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En tidligere forebyggende og mere
effektiv indsats
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Hvidovre Kommune har, som en del af et partnerskabspro
jekt med Socialstyrelsen, gennemført et lokalt udviklings
arbejde. Det lokale udviklingsarbejde Lige Muligheder har til
formål at sikre en tidligere forebyggende og mere effektiv
indsats for børn og unge i Hvidovre Kommune.
Udover at være navnet på det lokale udviklingsarbejde i regi
af partnerskabet, er Lige Muligheder navnet på den faglige
strategi for børn og unge i udsatte positioner. Vi arbejder
videre efter den faglige strategi efter partnerskabets afslut
ning i 2017.

Fokusområder
I omlægningen til en tidligere forebyggende og mere effek
tiv indsats, er der tre fokusområder:
1. Tidlig indsats, herunder koblingen og samarbejdet mel
lem det specialiserede børneområde og almenområdet
(skoler, dagtilbud, sundhedspleje, tandpleje osv.)
2. Styrket myndighedsarbejde
3. Tilbudsviften.

Ambitioner
Den faglige strategi Lige Muligheder har to overordnede
ambitioner:
•

at flere børn og unge oplever et hverdagsliv, som inde
holder den trivsel og læring, der skal til for at klare sig
godt i voksenlivet.

•

at de indsatser og foranstaltninger, der tilbydes børnene
og familierne tager udgangspunkt i ressourcer og mulig

heder i barnets og familiens netværk, så netværket bliver
en aktiv del af løsningen af børnenes og familiernes pro
blemstillinger.

Det fælles mindset
Det fælles mindset blandt fagpersoner på området under
støtter en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.
Det fælles mindset er.
•

Børnene er vores fælles ansvar. Vi finder løsninger til det
enkelte barn i det nære

•

Familierne er i fokus. Vi finder løsninger i samarbejde
med familierne

•

De indsatser, der tilbydes børn og familier, tager udgangs
punkt i ressourcer og muligheder i barnets og familiens
netværk

•

Netværket (privat og professionelt) bliver inddraget aktivt
i at løse børnenes og familiernes problemstillinger

•

Der sættes ind med en indsats, der matcher problem
udviklingen

•

Vi arbejder på at få en effekt i form af progression i
barnets og/eller familiens udvikling i løbet af 4-6 mdr.

•

Vi er tæt på og følger hyppigt op i tæt samarbejde med
både familien og netværk

•

En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er ka
rakteriseret ved, at hjælp og støtte til familien sættes ind
tidligt og i deres daglige miljø og vante omgivelser. Det
betyder for eksempel, at barnet skal kunne være så tæt på
sit netværk og sin daginstitution/skole som muligt.

•

Trampolinen symboliserer det sikkerhedsnet, vi har
spændt ud under alle vores børn i Hvidovre, så de kan
trives, lære og udvikle sig

•

Nettet udgøres af det fælles mindset for en tidligere
forebyggende og effektiv indsats

•

Nettet holdes oppe af vores infrastruktur og det tætte
samarbejde imellem de professionelle i vores lokale til
bud.

Tidlig indsats

– koblingen og samarbejdet mellem
det s
 pecialiserede og almene børne- og
familieområde
0-6årsområdet; tandpleje, sundhedspleje og dagtilbud
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En tidlig og forebyggende indsats, som opsporer de børn,
unge og familier, der har behov for støtte på et tidligere
tidspunkt i problemudviklingen, og at der tilbydes effektiv
støtte, før problemerne vokser sig store.

Målgruppe

Primære: børn 0-6år (+ SFO og 0. klasse)
Sekundære: fagprofessionelle tandpleje, sundhedspleje,
dagtilbud og skole

Hvad gør vi, og hvad skal der til

Vi har i Hvidovre Kommune implementeret en model for
tidlig opsporing på 0-6 års området TOPI (Tidlig Opsporing
og Indsats). Det betyder, at alle børn trivselsundersøges to
gange årligt, samt at der udvikles metoder der sikrer, at vi
handler relevant i forhold til de børn, som vurderes ikke at
være i trivsel eller i begyndende mistrivsel. Et eksempel på
en metode kan være, at hvis et barn viser tegn på mistrivsel,
inviteres familie og relevante fagprofessionelle til drøftelse
af en konkret indsats. Det er som udgangspunkt daginstitu
tionen eller skolen, som inviterer og afholder mødet.
For at sikre en tidlig, helhedsorienteret og målrettet indsats
på 0-18 års området arbejdes der desuden med tværfaglige
netværk. De tværfaglige netværk er tværprofessionelle sam
arbejder, der supplerer det daglige samarbejde og dialogen
med barnets familie/ netværk. Der er etableret tværfaglige
netværk lokalt på alle dagtilbud og folkeskoler samt et net
værk målrettet unge.

Uddannelsesaktiviteter
Uddannelsesforløbet begyndte i efteråret 2016 og omfattede
medarbejdere i dagtilbud, SFO og 0. klasse. Uddannelsen er
afviklet i tre hold og det sidste hold afsluttede deres uddan
nelse i januar-februar 2018.
SFO og 0. klasse
På skoleområdet, er det i første omgang SFO og 0. klasse,
der implementerer TOPI. For SFO og 0. klasse blev de første
trivselsundersøgelser gennemført i januar-februar 2018.
Trivselsundersøgelser i dagtilbud, sundhedspleje og tandpleje
De første dagtilbud foretog første runde af trivselsundersøg
elser i januar-februar 2017. Da opsporingsmodellen bruges
til børn fra 9 måneders alderen, supplerer Sundhedsplejen
modellen med ADBB-metoden (Alarm Distress Baby Scale).
ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at screene
for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt
hos spædbørn helt ned til 2 måneder gamle. Sundheds
plejen startede med at gennemføre trivselsundersøgelser
pr. 1. marts 2017, da de første børn født i 2017 fyldte 2 mdr.
Tandplejen gennemførte deres første undersøgelser fra
januar-februar 2018.

Opfølgning på resultater
Interne nøgletal
(Trivselsindikatorer for tand, sund og dagtilbud)
Nøgletal 1:
Tidligt forebyggende indsatser i almen (TOPI)
• Undernøgletal: Trivsel i dagtilbud
• Undernøgletal: Trivsel i Tandplejen
• Undernøgletal: Trivsel i Sundhedsplejen

Styrket myndighedsarbejde
Familierådgivningen
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En sagsbehandling, som er på forkant, baseret på et fore
byggende mindset, og som har fokus på at sikre det rette
match, samt tværfaglige og helhedsorienterede løsninger for
barnet og familien.

Målgruppe

Primære: Børn, unge og familier
Sekundære: fagprofessionelle på myndighedsområdet (på
medarbejder- og ledelsesniveau)

Hvad gør vi og hvad skal der til

For at sikre en sagsbehandling, som er på forkant og som
har fokus på at sikre helhedsorienterede og forebyggende
løsninger for børnene og familierne, har der været arbejdet
med to områder; de børnefaglige undersøgelser samt hyppi
gere opfølgning i alle foranstaltninger.
Børnefaglige undersøgelser
Der er implementeret nye retningslinjer for de børnefaglige
undersøgelser, der er med til at sikre, at der højest går to
måneder fra undersøgelsen påbegyndes, til den er afsluttet.
Retningslinjerne indeholder et orienteringsbrev, der anskue
liggør for familierne, hvornår de kan forvente at undersøg
elsen starter og slutter, hvornår møderne ligger og hvem der
vil blive inviteret. Derudover har familierådgiverne gennem
gået et uddannelsesforløb i efteråret 2016, med det formål at
styrke systematikken i deres arbejde med sagerne.
Hyppigere opfølgning på alle foranstaltninger
For at sikre at de iværksatte foranstaltninger har den ønske
de effekt, og at barnet udvikler sig i en positiv retning, følger
vi op hyppigere end loven foreskriver. Det betyder, at vi hol
der hyppige opfølgningsmøder med barn, familie og netværk
(herunder både det private og det professionelle netværk).
Ved mere indgribende foranstaltninger som anbringelse på
en døgninstitution, følger vi op hver 6. uge frem for to gange

årligt, som Serviceloven kræver. Ved mindre indgribende
foranstaltninger skal der følges op hver 3. måned. Der er po
sitiv tilbagemelding fra familierne på hyppigere opfølgning.
Familierådgiverne oplever at omlægningen har givet dem
bedre muligheder for at følge hyppigt op, og have den tætte
kontakt til at kunne følge med i udviklingen.1
Fagfolk hos vores tilbud er tilfredse med den nye måde familie
rådgiverne inddrager dem på i forbindelse med en opfølgning.2

1 og 2: Evaluering af omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge. Resultat -og analyserapport.
Maj 2018. Socialstyrelsen

Den kommunale tilbudsvifte
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At arbejde forebyggende og med fokus på barnets og fami
liens progression og bevægelsen ned af indsatstrappen med
en sammenhængende og målgruppefokuseret tilbudsvifte.

Målgruppen

Primære: børn, unge og familier
Sekundære: fagprofessionelle myndighed og udførere (in
ternt i kommunen)

Hvad gør vi, og hvad skal der til

For at kunne indfri vores ambition om en sammenhængen
de og målgruppefokuseret tilbudsvifte, har vi afdækket den
eksisterende tilbudsvifte og lavet en analyse af dens dæk
ningsgrad, fokus på brugen af intensive anbringelser og et
øget brug af plejefamilier.
Afdækning af den eksisterende tilbudsvifte samt analyse af
dens dækningsgrad
Der er lavet en samlet oversigt over Hvidovre Kommunes
interne tilbud til børn og unge i udsatte positioner og deres
familier. Indsatstrappen er lavet i Center for Børn og Fami
lier, til de faggrupper der arbejder med udsatte med børn og
unge i Hvidovre Kommune.
Indsatstrappen er illustreret og beskrevet tidligere, og
viser de forskellige indsatstrin fra den helt tidlige indsats
i almenområdet til de indgribende foranstaltninger. Den
overordnede retning i arbejdet med indsatsen er at bevæge
os ’ned ad indsatstrappen’.
Omlægning til intensive anbringelser
Den faglige strategi for Lige Muligheder har et centralt fo
kus på, at varigheden af døgninstitutions-anbringelser skal
nedsættes. Døgninstitutionerne Porten og Hvidborg tilbyder
fra 2018 korte og intensive anbringelser, som gør at barn

og familie er klar til at flytte i et mindre indgribende tilbud
allerede efter 6-9 mdr.
I forbindelse med omlægningen af døgninstitutionerne
Porten og Hvidborg er der lavet et koncept, der beskriver
tankegangen og giver overblik over udviklingsarbejdet (be
handlingsarbejdet med børnene og de unge). Desuden har
både medarbejdere og ledere gennemført et kompetence
udviklingsforløb i 2017 og 2018, med fokus på et ændret og
mere inddragende familiearbejde.
Ændringer i mønstret for foranstaltninger
Vi har haft en forventning om, at der med omlægningen skete
en ændring af det samlede foranstaltningsmønster i retning
af en faldende andel anbringelser på institutioner – og en øget
andel af anbringelser i familie- og netværkspleje.
Hvidovre Kommune har tilpasset tilbudsviften for at under
støtte at socialt udsatte børn og unge kan leve et liv så tæt
på hverdagslivet som muligt, og udviklingen i foranstalt
ningsmønstret viser, at der i stigende grad sættes ind med
støtte tættere på hverdagslivet. Der ses en stigning i antallet
af forebyggende indsatser, en stigning i andelen af anbragte
i familie- eller netværkspleje, og der ses et fald i andelen af
anbragte på døgninstitution.
Nøgletal fra Socialstyrelsen viser, at andelen af anbringelser
i netværkspleje er steget fra knap 10 pct. i januar 2015 til
12,7 pct. pr. 31. maj 2017. Der ses ligeledes en stigning i an
delen af anbringelser i plejefamilie fra 49,4 pct. til 58,7 pct.
i samme periode. Modsat falder andelen af
institutionsanbringelser fra at være 40,7 pct. i januar 2015
til 28,6 pct. pr. 31. maj 2017. Nøgletallene er lavet på bag
grund af anbringelsestal, indberettet fra Hvidovre Kommune
til Socialstyrelsen.

Fremadrettet opfølgning på resultater
Interne nøgletal
Nøgletal 2:
Forebyggende indsatser
• Undernøgletal: Antal og alder i forebyggende tilbud
• Undernøgletal: Bevægelse op eller ned ad trappen
Nøgletal 3:
Anbringelsesmønstret
• Undernøgletal: Antal anbragte fordelt på anbringelsestyper
• Undernøgletal: Varigheden af institutionsanbringelser
Nøgletal 4:
Opfølgninger
• Undernøgletal: hyppige opfølgninger
foranstaltninger
• Undernøgletal: hyppige opfølgninger
forebyggende foranstaltninger
• Undernøgletal: hyppige opfølgninger
netværk- og plejefamilier
• Undernøgletal: hyppige opfølgninger
anbringelser/intensive anbringelser

forebyggende
intensive
anbringelse i
institutions

Nøgletal 5:
Udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser

