutionsområdet
Ledernetværk på døgninstitutionsområdet
Formål

At styrke videndeling, erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem
ledere på døgninstitutionerne.
At understøtte den faglige og administrative ledelse på
døgninstitutionerne, at understøtte implementeringen af ny lovgivning og
nye metoder samt at højne fagligheden på døgninstitutionerne.

Målgruppe

Socialstyrelsen,
døgninstitutioner

Hvordan

Forstanderseminar:
Socialstyrelsen kan med fordel præcisere, at forstanderseminarierne er
for alle forstandere på landets døgninstitutioner, og kan på den måde
understøtte, at alle forstandere fra alle typer af døgninstitutioner uanset
ejerforhold inviteres og så vidt muligt deltager. Forstanderseminariet kan
derved, som i dag, anvendes til at sætte forskellige temaer på
dagsordenen og understøtte implementering af eksempelvis ny
lovgivning, ny viden eller relevante metoder. Emner på
forstanderseminariet kan eksempelvis være ledelse, forventninger til ikke
faglært-personales kompetencer og udarbejdelse af guidelines, anbragte
børns skolegang, brug af naturen i indsatsen, forældresamarbejde,
udslusning og efterværn etc.

herunder

Døgninstitutionsafdelingen

og

Ledernetværk:
For at løfte den løbende vidensdeling og erfaringsudveksling blandt
døgninstitutionerne, anbefales det, at en del af forstanderseminariet
bruges til at danne netværk mellem døgninstitutionerne uanset
ejerforhold. Der dannes et antal netværksgrupper eksempelvis på
baggrund af geografi, målgrupper eller specifikke udfordringer. Formålet
med netværksgrupperne kan være at udarbejde forslag til specifikke
problemstillinger samt erfaringsudveksling om specifikke emner. På
forstanderseminariet opstilles mål for de enkelte netværksgruppers
arbejde.
Netværksgruppernes arbejde ligger efter forstanderseminariet og frem til
det næste forstanderseminar. De kan enten mødes fysisk (eventuelt med
facilitering af Socialstyrelsen) eller kommunikere over video/mail. På det
efterfølgende forstanderseminar samles op på netværksgruppernes
arbejde.
Kursus for nye forstandere:
Socialstyrelsen, udarbejder et kort kursus målrettet nye forstandere på
alle typer døgninstitutioner. Kursusindholdet bør sikre, at nye forstandere
bliver fagligt klædt på til at kunne løfte opgaven og har relevant viden om
ledelse,
lovgivning
samt
procedurer
på
området
(ex.
Forstanderinstruksen), økonomi og personaleledelse. Kurset bør kunne
rekvireres så det sikres, at nye forstandere bliver klædt på så hurtigt som
muligt. Døgninstitutionsafdelingen udbyder kurset.
Tilsyn:
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Det bør være en fast del af tilsynet med døgninstitutioner, at tilsynet
vurderer, om døgninstitutionens ledelse er kompetent. Herunder kan
tilsynet vurdere, om ledelsen har adgang til ekstern sparring og faglige
netværk.
Ansvarlig

Socialstyrelsen i
Tilsynsenheden

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark vil kunne bidrage med råd og vejledning til
etablering
af
netværk
samt
facilitering
og
undervisning/erfaringsudveksling
ved
de
enkelte
forstanderseminarer/netværksmøder. Socialstyrelsen i Danmark kan
desuden bidrage med sparring og inputs i forbindelse med udvikling af
kursus for forstandere.

Grønland,

herunder

Døgninstitutionsafdelingen,

Kompetenceudvikling
Sagsbehandlingsområdet
Kursus i inddragelse af barnet samt afholdelse af børnesamtale
(omfatter også familiecentre)
Formål

At opkvalificere ledere og myndighedssagsbehandlere, ledere og
behandlere på familiecentre/huse i afholdelse af børnesamtaler.

Målgruppe

Myndighedssagsbehandlere og medarbejdere på familiecentre

Hvordan

Socialstyrelsen i Grønland udarbejder kursus med anvisning af og
gennemgang af konkrete redskaber i samtalen.

Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med konkret indhold til kurset.

Kursus i socialfaglige undersøgelser og handleplaner (omfatter også
familiecentre)
Formål

At sagsbehandlere får viden om lovgivningen på området og formålet
med socialfaglige undersøgelser og handleplaner samt konkret viden
om, hvordan undersøgelser og handleplaner skal udarbejdes.

Målgruppe

Myndighedssagsbehandlere, medarbejdere på familiecentre

Hvordan

Der afholdes et kursusforløb for udvalgte medarbejdere fra kommuner
og familiecentre om socialfaglige undersøgelser og handleplaner samt
ny lovgivning. Der tages afsæt i konkret gennemgang af, hvordan
standardskabelonerne udfyldes, herunder på afgrænsning, inddragelse
af netværk, fokus på ressourcer, mål i handleplan og opfølgning herpå.
Undervisningen kan understøttes af kortfilm om socialfaglige
undersøgelser, herunder netværksmøder og handleplaner.
Udvalgte dele fra den danske socialstyrelses materiale om ”Inspiration til
arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner” (eksempler
på børnefaglige undersøgelser, handleplaner, et katalog med
socialfaglige opmærksomhedspunkter, et refleksionsredskab og otte film
med erfarne sagsbehandlere samt særskilt vejledning til undervisere)
kan tilpasses grønlandsk kontekst og formidles til kommuner og
familiecentre via nyhedsmail og lægges på Socialstyrelsen i Grønlands
intranet.

Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland, ledere på kommuner, døgninstitutioner og
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familiecentre
Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med konkret undervisning i
socialfaglige undersøgelser og handleplaner samt bidrage med
tilpasning af materialet om ”Inspiration til arbejdet med børnefaglige
undersøgelser og handleplaner”.

Kampagne om seksuelle overgreb – øget fokus på forebyggelse,
opsporing og håndtering af seksuelle overgreb (omfatter også
familiecentre og døgninstitutioner)
Formål

At medarbejdere og ledere får mere viden om forebyggelse, opsporing
og redskaber til håndtering af seksuelle overgreb.
At alle fagpersoner kender snitfladerne mellem myndighed og politi.
At ændre befolkningens adfærd og sætte fokus på, at seksuelle overgreb
har vidtrækkende konsekvenser for børn og unge.

Målgruppe

Ledere og sagsbehandlere fra myndighedsområdet (akutenheden), Den
Centrale Rådgivningsenhed, familiecentre og døgninstitutioner samt
befolkningen

Hvordan

Kursus for medarbejdere i kommuner, familiecentre, døgninstitutioner og
Den Centrale Rådgivningsenhed:
Selvstyret sikrer, at der afholdes case-baseret kursusdage for
sagsbehandlere, medarbejdere på familiecentre og døgninstitutioner,
samt medarbejdere fra den Centrale Rådgivningsenhed. Kurset
omhandler forebyggelse, opsporing, lovgivning om underretning,
procedurer og handleveje, barrierer for underretning og handling,
redskaber til at tale med børn. Kurset afholdes på flere forskellige
geografiske lokationer i Grønland.
Kurset bør indeholde supervision og tilrettelægges med afsæt i, at flere
ledere og sagsbehandlere sandsynligvis selv har været udsat for
overgreb eller på anden vis har problematikken tæt på i deres liv.
Afklaring og beskrivelse af rolle/ansvarsfordeling mellem myndighed og
politi:
Selvstyret/Socialstyrelsen i Grønland bør afklare rolle/ansvarsfordeling
mellem politi og myndighed (i forhold til vold og seksuelle overgreb) via
udarbejdelse af nedskrevne retningslinjer på baggrund af dialogmøder
mellem myndighed, sygehusvæsen og politi. Den Centrale
Rådgivningsenhed er tovholder.
Oplysnings- og vejledningsmateriale:
Udarbejde materiale, herunder eventuelt tilpasning og oversættelse af
udvalgte eksisterende materialer fra hhv. Socialstyrelsen i Danmark og
Red Barnet (målrettet fagpersoner).
Udarbejdelse af særligt tema om seksuelle overgreb på Socialstyrelsens
hjemmeside med viden om opsporing, handlemuligheder og
konsekvenser af seksuelle overgreb (målrettet til fagpersoner, forældre,
børn og unge samt befolkningen).
Udarbejdelse af korte film/tegnefilm el.lign. om forebyggelse, opsporing
og håndtering af seksuelle overgreb i en grønlandsk kontekst (målrettet
til fagpersoner, forældre, børn og unge samt befolkningen).
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Radiospots, tv-spots (evt. med brug af kendte grønlændere) samt
Facebook-side/opslag om håndtering af underretninger, opsporing,
handlemuligheder og konsekvenser af seksuelle overgreb (målrettet til
fagpersoner, forældre, børn og unge samt befolkningen).
Ansvarlig

Selvstyret, Socialstyrelsen i Grønland, Den Centrale Rådgivningsenhed

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med konkret undervisning samt
give input til film, udarbejde og/eller give input til diverse materialer.
Socialstyrelsen i Danmark kan også bidrage med input til radiospots og
tv-spots samt til oprettelsen af en Facebook side.

Døgninstitutionsområdet
Kompetenceudvikling af døgninstitutionerne i forhold til unge med
udadreagerende adfærd
Formål

At børn og unge med udadreagerende adfærd anbringes på
døgninstitutioner, hvor der er den nødvendige ekspertise på området.
At alle døgninstitutioner generelt set er bedre rustet til at kunne håndtere
børn og unge med udadreagerende adfærd.
At forebygge vold og overgreb på institutionerne og undgå sammenbrud
i anbringelser.

Målgruppe
Hvordan

At etablere et intensivt udviklingsforløb på en til to af Selvstyrets
døgninstitutioner for at afprøve og udvikle tiltag, som kan udbredes til
andre døgninstitutioner.
Døgninstitutionerne
Socialstyrelsen i Grønland udarbejder vejledningsmateriale om unge
med udadreagerende adfærd med fokus på, hvordan der kan arbejdes
med denne målgruppe. Vejledningsmaterialet gøres tilgængeligt på
hjemmesiden www.uupi.gl
Socialstyrelsen i Grønland tager arbejdet med anbragte børn og unge
med udadreagerende adfærd op som tema på forstanderseminar og
ledernetværk.
Socialstyrelsen i Grønland igangsætter et udviklingsforløb på en til to af
Selvstyrets døgninstitutioner, som har unge med udadreagerende
adfærd (og evt. også misbrug) som deres primære målgruppe. Forløbet
bør bestå af intensiv kompetenceudvikling til personalet sammen med
25
afprøvning af metoder fx, ART (Aggression Replacement Training) , MI
26
27
(Motiverende
Interview) ,
No
Power
No
Lose
(NPNL) ,
28
familiebehandling og eventuelt risikovurderingsredskabet YLS-CMI .
Der tilknyttes en ekstern evaluator til udviklingsforløbet med henblik på
systematisk erfaringsopsamling, der kan danne grundlag for
efterfølgende udbredelse.
Socialstyrelsen i Grønland udvikler og afholder kurser for medarbejdere

25

ART er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere
empati og bedre selvværd for børn og unge, som er i risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer.
26
Motiverende interview (MI) er en person-centreret og guidende tilgang, der har til formål at øge
paratheden til forandring over for en bestemt uhensigtsmæssig adfærd
27
NPNL er en konflikthåndterings- og selvbeskyttelsesmetode, som medarbejdere kan anvende til at
begrænse magtanvendelser i konfliktsituationer.
28
YLS-CMI står for Youth Level of Service - Case Management Inventory. Det et standardiseret
redskab, der indikerer, om en ungs risikoniveau for fortsat antisocial/kriminel adfærd er lav, moderat, høj
eller meget høj.YLS-CMI kan anvendes af fagpersoner til at vurdere risiko-, behovs- og
responsivitetsfaktorer hos kriminelle og kriminalitetstruede unge. Det kan også anvendes til at udarbejde
en behandlingsplan for den unge.
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på døgninstitutioner om unge med udadreagerende adfærd med fokus
på, hvordan der kan arbejdes med denne målgruppe.
Tilsynsenheden bør sikre, at det gøres til et fast fokuspunkt ved
godkendelse og i tilsynet at vurdere, hvorvidt døgninstitutionernes faglige
tilgange og metoder er relevante samt, om medarbejdernes
kompetencer er tilstrækkelige i forhold til at kunne varetage opgaven
herunder i forhold til børn og unge med udadreagerende adfærd.
Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland, døgninstitutionerne, Tilsynsenheden

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med viden om unge med
udadreagerende adfærd og viden om virksomme metoder til brug for
udvikling af kurser og vejledningsmateriale. Det kan fx være ART
(Aggression Replacement Training), MI (Motiverende Interview), No
Power No Lose (NPNL) og familiebehandling.

Udbygning af tilbudsvifte
Familiecenterområdet
Etablering af flere boenheder på familiecentre
Formål

At kunne tilbyde intensiv behandling af både forældre og børn.
At styrke samarbejdet mellem forældre og barn.

Målgruppe

Familiecentre

Hvordan

Selvstyret tager initiativ til oprettelse af flere boenheder.
Kriteriet for at bo i enheden er, at familien vurderes til at kunne profitere
af indsatsen..
Socialstyrelsen igangsætter et kursusforløb om samspillet mellem
forældre og barn (fx PMTO).

Ansvarlig

Selvstyret

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med
undervisningsmateriale samt afholdelse af kursus.

udarbejdelse

af

Etablering af netværksgrupper for børn og unge, som har været udsat
for seksuelle overgreb
Formål

At børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb, får den
rette behandling.

Målgruppe

Familiecentre

Hvordan

Udmelding fra centralt hold om ny indsats i familiecentrene, herunder
fastlæggelse af rammer for etablering og afholdelse af netværksgruppe:
kriterier for deltagelse, indhold, tidsramme mv. Der udarbejdes et kursus
for udvalgte familiebehandlere til at facilitere en netværksgruppe for
børn. Der udarbejdes en videofilm målrettet facilitator.
Der bør ydes supervision til facilitatorerne.

Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med udarbejdelse af
projektbeskrivelse af netværksgruppe for børn og unge eller give
sparring hertil samt afholde kursus for medarbejderne på familiecentrene
om facilitering af netværksgrupper. Socialstyrelsen kan også give
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supervision til nogle facilitatorer på udvalgte netværksgrupper.

Tydeliggøre at væresteder også er for unge og/eller oprette nye
væresteder for unge
Formål

At unge også deltager og får positivt udbytte af værestedets aktiviteter.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere
uddannelsestilbud

Hvordan

Der udarbejdes materiale om værestedets formål og målgruppe, der
distribueres til kommunekontor, skoler og opsættes på diverse
opslagstavler i byen, hvor det tydeliggøres, at værestedet også er for
unge, eller der oprettes nye væresteder særligt målrettet unge.

fra

familiecentre,

skoler,

myndighed,

Der bør udarbejdes tiltag/aktiviteter, der er særligt målrettet de unge.
Ansvarlig

Socialstyrelsen i Grønland

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage til udarbejdelse af materiale.

Døgninstitutionsområdet
Behandlingstilbud og opkvalificering af døgninstitutioner i forhold til
børn og unge med et problematisk forbrug af rusmidler (kursus også
målrettet sagsbehandlingsområdet og familiecentre)
Formål

At børn og unge med et problematisk forbrug af rusmidler kan tilbydes
relevant hjælp og støtte.
At nogle døgninstitutioner specialiseres i at kunne rumme børn og unge
med et problematisk forbrug af rusmidler.
At døgninstitutionerne er bedre rustet til at kunne håndtere børn og unge
med rusmiddelproblematikker, og at institutionerne arbejder med
forebyggelse af rusmiddelproblematikker blandt anbragte børn og unge.
At tilsynet følger op på døgninstitutionernes indsats vedr. håndtering af
rusmiddelproblematikker.

Målgruppe

Døgninstitutioner med børn og unge i alderen 12 år og op.
Børn og unge med et problematisk forbrug af rusmidler.

Hvordan

Selvstyret opretter misbrugsbehandlingstilbud for børn og unge. Der bør
være fokus på den socialfaglige tilgang i behandlingen så som
eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, familie og netværk,
ensomhed og social adfærd, uopdagede psykiske eller psykiatriske
problemstillinger etc.
Selvstyret opretter satellitter el.lign. i tilknytning til nogle af de
velfungerende døgninstitutioner, som opkvalificeres til og har ressourcer
til at kunne modtage børn og unge med problematisk forbrug af
rusmidler.
Socialstyrelsen
i
Grønland
udarbejder
i
samarbejde
med
sundhedsområdet et vejledningsmateriale omkring børn og unge og
rusmidler eksempelvis med fokus på tegn på mistrivsel, brug af
rusmidler, behandlingsmuligheder, samt hvordan der kan arbejdes
forebyggende omkring rusmiddelproblematikker blandt børn og unge.
Vejledningsmaterialet bør gøres tilgængeligt på hjemmesiden
(www.uupi.gl).
Socialstyrelsen i Grønland udvikler og afholder i samarbejde med
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sundhedsområdet kurser for medarbejdere på døgninstitutioner om unge
og rusmidler med fokus på tegn på mistrivsel, problematisk brug af
rusmidler, behandlingsmuligheder samt, hvordan der kan arbejdes
forebyggende omkring rusmiddelproblematikker blandt børn og unge.
Medarbejdere fra myndighed og familiecentre deltager også på kurset.
Socialstyrelsen i Grønland tager arbejdet med anbragte børn og unge og
rusmidler op som tema på forstanderseminar og ledernetværk.
Tilsynsenheden bør sikre, at døgninstitutionernes arbejde med rusmidler
blandt anbragte børn og unge indgår som fast fokuspunkt i tilsynet.
Ansvarlig

Selvstyret (herunder Departementet for Sundhed) Socialstyrelsen i
Grønland, ledere på døgninstitutioner, Tilsynsenheden

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark kan bidrage med viden om unge med
rusmiddelproblematikker og viden om virksomme metoder til brug for
29
udvikling af kurser og vejledningsmateriale. Eksempelvis er der PAV ,
der er særligt udviklet til døgninstitutioner. Også udbredelsen af
30
31
kerneelementer fra Modellerne U18 og Uturn kan være relevante.

Oprettelse af døgninstitutionspladser for hele familier
Formål

At sikre en helhedsorienteret indsats for hele familien, hvor også
forældre er en del af behandlingen under anbringelsesforløbet.
At sikre sammenhæng mellem anbringelse og hjemgivelse – at barnet
og forældrene profiterer af forløbet med hjemgivelse for øje.
At arbejde med og skabe forandringer i forældrenes handlemønster og
udvikle forældrekompetencerne.
Hvis hjemgivelse ikke er muligt – at arbejde med, at forældrene så vidt
muligt kan støtte op om og være en del af barnets liv under den videre
anbringelse.

Målgruppe

Døgninstitutionerne, kommuner

Hvordan

Socialstyrelsen i Grønland igangsætter et udviklingsforløb på en til to af
Selvstyrets eksisterende og velfungerende døgninstitutioner. Her
oprettes satellitter eller afdelinger for hele familien. Forløbet bør bestå af
intensiv kompetenceudvikling til personalet sammen med afprøvning af
metoder indenfor familieanbringelse/familiebehandling. Der tilknyttes en
ekstern evaluator til udviklingsforløbet med henblik på systematisk
erfaringsopsamling, der kan danne grundlag for efterfølgende
udbredelse. Der kan eksempelvis bygges videre på erfaringerne med
familiebehandling fra allerede eksisterende døgninstitutioner (ex.
Inuusuttut Inaat Qaqortoq).
Som alternativ til familieanbringelse kan arbejdes med intensive
familiebehandlingsforløb i familiens hjem. Dette kan eksempelvis

29

PAV er en metode til forbehandling af unge med rusmiddelproblematikker. Prøv Andre Veje skal over
de næste 3 år udrulles til 45-50 døgninstitutioner i Danmark i samarbejde med Type2Dialog:
http://www.type2dialog.dk/Handicap--psykiatri-rusmidler/PAV-forbehandlingsprogram.aspx Det er et
modulopbygget kompetenceprogram med implementeringsstøtte. Det første hold er næsten igennem og
tilbagemeldingerne er meget positive.
30
U18 modellen er et frivilligt tilbud til unge under 18 år, der har et misbrug af rusmidler. Modellen
benytter sig af kognitive, dynamiske og adfærdsterapeutiske metoder.
31
U-turn er et helhedsorienteret tilbud til unge under 25 år, som har et problematisk forbrug af rusmidler.
I behandlingen er der fokus på sociale problematikker som eksempelvis forsørgelse, netværk, helbred,
bolig, familieforhold, skoleforhold, beskæftigelse og kriminalitet. Tilbuddet indebærer en åben, anonym
rådgivning og længerevarende forløb, hvor de unge kan få hjælp til at løse deres udfordringer.
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iværksættes i et samarbejde mellem kommune, familiecenter og
døgninstitution, hvor relevante fagpersoner yder en helhedsorienteret
indsats i familien. I indsatsen kan der både være fokus på det
pædagogiske eksempelvis ift. opdragelse og familiedynamik, det
praktiske - at få en hverdag til at hænge sammen, det mere terapeutisk,
det sundhedsmæssige etc.
Ansvarlig

Selvstyret, Socialstyrelsen
kommuner

Bidrag fra
Socialstyrelsen
i Danmark

Socialstyrelsen kan
familiebehandling.

herunder

bidrage

med

Døgninstitutionsafdelingen
viden

om

og

metoder

og
til
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Bilag 2 - Kategorisering af anbefalinger
1. Understøttelse af det konkrete sagsniveau
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Styr på basis (udbedre fejl og mangler samt få overblik over antal sager)
Udarbejdelse af tjeklister og standardskabeloner
Implementering af bekymringsbarometret
Øget brug af netværksmøder i sagsprocessen
Familiecentrene bør bidrage til udredningen af barn og familie
Styrket fokus på skolegang/uddannelse for anbragte børn og unge
Styrket udslusning og efterværn
Styrket inddragelse og samarbejde mellem forældre og netværk under
anbringelse

2. Understøttelse af det strukturelle og organisatoriske niveau
1) Oprettelse af kommunale enheder til håndtering af akutsager (vold og
seksuelle overgreb)
2) Oprettelse af pladser til akutanbringelser
3) Profilering af Den Centrale Rådgivningsenhed
4) Konkretisering af de nye kvalitetstemaer for døgninstitutioner
5) Styrke Døgninstitutionsafdelingen
6) Klarhed over målgruppe og pædagogisk retning (på døgninstitutioner)
7) Analyse af lovgivning ved Ankestyrelsen

3. Understøttelse af den faglige ledelse og netværk
1)
2)
3)
4)

Ledernetværk på børn og ungeområdet
Ledernetværk for familiecentre
Ledernetværk på døgninstitutionsområdet
Styrkelse af den faglige ledelse ved etablering af funktionen ”faglige fyrtårne” i
kommunerne samt udarbejdelse af understøttende fagligt materiale

4. Kompetenceudvikling
1) Kursus i inddragelse af barnet samt afholdelse af børnesamtale
2) Kursus i socialfaglige undersøgelser og handleplaner
3) Kampagne om seksuelle overgreb – øget fokus på forebyggelse, opsporing
og håndtering af seksuelle overgreb
4) Kompetenceudvikling af døgninstitutionerne i forhold til unge med
udadreagerende adfærd

5. Udbygning af tilbudsvifte
1) Etablering af flere boenheder på familiecentre
2) Etablering af netværksgrupper for børn og unge, som har været udsat for
seksuelle overgreb
3) Tydeliggøre at væresteder også er for unge og/eller oprette nye væresteder
for unge
4) Oprettelse af døgninstitutionspladser for hele familier
5) Behandlingstilbud og specialisering af behandlingstilbud til børn og unge med
et problematisk forbrug af rusmidler
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Bilag 3 – Organisering og ansvar ift. anbefalinger

Udfører niveau

Departementet
Oprettelse af akutenheder i kommunerne
Etablering af flere boenheder på familiecentrene
Etablering af behandlingstilbud til børn og unge med et problematisk forbrug af rusmidler
Oprettelse af akutinstitutioner/afdelinger
Oprettelse af døgninstitutioner/afdelinger for familier, unge med udadreagerende adfærd og unge
med et problematisk forbrug af rusmidler

Stat

Socialstyrelsen
Rådgivning og vejledning
Etablering af ledernetværk på børn og ungeområdet
Etablering af netværk på familiecenterområdet
Vidensindsamling og -formidling (oprettelse af intranet)
Iværksættelse af strategi for efter- og videreuddannelse
Etablering af netværksgrupper for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb

Tilsynsenhed
Konkretisering af
kvalitetstemaer
Driftsorienteret tilsyn med
udgangspunkt i kvalitetsmodel
Faglig sparring med
døgninstitutioner

- Den Centrale Rådgivningsenhed
Udarbejdelse af tjeklister og skabeloner
Rådgivning og vejledning vedrørende
Sagsbehandling/akutsager
Målgrupper og metoder
Manualer og tjeklister
Etablering af dialogmøder med myndighed, politi og sygehusvæsen
Etablering af fagligt netværk mellem akutenhederne

Kommunale akutenheder i "kommunale
centreer"
Sagsbehandling af de tungeste sager
Rejsehold med overtagelse af sager fra
kommunerne
Netværkssamarbejde med andre akutenheder
Netværk blandt
akutenheder

Døgninstitutioner
Behandling af børn og unge
Beskrivelse af målgruppe og pædagogik

Familiecentre
Bidrage til udredning af børn og
unge
Tilbyde behandling af barn og
familie
Tilbyde væresteder til unge

- Døgninstitutionsafdelingen
Konkretisering af kvalitetskriterier
Afholder forstanderseminar og etablerer ledernetværk
Rådgivning og vejledning til alle typer døgninstitutioner vedrørende:
Skolegang og uddannelse
Udslusning og efterværn
Samarbejde med forældre og netværk
Unge med udadreagerende adfærd
Understøtte døgninstitutionerne ift. at få beskrevet målgrupper og pædagogisk retning.
Følge området og udarbejde et samlet overblik over anbragte børn i Grønland

Kommune

Ledernetværk
Forstanderseminar

Ledernetværk

Kommunale forvaltninger
Styr på basis
Udredning og socialfaglige undersøgelser (ikke akutsager)
Afgørelser og visitering til tilbud
Koordination og samarbejde med byerne
Varetagelse af rollen som faglige fyrtårne
Ledernetværk
Netværk blandt faglige fyrtårne
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Bilag 4 – Illustration over akutenheder
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Bilag 5 – Illustration af sagsgang for nye sager
Kontakt med
døgninstitutions
-afdelingen

Akut sag
Vold eller
seksuelle
overgreb
Faglig vurdering
ved brug af
bekymringsbarometer

Andre
problemstillinger
end vold og
seksuelle
overgreb

Kontakt
med
politiet

Sparring med
Ansvarlig
for
udarbejdelse af
socialfaglig
undersøgelse
og handleplan

Akutenhed
- Udarbejder
socialfaglig
undersøgelse
- Afholder
børnesamtale
og
netværksmøde
- Udarbejder
handleplan
- Beslutter indsats
- Foretager
anbringelser

Sagen bliver i
pågældende by, og
udarbejdes
socialfaglig
undersøgelse
+
afgørelse om indsats

den
der
en

Den Centrale
Rådgivningsenhed
Overlevering til by hvor
barnet bor
Netværksmøde
med
familie,
akutenhed,
kommune
i
den
pågældende
by
og
familiecenter

Der er igangsat indsats,
og der foretages løbende
opfølgning

evt.
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Bilag 6 – Illustration af samarbejde mellem myndighed og familiecenter

Familiecenter

Kommune
Fælles opgaver
Indledende vurdering af
underretning/henvendelse

Ansvarlig for udarbejdelse
af
socialfaglig
undersøgelse
og
handleplan

Afholder børnesamtale

Træffer afgørelse

Behandling af hele familien,
herunder børn og forældre
Netværksmøde
om
udredning,
herunder
socialfaglig undersøgelse,
handleplan og opfølgning.
Familiecenter
kvalificerer
undersøgelse
og
handleplan.
Barn og familie deltager på
møder.
Det aftales, hvem der er
ansvarlig for indkaldelse til
netværksmøder
og
opfølgningsmøder.

Ansvarlig for koordinering
af indsatsen målrettet børn
og forældre

Arbejde
målrettet
afslutning af sager

mod

Tilbyde værested til børn
såvel som unge

Visiterer til familiecenteret
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Bilag 7 – Beskrivelse af tilsynets fremtidige fokus på
døgninstitutionsområdet
Døgninstitutionerne i Grønland skal fremadrettet, jf. ny bekendtgørelse om drift af
døgninstitutioner, godkendes indenfor følgende syv kvalitetstemaer:
1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske Rammer
I det driftsorienterede tilsyn skal Tilsynsenheden tilse, at døgninstitutionerne forsat
har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelsen.
Det anbefales, at understøttelsen af et kvalitetsløft af døgninstitutionerne generelt set
tager udgangspunkt i og ses i sammenhæng med disse kvalitetstemaer. Formålet er,
at få en fælles ramme for forståelsen af og arbejdet med udviklingen af kvaliteten på
døgninstitutionerne.
Det anbefales herunder, at hvert af de syv kvalitetstemaer udfoldes og beskrives
samt, at der opstilles kvalitetskriterier. Dette bør ske ved en proces, hvor
Tilsynsenheden i samarbejde med Døgninstitutionsafdelingen inddrager
repræsentanter fra alle typer døgninstitutioner (selvstyreejede, selvejende,
kommunale), repræsentanter fra de fire kommuners socialforvaltninger samt
eventuelt relevante interesseorganisationer, så som ex. MIO, etc. i at identificere
relevante kriterier for god kvalitet i døgninstitutionerne i Grønland.
I mange af anbefalingerne til døgninstitutionsområdet peges der på, at tilsynet i deres
godkendelse og løbende driftsorienterede tilsyn bør have fokus på en række forhold,
som er relateret til kvalitetstemaerne. Det drejer sig om følgende:
Uddannelse og beskæftigelse
- Det bør gøres til en del af tilsynets godkendelse og tilsyn at vurdere, hvordan
døgninstitutionerne understøtter børnene og de unge i forhold til skole,
uddannelse og/eller beskæftigelse.
Selvstændighed og relationer
- Det bør gøres til en del af tilsynets godkendelse og tilsyn at vurdere, hvordan
døgninstitutionerne inddrager og samarbejder med børnenes forældre og
netværk og støtter op om barnets kontakt til familie og netværk.
- Det bør gøres til en del af tilsynets godkendelse og tilsyn at vurdere, hvordan
døgninstitutionerne arbejder med udslusning og eventuelt efterværn.
Målgrupper, metoder og resultater
- Det bør indgå som en del af godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn at
tilsynet vurderer, om døgninstitutionernes målgruppe er klart defineret og
tilstrækkeligt beskrevet og, om døgninstitutionernes faglige tilgange og
metoder er relevante i forhold til målgruppen.
- Tilsynet bør have fokus på anvendelsen af standardskabeloner, herunder
handleplaner (mål og delmål) på såvel døgninstitutionerne som i
kommunerne og familiecentrene.
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-

-

Tilsynet bør have fokus på døgninstitutionernes arbejde med forebyggelse og
håndtering af problematisk brug af rusmidler blandt de anbragte børn og
unge.
Det bør gøres til et fast fokuspunkt ved godkendelse og i tilsynet, hvorvidt
døgninstitutionernes faglige tilgange og metoder er relevante samt om
medarbejdernes kompetencer er tilstrækkelige i forhold til at kunne varetage
opgaven herunder ift. børn og unge med udadreagerende adfærd.

Ledelse
- Det bør indgå som en del af godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn, at
tilsynet vurderer, om døgninstitutionerne har en kompetent ledelse. Herunder
bør det inddrages i vurderingen, hvorvidt lederen/lederne har adgang til
erfaringsudveksling, videndeling og faglige netværk.
Kompetencer
- Det bør gøres til en del af tilsynets godkendelse og tilsyn at vurdere, hvordan
døgninstitutionerne sikrer løbende kompetenceudvikling af ledere og
medarbejdere.
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Bilag 9 – Metode
Formål med projektet
Det samlede initiativ har til formål at bistå og understøtte Selvstyrets indsats over for
udsatte børn og unge i Grønland i forhold til de områder, hvor der er særligt behov.
Det forventes, at projektets socialfaglige, juridiske og implementeringsfaglige bistand
kan bidrage til at styrke og understøtte det grønlandske selvstyre i deres opgave med
at håndtere udfordringerne på det udsatte børne- og ungeområde. Kvaliteten i den
kommunale sagsbehandling og i de kommunale indsatser, herunder i familiecentrene
og på døgninstitutioner, forventes at blive styrket til gavn for udsatte børn og unge
generelt.

Design af analysen
Indledningsvist blev der foretaget en foranalyse, som blev brugt til at skærpe og
tilrettelægge afdækning og analysefasen. I foranalysen blev der foretaget en række
interview med aktører på socialområdet i Grønland. Foranalysen pegede på, at der
flere steder findes gode eksempler på socialfaglig praksis, som var interessante at
forfølge og udfolde i forhold til en udbredelse af god praksis. Foranalysen resulterede
i udarbejdelsen af et analysedesign, som udgjorde grundlaget for afdækning i
analysefasen. Analysedesignet beskrev de analytiske greb samt den metodiske
tilgang.

Løsningsfokuseret tilgang
I afdækning og analysefasen er der anlagt en løsningsfokuseret tilgang, som
medfører, at der i dataindsamlingen målrettet er fokuseret på at få beskrevet det, der
fungerer i praksis samt forudsætningerne herfor. Tilgangen var at drage læring fra
succeshistorier og gode eksempler.
Denne tilgang har haft betydning for udvalget af interviewpersoner og de steder, der
er besøgt. Der har således været et ønske om at interviewe steder, hvor praksis
fungerer godt. Selvstyret har spillet en aktiv rolle i udvælgelsen af informanter.
Den løsningsfokuserede tilgang betyder, at interviewene har fokuseret på, hvad der
fungerer godt i henholdsvis kommunen, familiecentret eller på døgninstitutionen. Der
er spurgt ind til allerede eksisterende god praksis, og hvad der kan være med til at
understøtte udviklingen og udbredelsen af den gode praksis.

Datakilder
Analysen baserer sig på interview med repræsentanter fra Selvstyret, ledere og
medarbejdere fra kommuner, familiecentre og døgninstitutioner samt med
videnspersoner på området vedrørende udsatte børn og unge i Grønland.
Interviewene er primært foretaget i Grønland i uge 10 og ugerne 16-17 i 2017. De
resterende interviews er foretaget i uge 22-23. Det var ønsket, at interviewe
medarbejdere fra bygder. Dette var desværre ikke praktisk muligt, hvilket betyder, at
analysen kun i mindre grad beskriver forskelle mellem de geografiske niveauer:
hovedstaden, byerne og bygderne.
Interviewene med repræsentanter fra Selvstyret, ledere og medarbejdere fra
kommuner, familiecentre og døgninstitutioner har drejet sig om at indkredse viden
om praksis på de tre områder, mens interviewene med videnspersoner primært har
bidraget til at underbygge og kvalificere de fund, der er gjort i analysefasen.
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Analysen baserer sig på interviewpersonernes oplevede gode praksis, hvilket kan
give en betydelig metodisk usikkerhed. Informanternes udsagn er ikke blevet
yderligere undersøgt eller verificeret. Analysen peger derfor på overordnede
tendenser, der er for god praksis.
Der er foretaget en dokumentanalyse af relevante dokumenter og rapporter på

området, herunder den nye børnelovgivning, tilsynsrapporter, evalueringer mm.
Dokumentanalysen har fungeret som baggrundsviden, samt til at kvalificere såvel
interview som selve analysearbejdet. Der har ikke været foretaget en gennemgang af
konkrete sager.

Oversigt over informanter
Nedenfor vises en oversigt over gennemførte interview i forbindelse med foranalyse
samt afdækning og analysefasen.

Informanter i forbindelse med foranalysen i Nuuk:
Interview med repræsentanter fra
Sermersooq Kommune og workshop
Selvstyret, Departementet for
Sociale Anliggender, Familie,
Ligestilling og Justitsvæsen
- Departementschef

Selvstyret,

døgninstitutioner,

Døgninstitutioner

Kommuneqarfik
Sermersooq

Workshop
med de fire
kommuner

3 døgninstitutioner

Kommunekontor:
(Nuuk)

- Socialdirektører

- Styrelseschef
- Leder af Den Centrale
Rådgivningsenhed
- Afdelingschef
Tilsynsenheden
- Afdelingschef
Døgninstitutionsafdelingen
- Afdelingschef
Økonomiafdelingen

- En forstander
(Uulineq)
- En forstander
og en
afdelingsleder
(Meeqqat
Illuat)
- En leder og
projektleder
(Kassassuk)

- En direktør
- En fagchef
og
afdelingslede
r

- Faglige
ledere
I alt ca. 16
deltagere.

Familiecenter:
(Nuuk)
- En leder

Informanter i forbindelse med afdækning og analysefasen:
Interview med kommuner
Qaasuitsup
Kommunia

Qeqqata
Kommunia

Kommuneqarfik
Sermersooq

Kommune
Kujalleq

Kommunekontor:

Kommunekontor:

Kommunekontor:

Kommunekontor:

- En direktør
(Ilulissat)

- En direktør
(Maniitsoq)

- To afdelingsledere
(Aasiaat og

- Tre chefer
(Sisimiut og

- En chef (Nuuk)
- En
administrerende
afdelingsleder

- En konstitueret
socialchef
(Qaqortoq)
- To
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Ilulissat)
- To teamledere
(Aasiaat og
Ilulissat)
- To
sagsbehandlere
(Aasiaat)

Maniitsoq)
- En souschef
(Sisimiut)

- En ledende faglig
koordinator(Nuuk)

- En
sagsbehandler
(Maniitsoq)

- Tre
sagsbehandlere
(Nuuk)

sagsbehandlere
(Qaqortoq)

Familiecenter:
Familiecenter:

Familiecenter:

(Nuuk)

-

- En afdelingsleder
(Ilulissat)

En leder
(Sisimiut)

Familiecenter:
- En afdelingsleder
(Nuuk)
- En
behandlingsleder
(Nuuk)

- To
familiebehandlere
(Aasiaat og
Ilulissat)

- En leder
(Qaqortoq)
- To
medarbejdere
(Qaqortoq)

- En psykolog
(Nuuk)

Interview med døgninstitutioner

Qaasuitsup
Kommunia

Selvstyreejede
Meeqqat
Angerlarsimaffiat
Uummannaq:
En leder

Selvejende

Kommunale

PITU
To ledere
To medarbejdere

Børnehjemmet
Tupaarnaq:
En leder
To medarbejdere

Sarliaq:
To ledere
Qeqqata
Kommunea

Angerlarsimaffik
Pilutaq:
En leder
Syv medarbejdere
Qasapermiut:
En leder
To medarbejdere

Kommuneqarfik
Sermersooq

Røde Kors
Børnehjemmet:
En leder
Fire medarbejdere

Behandlingshjemmet
Saqqarlernut:
En leder
To medarbejdere
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Interview med videnspersoner med kendskab til socialområdet i
Grønland
-

En pensioneret seniorforsker

-

En psykolog og supervisor

-

En forsker
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