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1993 udkom rapporten ”Risiko-
børn – Hvem er de? Hvad gør vi?” (Schultz Jør-
gensen et al, 1993) udarbejdet for Det Tværmini-
sterielle Børneudvalg i Danmark. Den viste, at
omkring 15-17 procent af gruppen børn og unge
inden for aldersgruppen 0-18 antages at være ud-
sat for sundhedsmæssige, sociale eller psykoso-
ciale belastninger i en eller anden udstrækning.
På baggrund af rapporten udarbejdede Regerin-
gens Børneudvalg en handlingsplan for de sva-
gest stillede børn og unge (1994) med konkrete
forslag til initiativer, der skal modvirke/afhjælpe
udstødelse af børn og unge. Heraf fremgik det, at
der manglede viden om, hvordan de nuværende
foranstaltninger og initiativer virker og var behov
for en generel og dybtgående vurdering af den
nuværende indsats. Et centralt tema i handlings-
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planen var, at der var brug for udvik-
ling af nye arbejdsmetoder og -redska-
ber. Herefter besluttede fire kommu-
ner med et befolkningsgrundlag på
80.000 – en kommune med større pro-
vinsby og tre mindre tilstødende kom-
muner – at iværksætte et forsknings- og
metodeudviklingspro-jekt for at igang-
sætte en metodeudviklingsproces i de
fire kommuner, både i forhold til det
enkelte barn og som en generel udvik-
ling af bedre former for social og psy-
kologisk indsats. Derudover var hen-
sigten at få et samlet overblik over,
hvad der karakteriserede de anbragte
børn og risikobørnene, og hvilke foran-
staltninger der blev iværksat i relation
til deres problemstilling.

Anbringelsessager
Anbringelse af børn og unge uden for
eget hjem er et omkostningstungt om-
råde for kommunerne, og nogle få an-
bringelser til flere millioner kroner på
et behandlingshjem kan let få budget-
tet til at vælte i en lille kommune.

I Danmark anbringes der hvert år
ca. 11.000 børn og unge uden for eget
hjem, heraf 8,5 procent uden forældre-
nes samtykke (Danmarks Statistik,
1995). På landsbasis bruges der langt
over tre milliarder om året til døgnan-
bringelser og et ukendt beløb til lokale
foranstaltninger, og i de fire kommu-
ner bruges der aktuelt over 20 millio-
ner kroner om året til anbringelse af
børn og unge efter servicelovens § 40.

Gennem årene har der løbende væ-
ret rejst kritik af anbringelsesarbejdet.
Allerede i 1970’erne konkludere Grøn-
høj og Pruzan (1974), at arbejdet med
behandlingskrævende børn i familie-
pleje krævede en koordineret indsats
styret af en behandlingsplan, hvilket
dengang langtfra var tilfældet. I slut-
ningen af 1970’erne udsendte Social-
forskningsinstituttet en rapport om
opvækstmiljøet på otte velfungerende
døgninstitutioner (Jensen, 1979), som
konkluderede, at behandlingen her ik-
ke på afgørende måde ændrede børne-
nes udviklingsmuligheder. Hvorledes
var det så på de øvrige institutioner?

Af en stor undersøgelse (N=1.464)
om anbragte børn (Christoffersen,
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1993) fremgår, at de anbragte børn un-
der opvæksten bliver udsat for langt
flere belastninger i forhold til jævnald-
rende i kontrolgruppen, som senere
sætter præg på skoleuddannelse og er-
hvervstilknytning. Dertil kommer, at
de som voksne har psykiske proble-
mer og manglende selvværd i et om-
fang, der overstiger kontrolgruppen.

Af en kvalitativ interviewundersø-
gelse (N=20) med voksne, der har væ-
ret anbragt uden for eget hjem, frem-
går, at halvdelen ikke oplever, at deres
barndom har haft afgørende indfly-
delse på, hvordan de har det som
voksne, mens den anden halvdel sli-
der med alvorlige konsekvenser af de-
res opvækstvilkår (Kildedal, 1997).

Denne kritik af anbringelsesarbejdet
medførte ændringer i sociallovgivnin-
gen, som trådte i kraft i 1993. De æn-
drede bestemmelser indebar øgede
krav til sagsbehandlingen, krav om
målrettethed i indsatsen, krav om, at
der skulle foreligge en grundig under-
søgelse, inden foranstaltninger iværk-
sættes, krav om, at undersøgelsesar-
bejdet blev helhedsorienteret, krav
om, at der skulle udarbejdes en plan
for arbejdet – en handleplan – krav om
kontinuitet i behandlingsarbejdet og
krav om, at indsatsen jævnligt blev
evalueret ud fra en erkendelse om, at
problemer aldrig er statiske. Man kun-
ne med et moderne udtryk sige, at an-
bringelsesarbejdet skulle kvalitetssik-
res.

Efterfølgende undersøgelser (fx
Hjort Andersen, 1995) afslørede, at
kommunerne havde svært ved at leve
op til de øgede kvalitetskrav, og på
baggrund heraf ønskede Socialmini-
steriet en mere dybtgående analyse af
forholdene i forbindelse med anbrin-
gelsessager, og to forskningsbaserede

undersøgelser blev iværksat: en kvan-
titativ (Hestbæk, 1997) og en kvalitativ
(Christensen, 1998).

Af Hestbæks undersøgelse fremgår
(ibid.), at knap en tredjedel af sagerne
lever op til lovens krav vedrørende un-
dersøgelse, og et lignende resultat
kommer Egelund (1997) til i en dispu-
tats. Også undersøgelsesarbejdet i til-
knytning til tvangsfjernelser bør op-
kvalificeres (Ertmann, 1994). Hestbæk
konkluderer (1997), at i de kommuner,
hvor sagsbehandling systematiseres,
øges kvaliteten af anbringelsesarbejdet.

Christensen understreger (1998), at
et positivt resultat er meget afhængigt
af, om forældrene er enige i anbringel-
sen, og peger på et forhold, der er vig-
tigt for undersøgelsesarbejdet, nemlig
at nogle børn, der på undersøgelses-
tidspunktet ikke adskiller sig fra al-
mindeligt fungerende børn med ad-
færdsproblemer, får et negativt forløb,
og det er børn, der ikke knytter sig til
voksne – hverken på anbringelsesste-
det eller deres forældre. Christensen
(ibid.) peger på, at to grupper skiller
sig ud, hvis man dykker ned i de til-
fælde, hvor anbringelsen ikke fører til
et vellykket resultat. En gruppe med
børn, der er karakteriseret ved, at de
primært orienterer sig mod andre
børn og ikke mod voksne (heller ikke
deres egne forældre), og en gruppe
med børn, hvor der er tegn på en sym-
biotisk relation mellem forældre og
barn – en relation, som ifølge sin natur
også eksisterer efter anbringelsen.
Man kan tale om to grupper børn, der
placerer sig i hver ende af et kontinu-
um, gående fra ingen involvering i
voksne til overinvolvering (ibid.). I en
københavnsk undersøgelse (Münster
& Schmidt, 1995) spurgte man til,
hvorledes det var gået børn under an-

bringelsen. Her blev det fremhævet, at
det kan forekomme paradoksalt og
ubegribeligt, at der optræder en rime-
lig stor gruppe i undersøgelsen, der
selv efter en årelang anbringelsesperio-
de fortsat udviser omfattende proble-
mer af socio-emotionel karakter. Der
synes endda at være enkelte tilfælde,
hvor problemerne først er brudt egent-
ligt igennem efter lang tids anbringelse.
Der synes næppe at være tvivl om, at
socio-emotionelle problemer ofte gri-
ber ind i selv de dybere liggende dele af
personligheden og derfor vil kunne for-
styrre og forhindre en positiv fremad-
skridende udvikling (ibid., s. 27).

En meget stor del af anbringelserne
omfatter børn og unge med socio-
emotionelle vanskeligheder, mens an-
dre kategorier er børn, der har været
udsat for omsorgssvigt, misbrug hos
forældrene, psykiske handicap hos
den voksne og udviklingsproblemer
(Hestbæk, 1997). Det er karakteristisk
for undersøgelserne, at ingen af dem
nærmere beskriver, i hvor høj grad
personlighedsstrukturen er forstyrret
eller ej, hvilket indebærer, at det ikke
mere præcist er muligt at pege på,
hvilken foranstaltning der er brug for.

Især inden for den største gruppe
med socio-emotionelle vanskelighe-
der tyder meget på, at kimen til van-
skeligheder går tilbage til et meget tid-
ligt tidspunkt i børnenes udvikling, og
at de dybtgående forstyrrelser af per-
sonlighedsstrukturen kommer til at
præge den efterfølgende udvikling.
For nogle anbragte børns vedkom-
mende begynder problemerne at vise
sig ved skolegangens begyndelse,
mens det for andre først kommer til
udtryk under og efter puberteten (Ma-
sterson, 1990). Dette kan medvirke til
at forklare, hvorfor effekten for en me-
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get stor gruppe børn og unge udebli-
ver i forbindelse med et anbringelses-
forløb.

Det er karakteristisk for meget af
den forskning, der er foretaget i for-
bindelse med børns og unges anbrin-
gelse uden for eget hjem, at det drejer
sig om deskriptiv forskning, der mere
afklarer fejl end er handlingsanvisen-
de. Der er er brug for mere forskning
og udvikling på det metodiske arbejde
med anbringelserne samt det kvalitati-
ve indhold i den enkelte anbringelse
(Kildedal, 1997). Det, man ikke ved
noget mere præcist om, er, hvilke børn
og unge der profiterer stærkt af hvilke
anbringelsesforløb. Det vil være bane-
brydende i dansk forskning at iværk-
sætte en forløbsundersøgelse, hvor
man følger en gruppe anbragte børn
og unge i løbet af opvæksten samt de-
res senere færd på uddannelses- og ar-
bejdsmarkedet og eventuelt som for-
ældre (Hestbæk, 1997, s. 33).

Forskningsdesign
og -metode
Projektet er designet som et prospek-
tivt forsknings- og metodeudviklings-
projekt, hvor det i første række ikke
har været hensigten at afdække fejl og
mangler i undersøgelsesarbejdet og
sagsbehandlingen, men på baggrund
af en analyse heraf at udvikle bedre
metoder til sikring af kvalitet i anbrin-
gelsesarbejdet. Forsknings- og meto-
deudviklingsprojektet tager således
udgangspunkt i en afdækning af, hvil-
ke børn og unge der aktuelt anbringes
eller kategoriseres som risikobørn i
lovgivningens forstand. Derudover
har vægten været lagt på udviklingen
af det metodiske arbejde med anbrin-
gelser samt at udvikle det kvalitative
indhold i den enkelte anbringelse.

Til brug for indsamling af data i til-
knytning til det enkelte barn er an-
vendt Psykosocialt forskningsinstru-
ment til beskrivelse og vurdering af
børns og unges identitetsudvikling
(Nissen, 1999a). Dette forskningsins-
trument er specielt udarbejdet til brug
for longitudinelle designs, hvor man
ønsker at følge børns og unges identi-
tetsudvikling kvalitativt.

Det psykosociale perspektiv er valgt
ud fra den opfattelse, at mentale bille-
der, objekt- og selvrepræsentationer
(Kernberg, 1996) eller RIG’er (Stern,
1995) medvirker til at styre handlinger
i de sociale relationer, vi indgår i, samt
at de sociale relationer, vi indgår i,
medvirker til udviklingen af mentale
billeder, repræsentationer og RIG’er.
Det er i denne dialektiske vekselvirk-
ningsproces børns og unges identitets-
udvikling i et historisk perspektiv.
Der er i almindelighed enighed om, at
barndommen har stor betydning for
børns og unges identitetsudvikling,
men om børn under opvæksten gen-
nemløber faser (fx Mahler, 1975; Kern-
berg, 1996), eller der er tale om skiften-
de positioner (fx Klein, 1946), er der
ikke enighed om. Der er heller ikke
enighed om, hvornår selvet eksempel-
vis udvikles (fx Stern, 1995; Kernberg,
1996), mens andre teoretikere anlæg-
ger en bredere synsvinkel på børns
udvikling, som fx Millons (1991) neu-
ro-bio-sociale udviklingsmodel.

Dette instrument (op.cit., 1999a) er
på denne baggrund udarbejdet såle-
des, at barndommen ikke inddeles i fa-
ser, positioner eller udviklingstrin,
men i aldersperioder, således at man
kan anvende forskellige teoretiske
synsvinkler på de samme data.

Forskningsinstrumentet er opdelt i
anamnese, relationsbeskrivelse, per-

sonlighedsbeskrivelse og vurdering,
tolkning, konklusion og intervention.

Efter at have udarbejdet anamnesen
udarbejdes en aktuel relations- og per-
sonlighedsbeskrivelse, som er en ’her
og nu’-vurdering af personlighedsud-
viklingen i et relationistisk perspektiv.
Derefter udarbejdes vurdering, tolk-
ning, konklusion og interventionsfor-
slag. Den fortsatte identitetsudvikling
finder sted i en vekselvirkningsproces
mellem udviklingsbetingelserne og
personligheden.

Det efterfølgende år udarbejdes sta-
tusbeskrivelse og -vurdering nr. 2, som
indledes med en evaluering af de aftal-
te interventioner fra statusbeskrivelse
og -vurdering nr. 1. Hvad er der sket
siden sidste status? Har de aftalte
handlestrategier haft nogen effekt?
Derefter stilles de samme spørgsmål
fra statusbeskrivelse og -vurdering nr.
1 vedrørende relationsbeskrivelsen og
personlighedsbeskrivelsen med hen-
blik på en registrering af, om der har
fundet ændringer sted. Disse ændrin-
ger samt evalueringen af interventio-
nerne fra statusbeskrivelse og -vurde-
ring nr. 1 danner grundlag for udarbej-
delse af ny konklusion og nye inter-
ventioner, som så iværksættes. Effek-
ten af disse interventioner evalueres
på den efterfølgende statusbeskrivelse
og -vurdering (nr. 3) etc.

Tankegangen bag anvendelsen af in-
strumentet er at indsamle en række
deskriptive data fra henholdsvis
anamnesen, personligheden og de re-
lationer, personligheden indgår i,
hvorved der fås en række informatio-
ner. Informationerne giver anledning
til refleksioner på et teoretisk niveau.
Disse refleksioner sættes i et relevant
teoretisk perspektiv. Dvs. at der på
dette niveau tilføres de teoretiske

Forskningsinstrumentet er opdelt i anamnese,

relationsbeskrivelse, personlighedsbeskrivelse og vurdering,

tolkning, konklusion og intervention.
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overvejelser, der kan bidrage til at for-
klare praksis eller de deskriptive ud-
sagn, der er indsamlet. De teoretiske
overvejelser giver anledning til nogle
hypoteser om, i hvor høj grad identi-
tetsudviklingen synes fastlåst eller ej,
og på baggrund af hypoteserne udar-
bejdes interventionsforslag.

Forskningsarbejdet har været tilret-
telagt således, at forskerne tilknyttet
de respektive kommuner på baggrund
af journalmateriale fra social- og/eller
skoleforvaltning samt interviews med
relevante sagsbehandlere ud fra ret-
ningslinjerne i det psykosociale forsk-
ningsinstrument har indsamlet data
om det enkelte barn og den enkelte
unge. Det efterfølgende år er så efter
samme retningslinier statusbeskrivel-
se og -vurdering nr. 2 udarbejdet.

Metodeudviklingsdelen i projektet
har bestået i, at der med udgangs-
punkt i de samme retningslinjer, der er
anført i forskningsinstrumentet (Nis-
sen, 1999a), er blevet udarbejdet en
vejledning til brug for indhentning af
oplysninger i undersøgelses- og an-
bringelsessager (Nissen & Nymann,
1999a). Denne vejledning er løbende i
projektperiodens sidste del blevet an-
vendt i det daglige arbejde i kommu-
nernes socialforvaltninger med hen-
blik på integration af de tanker og ide-
er, der ligger til grund for den dialekti-
ske tankegang, som ovenfor nævnt.

Resultater
Fra årene 1996 til 1997 indgår i alt 108
børn og unge i undersøgelsen. Kriteri-
er for udvælgelse har været omsorgs-
svigt eller psykiske vanskeligheder.
Handicappede børn og retarderede
børn indgår således ikke i undersøgel-
sen, med mindre der også er tale om
psykiske vanskeligheder. Af de 108
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børn og unge er 78 drenge (72 procent)
og 30 (28 procent) piger. Antallet af an-
bragte børn i de to årgange udgør 61
procent (66 børn). De anbragte drenge
og piger i de to årgange udgør hen-
holdsvis 71 procent (47) og 29 procent
(19) og tallene for risikobørn for dren-
ge og piger udgør henholdsvis 73 pro-
cent (31) og 27 procent (11), så næsten
3/4 af de anbragte børn og risikobør-
nene er drenge. Risikobørn omfatter
børn og unge, hvor der i lovens for-
stand iværksættes en undersøgelse
med henblik på at vurdere, om der er
risiko for, at deres sundhed og udvik-
ling er truet.

De 13-18-årige anbragte børn udgør
48 procent af samtlige anbragte børn,
og mere end 2/3 er drenge i denne
gruppe. Aldersfordelingen af risiko-
børnene er tilsvarende, men de er ge-
nerelt nogle år yngre.  Det har været
vanskeligt at klassificere de anbragte
børn og risikobørnene ud fra ensarte-
de kriterier. De eksperter, der har ud-
ført de børnepsykologiske eller -psyki-
atriske undersøgelser, benytter sig af
mange forskellige referencerammer.
Nogle bruger ICD-10 (World Health
Organisation, 1992), andre bruger psy-

kodynamiske beskrivelser eller relati-
ons- og tilknytningsteorier. Nogle bru-
ger systemerne i flæng, mens andre
igen bruger flere referencerammer på
en gang. Det gør det således vanske-
ligt at klassificere materialet ud fra fx
ICD-10 eller psykodynamiske diagno-
ser. Hvis dette skulle gøres, skulle er-
klæringer og rapporter tage udgangs-
punkt i ICD-10 eller psykodynamisk
diagnostik.

I denne undersøgelse har jeg valgt at
klassificere materialet i loyalitet med
undersøgerne uden hensyn til de
kendte klassifikationssystemer, og her
springer en række grupper i øjnene, jf.
tabel 1.

En meget stor gruppe (1) – godt en
fjerdedel, jf. tabel 1 – er adfærdsvan-
skelige børn, præget af tidlige svigt
med tilknytningsvanskeligheder. De
beskrives som udadreagerende, i ka-
rakterafvigende udvikling eller som
antisociale. Så er der en næsten lige så
stor gruppe (2), som beskrives som
hæmmede, ængstelige børn, børn som
tilsidesætter egne behov og udfører
forældrefunktioner over for deres eg-
ne forældre eller mindre søskende. En
tredje (3) meget lille gruppe omfatter

ganske få børn med store kontaktvan-
skeligheder af psykosenær karakter,
og en fjerde lille gruppe (4) består af få
børn med angstproblemer, men hvor
der skønnes at være en sund kærne i
personligheden. Der er også en min-
dre gruppe ganske små børn i dårlig
trivsel (5) på grund af relationsvanske-
ligheder og en gruppe børn (10 pro-
cent), som må betegnes som mønster-
brydere (6), idet de tilsyneladende kla-
rer sig relativt godt på trods af ugun-
stige opvækstvilkår. En lidt større
gruppe børn (16 procent) kan klassifi-
ceres som retarderede eller pseudore-
tarderede, idet det kan være vanske-
ligt af journalerne at se, om de er det
ene eller andet. Disse børn er taget
med i undersøgelsen, da de også har
psykiske vanskeligheder (7). Endelig
er der ganske få børn med psykosoma-
tiske forstyrrelser eller spiseforstyrrel-
ser (8).  Et karakteristisk træk ved an-
bringelserne er, at to meget store grup-
per af børn og unge springer i øjnene –
nemlig at 28 procent af de anbragte
børn er adfærdsvanskelige, udadrea-
gerende børn præget af tidlige svigt og
24 procent er ængstelige, hæmmede,
indadreagerende børn, som tilsidesæt-

ter egne behov, og som udfø-
rer omsorgsfunktioner over
for forældre og søskende. Af
resultaterne fremgår, at
mindst halvdelen af samtlige
anbragte børn har tidlige fø-
lelsesmæssige skader. En lig-
nende procentuel fordeling
gælder risikobørnene.

I de seneste år, har der væ-
ret fokuseret meget på foræl-
drenes opvækstbetingelser
og hermed for udviklingen
af forældreevnen (Brodén,
1992; Killén, 1996; Madsen,

Tabel 1. Oversigt over kategorier af anbragte børn og risikobørn i henhold til journaler.

KATEGORIER Anbragte børn Risikobørn I alt
1 Adfærdsvanskelige, udadreagerende

børn, præget af tidligt svigt 19 (28%) 12 (28%) 31 (28%)

2 Ængstelige, hæmmede, indadrettede
børn, som udfører omsorgsfunktioner 16 (24%) 11 (26%) 27 (25%)
for forældre og søskende

3 Angstprægede børn med psykosenære
træk 3 (4%) 2 (5%) 5 (4%)

4 Angstprægede børn, hvor der skønnes at
at være sund kærne i personligheden 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%)

5 Små børn fra 0 til 2 år. 7 (11%) 5 (12%) 12 (11%)

6 Tilsyneladende normale børn på trods
af ugunstige opvækstvilkår 9 (14%) 2 (5%) 11 (10%)

7 Børn som er eller fungerer som
retarderede 11 (17%) 7 (17%) 18 (16%)

8 Børn med psykosomatiske forstyrrelser     0 (0%) 2 (2%) 2 (2%)

I alt 66 (100%) 42(100%) 108(100%)
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1996). Af undersøgelsen fremgår, at i
mere end halvdelen af sagerne er mors
baggrund og opvækst ukendt, og i 9
ud af 10 sager er fars baggrund og op-
vækst ukendt i forvaltningen. Ser vi på
de psykologiske faktorer under og
omkring fødslen som viden om den
psykiske graviditet og fødsel er det ka-
rakteristisk, at disse oplysninger næ-
sten ikke er til stede.

Generelt er det karakteristisk, at der
foreligger færrest oplysninger fra de
perioder i barnets liv, som har mest be-
tydning for udviklingen.

Diskussion
Det er tankevækkende, at netop ca.
halvdelen af de anbragte børn og risi-
kobørnene skønnes at have meget tid-
lige følelsesmæssige skader – såkaldte
præødipale skader – dvs. skader, som
er opstået inden for de første par år,
hvilket indebærer, at de kommer ind i
en personlighedsforstyrret udvikling.
Dvs. at hele personligheden skønnes
berørt og ikke kun en del af personlig-
heden som fx ved neurotiske børn.
Dette svarer også til andre undersøgel-
ser (Christensen, 1998; Kildedal, 1997;
Olsson, 1997), hvor man opererer en
med succesrate på ca. 50 procent. Skal
arbejdet med denne gruppe børn og
unge kvalificeres, må ny viden om
personlighedsforstyrrelsernes ætiolo-
gi i et udviklingspsykologisk perspek-
tiv medinddrages i det praktiske be-
handlingsarbejde (Jævnfør Nissen,
1999b, kapitel 6).

Det er også tankevækkende, at 45
procent af de anbragte børn først kom-
mer i forbindelse med socialforvalt-
ningen mellem det 9. og 12. år. – dvs. at
personlighedsudviklingen har været
truet gennem 7 til 10 år – og 50 procent
af børnene først kommer i forbindelse

med socialforvaltningen efter puberte-
ten. Dvs. at disse børn har været inden
i en truet personlighedsudvikling i 11
til 15 år inden anbringelsen.

Et typisk forløb for mange af de ud-
adreagerende børn er her, at der er
”små” problemer i børnehaven, ”stør-
re problemer” i indskolingsårene,
hvor Pædagogisk Psykologisk Råd-
givning kommer ind i billedet og ar-
bejder med sagen i nogle år, og til sidst
må ”det normale skolesystem” give
op, hvorefter sagen overgives til so-
cialforvaltningen.

De fleste børn i undersøgelsen kom-
mer fra brudte hjem, idet det kun er
hvert fjerde barn, der vokser op sam-
men med biologisk far og mor – mod-
sat normalbefolkningen, hvor to ud af
tre børn vokser op sammen med biolo-
gisk far og mor. Det er også karakteri-
stisk, at en tredjedel af forældrene har
misbrugsproblemer i en eller anden
udstrækning. I 15 procent af familier-
ne er der vold indblandet, og i hver ti-
ende familie er der tale om dårlig be-
gavelse ved den ene eller begge foræl-
dre.  Ser vi på, hvilke foranstaltninger
børnene og de unge anbringes i, er det
karakteristisk, at der ikke synes at væ-
re en klar logisk forbindelse mellem
børnenes problemstilling og foran-
staltningen. Eksempelvis finder vi
børn med tidlige emotionelle skader
både i almindelig plejefamilie og på
døgninstitution.

Et markant træk ved undersøgelsen
er også, at bistandslovens mindsteind-
grebsprincip fungerer i praksis. Der
arbejdes i årevis med sagerne, og der
iværksættes en mængde foranstaltnin-
ger, men set i bakspejlet har indsatsen
ikke været tilstrækkelig. Der er mange
eksempler på sager, hvor socialforvalt-

ningen – efter i årevis at have har ar-
bejdet med familien – har måttet an-
bringe søskende, der på anbringelses-
tidspunktet er blevet beskrevet som al-
vorlig personlighedsforstyrrede (Jf.
Nissen 1999b, kapitel 5).

Det kan konstateres, at undersøgel-
sesarbejdet i flere tilfælde ikke har væ-
ret godt nok, således at problemernes
alvorsgrad ikke har været tilstrække-
ligt belyst. Der er også meget, der ty-
der på, at viden, der produceres i un-
dersøgelsesarbejdet, ikke reflekteres i
de behandlingsmæssige foranstaltnin-
ger.

Der er mange forhold, der modvir-
ker en gunstig udvikling. Eksempelvis
er det ofte sådan, at forældrene selv
har haft en dårligt opvækst og erhver-
vet sig en alvorlig såkaldt egosynton
personlighedsforstyrrelse. Dvs. den
type – modsat egodyston – hvor foræl-
drene ikke ønsker forandring. De kan
ikke se, at der er noget galt, eller de
projicerer problemerne ud i omgivel-
serne.

Et andet forhold er, at det kræver
stor faglig ekspertise at se, der er noget
galt, bortset fra de mest markante for-
styrrelser. Som tidligere nævnt er der
undersøgelser (Christensen, 1998;
Münster & Schmidt, 1995), der peger
på, at mange af disse børn ikke adskil-
ler sig væsentligt fra almindelige børn
med adfærdsmæssige problemer på
undersøgelsestidspunktet, men at
vanskelighederne vokser med alde-
ren. Tidligere sagde man ofte om disse
børn, at de nok voksede fra det efter
puberteten, men det var netop det, en
af pionererne inden for forskningsom-
rådet af disse grænsetilstande (Ma-
sterson, 1990) gjorde opmærksom på:
at der tværtimod skete det modsatte,
nemlig at problemerne blev værre.

Det er også tankevækkende, at 45 procent

af de anbragte børn først kommer i forbindelse med

socialforvaltningen mellem det 9. og 12. år
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Disse resultater er også bekræftet i en
dansk disputats (Aarkrog, 1994). Et
tredje forhold, som er problematisk, er
det handlepres, der er lagt på forvalt-
ningerne og dens udøvere, sagsbe-
handlerne. Tanken er her, at ved at
handle, når man ser et barn, der mistri-
ves, hindrer fagpersonen sin egen
smerte i at bryde frem, men samtidig
kan det lægge et slør over iagttagelser-
ne (Hansen, 1995).

Af undersøgelsens resultater frem-
går, at det første trin i kvalitetssik-
ringsarbejdet i tilknytning til anbrin-
gelsessager i kommunerne er at udar-
bejde en undersøgelse, der har sådan
en kvalitet, at det bliver muligt mere
præcist at afgøre, i hvor høj grad bør-
nenes sundhed og udvikling er truet.
Denne vurdering foreslås udarbejdet i
et tværfagligt samarbejde, hvor rele-
vant faglig viden kobles til praksis. På
baggrund af en række udsagn fra dag-
institution, skole, forældre, barn etc.
fås en række informationer, som sæt-
tes i et refleksivt, fagligt perspektiv.
Denne vurdering giver anledning til
hypoteser, som danner baggrund for
de interventioner, der iværksættes, og
en efterfølgende konference eksem-
pelvis et halv år senere, skal afgøre om
barnet sundhed og udvikling forløber
i den rigtige retning.

Meget i undersøgelsen peger på, at
man i det daglige praktiske arbejde ik-
ke tit nok medinddrager det teoreti-
ske, refleksive plan i overvejelserne og
kun befinder sig på et praktisk data-
plan. En grundig psykologisk eller
psykiatrisk undersøgelse kan være
med til at pege på, hvor alvorlig en
personlighedsforstyrret udvikling
barnet er inde i, og hermed, hvor om-
fattende foranstaltningen bør være.

Opgaven er vanskelig, og det kræver
stor ekspertise at kunne vurdere, i
hvor høj grad den tidlige relation mel-
lem forældre og barn er forstyrret. Det
kræver ligeledes stor ekspertise at
foretage en kvalitativ undersøgelse af,
om et barn ”blot” har en miljøreaktion,
eller om personlighedsudviklingen er
forstyrret. Inden for de officielle klassi-
fikationssystemer (American Psychia-
tric Association, 1995; World Health
Organization 1992) peges der på 12-15
forskellige personlighedsforstyrrelser,
den 18-årige kan have erhvervet sig på
baggrund af en opvækst gennem de
seneste 15-18 år. Disse forstyrrelser
kan klassificeres efter sværhedsgrad
(Kernberg, 1996; Millon, 1996a, Nis-
sen, 1999b) og dermed danne grund-
lag for interventioner i praksis.

Hvis kvaliteten i anbringelsesarbej-
det skal forbedres, er det nødvendigt,
at denne faglige ekspertise forankres i
det daglige praktiske arbejde. Som
nævnt er der i tilknytning til dette
forsknings- og metodeudviklingspro-
jekt udarbejdet en vejledning for sags-
behandlere (Nissen & Nymann, 1999a)
til brug for undersøgelses- og anbrin-
gelsesarbejdet, men også for andre
faggrupper som psykologer (Nissen,
1998a) og pædagoger/lærere (Nissen,
1998b), således at disse faggrupper
kan samarbejde med udgangspunkt i
den samme model. I bøgerne (Nissen,
1989, 1992) er den teoretiske og meta-
teoretiske forankring af disse modeller
nærmere beskrevet. Der er også udar-
bejdet en beskrivelse af projektets me-
todeudviklingsdel (Nissen & Ny-
mann, 1999b). I tilknytning til forsk-
nings- og metodeudviklingsprojektet
er der udgivet en mere omfattende
rapport (Nissen, 1999b).

Hvis kvaliteten i anbringelsesarbejdet

skal forbedres, er det nødvendigt, at den faglige ekspertise

forankres i det daglige praktiske arbejde

❝

❞
En central tankegang i disse materi-

aler er at iværksætte en systematisk,
dialektisk proces mellem et refleksivt,
teoretisk plan og handlinger i praksis
ud fra en tankegang om, at børns pro-
blemer ikke er statiske. Udadreageren-
de børn fra den tungeste 50 procent-
gruppe har eksempelvis brug for langt
mere nuancerede handlinger i praksis
end ”faste rammer og forudsigelig-
hed”. Her er det ikke nok med en pæ-
dagogisk eller pædagogisk-psykolo-
gisk undersøgelse. Der er brug for en
undersøgelse af personlighedens
struktur og funktion som grundlag for
supervision af det praktiske behand-
lingsarbejde.

Afslutningsvis skal der peges på, at
forudsætningen for at igangsætte og
videreudvikle denne metodeudvik-
lingsproces er, at både det politiske ni-
veau og praktikerne er enige om ud-
viklingen, og at ledelsen drager om-
sorg for at beslutninger i den forbin-
delse omsættes til praktisk handling.

Forsknings- og metodeudviklings-
projektet har fået støtte fra Socialmini-
steriets SIBU-pulje svarende til 2/5
stilling i projektperioden til frikøb
med henblik på initiering af metode-
udviklingsdelen, afholdelse af tema-
dage og systematisering af datamate-
rialet og rapportering, mens produkti-
on af datamateriale i form af statusbe-
skrivelser og -vurderinger har været
foretaget som en del af medarbejder-
nes sædvanlige arbejde, således at ud-
viklingsprocessen kan fortsætte uden
støtte som en del af det daglige arbej-
de.
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