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Introduktion til nøgletal 
 
 
Denne vejledning er skrevet til jer, som arbejder med resultatopfølgning for 
netværksinddragende metoder i en kommune. Den viser, hvordan I kan bruge nøgletal til 
opfølgning på udviklingen i indsatser og foranstaltningsmønster. 
 
Vejledningsmaterialet indeholder: 

 En generel introduktion til nøgletallene 

 En definition af nøgletallene samt en beskrivelse af, hvordan de opgøres 

 Forslag til, hvordan I kan præsentere og opgøre nøgletallene 
 
 

Om nøgletallene 
 
De nøgletal, der præsenteres i dette materiale, er et element i resultatopfølgningsmodellen 
for de netværksinddragende metoder Det inddragende netværksmøde, Familierådslagning og 
Signs of Safety. Der er udvalgt fem nøgletal, som kan belyse jeres foranstaltningsmønster på 
udsatte børn og unge området over tid. Nøgletallene er defineret med udgangspunkt i 
indsatstrappen (fig. 1), som er den grundlæggende faglige figur i Socialstyrelsens samarbejde 
med en række kommuner om omlægning mod en tidligere forebyggende og mere effektiv 
indsats for udsatte børn og unge1.  
 
 
   
Figur 1:Indsatstrappen 

 
 
 
 
De fem nøgletal, der er udvalgt til resultatdokumentation for netværksinddragende metoder, 
opgør antal foranstaltninger på indsatstrappens trin 2 til 6 og skal tilsammen give en pejling 
på, om den samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning i jeres kommune. 
Nøgletallene er baseret på jeres egne data og ikke på indberetninger til nationale statistikker, 
og det er ikke formålet med nøgletalskataloget at benchmarke med andre kommuner.  
  

                                                      
1 Læs mere om Socialstyrelsens projekter om en tidligere forebyggende indsats her: 
http://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/partnerskabskommuner og 
http://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/radgivning-om-en-tidligere-forebyggende-
indsats-1 
 

http://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/partnerskabskommuner
http://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/radgivning-om-en-tidligere-forebyggende-indsats-1
http://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/radgivning-om-en-tidligere-forebyggende-indsats-1
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De fem nøgletal er:  
 
 

Nøgletal til resultatdokumentation 
 

1. Forebyggende indsatser  
2. Hjemmebaserede foranstaltninger  
3. Anbringelser i netværksplejefamilier  
4. Anbringelser i plejefamilier  
5. Institutionsanbringelser  

 

 
 
Omlægningen mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er karakteriseret ved, 
at socialt udsatte børn og unge støttes tæt på hverdagslivets arenaer. Det handler om at 
iværksætte en indsats tidligt og rettidigt, og det handler om at sætte ind med en indsats, der 
matcher barnets eller den unges problemudvikling. Samtidig handler det om, at bringe barnet 
eller den unge tættere på hverdagslivet, og den overordnede retning i udviklingsarbejdet er 
derfor ”ned ad indsatstrappen”. I den forbindelse er det vigtigt, at indsatstrappetænkningen 
også kan rumme bevægelser op ad indsatstrappen, idet en indsats på et højere trin godt kan 
være den mest effektivt forebyggende for det enkelte barn. 
 
Netværksinddragende metoder stemmer godt overens med disse overordnede hensigter, og 
derudover er anvendelsen af disse metoder en måde at leve op til lovgivningens krav om, at 
kommunen skal overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og 
netværk (servicelovens § 47).    
 
Hensigten med anvendelsen af de netværksinddragende metoder er, at barn, familie og 
netværk får ejerskab til de indgåede aftaler, og at de medvirker til løsninger, der bygger på 
relationer i barnets hverdagsliv.  
   
 
 

Metodiske overvejelser  
 
I udviklingen af nøgletallene er det tilstræbt, at nøgletallene er entydige. Det er dog vigtigt, at 
bevægelserne i nøgletallene ses i en større sammenhæng, hvor der kan være lokale 
forklaringer på tallenes udvikling. Det er derfor vigtigt, at I selv tolker på tallenes udvikling, ud 
fra den lokale kontekst i jeres kommune.  
 
Det er interessant at følge det enkelte nøgletals udvikling. Samtidig er det også vigtigt at se 
det enkelte nøgletal i forhold til de øvrige nøgletal for på den måde at få et helhedsbillede af 
kommunens foranstaltningsmønster.  
 
Fra næste side præsenteres definitionerne for de fem nøgletal med tilhørende lovgrundlag. 
Disse definitioner er vejledende. Hvis det i jeres kommune giver bedre mening at opgøre 
nøgletallene på en anden måde, skal I gøre dette. Eftersom formålet ikke er at sammenligne 
på tværs af kommuner, er det vigtigste, at nøgletallet giver mening og er anvendeligt i jeres 
kommunale kontekst. Det er også op til jer, om I ønsker at opgøre alle fem nøgletal eller kun 
udvalgte. Samtidig kan I også supplere de fem nøgletal med egne nøgletal, som I ønsker at 
følge. 
 
Nøgletal 1 og 4 kan opdeles i undernøgletal, for at opnå en større detaljeringsgrad, hvilket 
understøtter tolkningen af det overordnede nøgletal. Undernøgletallene bliver beskrevet 
nærmere under definitionen af de enkelte nøgletal og skal ses som et valgfrit supplement. 
 
Nøgletallene opgøres som et punktnedslag for en given skæringsdato, fx pr. 1. januar 2017. 
Det er op til jer at beslutte, hvor ofte nøgletallene skal opgøres. Dette afhænger af jeres 
behov for at kunne følge nøgletallenes udvikling samt en vurdering af, hvornår det er 
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forventeligt at se ændringer i nøgletallene. I Socialstyrelsens projekter omkring en tidligere 
forebyggende og mere effektiv indsats opgøres nøgletallene to til tre gange årligt. Det vil også 
være en mulighed at opgøre nøgletallene kvartalsvist, men det vil næppe være meningsfuldt 
med en hyppigere opgørelse. 
 
I skal også overveje, hvilken aldersgruppe I ønsker at opgøre nøgletallene for. I 
Socialstyrelsens øvrige projekter anvendes aldersgruppen 0-17 år. 
   
I kan overveje at ekskludere børn og unge med funktionsnedsættelse samt uledsagede 
flygtningebørn, hvis disse ikke er en del af målgruppen for de netværksinddragende metoder. 
 
 

Personer, der eventuelt kan ekskluderes fra nøgletallene 

 

 Børn og unge, der primært grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er 
anbragt eller modtager en foranstaltning 

 Uledsagede flygtningebørn, der er anbragt 
 

 

 

Nøgletalsdefinitioner og opgørelse 
 
Alle nøgletal beregnes som antal af en given anbringelses- eller foranstaltningstype pr. 1000 
barn/ung i kommunen. Formlen for at beregne et nøgletal er således: 
 
 

 
 

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐟 𝐞𝐧 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞/𝐟𝐨𝐫𝐚𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐛ø𝐫𝐧 𝐨𝐠 𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 
 

 
 
 
I skal derfor starte med at opgøre det samlede antal af børn og unge i jeres kommune ud fra 
den aldersgrænse, I definerer. 
 
Et barn eller en ung kan godt modtage flere indsatser/foranstaltninger samtidig, og kan 
således optræde flere gange i opgørelsen af nøgletallene. Fx kan et barn eller en ung, som er 
i aflastning i en plejefamilie, samtidig have en kontaktperson. 
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Nøgletal 1: Forebyggende indsatser (§ 11, stk. 3-tilbud) 
 
Nøgletal 1 opgøres som antal modtagere af forebyggende indsatser pr. 1000 barn/ung i 
kommunen. 
 

Definition  

 
Modtagere af § 11, stk. 3-tilbud  
 
Lovgrundlag: 

- § 11, stk. 3 (Serviceloven) 
 
Vejledning til opgørelse 

 

 Find de børn og unge i aldersgruppen, der modtager et § 11, stk. 3-tilbud på den 
givne skæringsdato. De personer, der opstartes eller afsluttes på skæringsdatoen, 
tælles med 
 

 Beregning: 
𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥  § 𝟏𝟏, 𝐬𝐭𝐤.  𝟑 − 𝐭𝐢𝐥𝐛𝐮𝐝

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐛ø𝐫𝐧 𝐨𝐠 𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 
 
I opgørelsen af forebyggende indsatser kan I overveje, om I alene ønsker at opgøre de 
myndighedsbevilgede § 11, stk. 3-tilbud, eller om I også vil medtage dem, der henvises til 
tilbud fra fx PPR og sundhedsplejen, hvis andre end myndighedsdelen kan henvise til tilbud. 
 
I definitionen lægges der op til at tælle antal børn og unge, der modtager en indsats, frem for 
antal indsatser, der gives. Det betyder, at hvis en familie modtager en indsats, der er rettet 
mod flere børn og unge, tælles alle børn og unge i familien med, som der er en bekymring 
omkring. I bestemmer dog selv, hvordan I vil opgøre nøgletallet.  

  
  



 

7 
 

Nøgletal 2: Hjemmebaserede foranstaltninger 
 
Nøgletal 2 opgøres som antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger pr. 1000 
barn/ung i kommunen. 
 

Definition 

 
Modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger: 

- Forebyggende foranstaltninger 
- Forældrerettede indsatser under anbringelse  
- Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted 
- Kost- og efterskole  
- Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og 

andre medlemmer af familien 
 
Lovgrundlag: 

- § 52, stk. 3, nr. 4 (Serviceloven) 
 

- Og § 52, stk. 3, nr. 7,  
- § 58, jf. § 66, stk. 1, nr. 4  
- §75, stk. 1 (Serviceloven) 

 
- Og § 52, stk. 3, nr. 1-3, 5-6, 8-9 
- § 52a, stk. 1, nr. 1-2  
- § 57a 
- § 57b (Serviceloven) 

 
- Og § 52a, stk. 1, nr. 3  
- § 54 (Serviceloven) 

 
Vejledning til opgørelse 

 

 Find de børn og unge i aldersgruppen, der modtager en af de ovenstående 
hjemmebaserede foranstaltninger på den givne skæringsdato. De personer, der 
opstartes eller afsluttes på skæringsdatoen, tælles med 
 

 Beregning: 
 

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐦𝐨𝐝𝐭𝐚𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐟 𝐡𝐣𝐞𝐦𝐦𝐞𝐛𝐚𝐬𝐞𝐫𝐞𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐚𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐛ø𝐫𝐧 𝐨𝐠 𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 
 
I definitionen lægges der op til at tælle antal børn og unge, der modtager en foranstaltning, 
frem for antal indsatser. Det betyder, at hvis en familie modtager familiebehandling, tæller 
behandlingen for alle børn og unge i familien, som der er en bekymring omkring, og ikke kun 
som én indsats. I bestemmer dog selv, hvordan I vil opgøre nøgletallet.  
 
Hvis I ønsker en større detaljeringsgrad i opgørelsen af hjemmebaserede foranstaltninger, 
kan I opdele i et undernøgletal med følgende kategorier: 
 

 Forebyggende foranstaltninger 

 Forældrerettede indsatser  

 Anbringelser i hjemmelignende forhold, indeholder: 
o Eget værelse, kollegium og kollegielignende opholdssted 
o Kost- og efterskole 

 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og 
andre medlemmer af familien 
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I kan også vælge, at undlade nogle af disse kategorier i det samlede nøgletal, hvis I ikke 
synes kategorien er relevant, eller hvis den er for vanskelig at opgøre for jer. 

 

Nøgletal 3: Anbringelser i netværksplejefamilier 
 
Nøgletal 3 opgøres som antal anbringelser i netværksplejefamilier pr. 1000 barn/ung i 
kommunen. 
 

Definition  

 
Anbragte i netværksplejefamilier 
 
Lovgrundlag: 

- § 52, stk. 3, nr. 7, 
- § 58, jf. § 66, stk. 1, nr. 3  
- §75, stk. 1 (Serviceloven) 

 

 
 
 

Vejledning til opgørelse 

 

 Find de børn og unge i aldersgruppen, der anbragt i netværksplejefamilie på den 
givne skæringsdato. De personer, der anbringes eller alsluttes på skæringsdatoen, 
tælles med 
 

 Beregning: 
𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 𝐢 𝐧𝐞𝐭𝐯æ𝐫𝐤𝐬𝐩𝐥𝐞𝐣𝐞𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐛ø𝐫𝐧 𝐨𝐠 𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 
 
 

Nøgletal 4: Anbringelser i plejefamilier 
 
Nøgletal 4 opgøres som antal anbringelser i plejefamilier pr. 1000 barn/ung i kommunen. 
 

Definition  

 
Anbragte i almindelige og kommunale plejefamilier (generelt og konkret godkendte) 
 
Lovgrundlag: 

- § 52, stk. 3, nr. 7 
- § 58, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-2  
- §75, stk. 1 (Serviceloven) 

 

Vejledning til opgørelse 

 

 Find de børn og unge i aldersgruppen, der anbragt i plejefamilie på den givne 
skæringsdato. De personer, der anbringes eller alsluttes på skæringsdatoen, tælles 
med 
 

 Beregning: 
𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐥𝐞𝐣𝐞𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐛ø𝐫𝐧 𝐨𝐠 𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 
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Nøgletal 5: Institutionsanbringelser 
 
Nøgletal 5 opgøres som antal institutionsanbringelser pr. 1000 barn/ung i kommunen. 
 

Definition  

 
Institutionsanbragte opgjort efter anbringelsessted: 

- Socialpædagogisk opholdssted  
- Skibsprojekt 
- Døgninstitution, almindelig afdeling 
- Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution 
- Døgninstitution, sikret afdeling 

 
Lovgrundlag: 

- § 52, stk. 3, nr. 7,  
- § 58, jf. § 66, stk. 1, nr. 5-6  
- §75, stk. 1 (Serviceloven) 

 
- §74a (Straffeloven) 

 
- §78, stk. 2 (Straffe-fuldbyrdelsesloven) 

 
- §765 (Retsplejeloven) 

 
Vejledning til opgørelse 

 

 Find de børn og unge i aldersgruppen, der er anbragt på et af de ovenstående 
anbringelsessteder på den givne skæringsdato. De personer, der anbringes eller 
alsluttes på skæringsdatoen, tælles med 
 

 Beregning: 
𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐛ø𝐫𝐧 𝐨𝐠 𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 
 
I definitionen af nøgletal 5 skal det bemærkes, at anbringelser i hjemmelignende forhold, som 
fx efterskole, ikke er en del af nøgletal 1. Denne anbringelsesform opgøres i stedet i nøgletal 
2 som en hjemmebaseret foranstaltning. Baggrunden for dette er, at anbringelser i 
hjemmelignende forhold ikke er så indgribende i barnet eller den unges hverdagsliv som en 
institutionsanbringelse.  
 
Hvis I ønsker en større detaljeringsgrad i opgørelsen af institutionsanbringelser, kan I opdele i 
et undernøgletal med følgende kategorier: 
 

 Socialpædagogiske opholdssteder, indeholder: 
o Socialpædagogisk opholdssted 
o Skibsprojekter 

 Døgninstitution, indeholder:  
o Døgninstitution, almindelig afdeling 
o Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben 

døgninstitution 

 Sikrede døgninstitutioner 
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Sammenfatning af nøgletal 3 til 5 
 
På baggrund af nøgletal 3 til 5 kan I opgøre det samlede antal anbragte pr. 1000 barn/ung i 
kommunen. 
 
 

Vejledning 

 

 Beregning: 
 

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 +  𝐩𝐥𝐞𝐣𝐞𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 +  𝐧𝐞𝐭𝐯æ𝐫𝐤𝐬𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐛ø𝐫𝐧 𝐨𝐠 𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 
 
 

Forslag til præsentation og anvendelse 
 
På de følgende sider præsenteres et forslag til præsentation og anvendelse af nøgletallene. 
Her anvendes fiktive eksempler. 
 
 

Nøgletal 1: Forebyggende indsatser (§ 11, stk. 3-tilbud) 
 
Nøgletal 1 belyser det næstnederste trin på indsatstrappen og dækker de forebyggende tilbud, 
der gives til børn og unge med en afgrænset problematik, som vurderes i risiko for at udvikle 
behov for særlig støtte. Med en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er det sigtet, 
at foranstaltningsmønsteret over tid vil ændre sig, så der i takt med en øget indsats, indenfor 
både de forebyggende tilbud på det specialiserede og almene område og de 
hjemmebaserede foranstaltninger, vil ses et fald i antallet af børn og unge, der har behov for 
at blive anbragt. 
 
Tabel 1 viser det samlede antal børn og unge i aldersgruppen, antallet der modtager en 
forebyggende indsats samt det beregnede nøgletal for kommunen.  
 
 
Tabel 1: Antal modtagere af forebyggende indsatser  

  Jan 17 Juli 17 Jan 18 … 

Samlet antal børn og unge i aldersgruppen 18.222 19.123 19.521 …. 

Antal forebyggende indsatser 120 140 135 …. 

Antal pr. 1000 barn/ung  6,59 7,32 6,92 …. 
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I figur 2 præsenteres udviklingen i antal forebyggende indsatser pr. 1000 barn/ung i 
aldersgruppen for kommunen. Det er en grafisk illustration af tal fra tabel 1. 
 
 
Figur 2: Udvikling i antal forebyggende indsatser pr. 1000 barn/ung i kommunen  

 
 
 

 

Anvendelse af nøgletal 1 
 
Nedenstående boks indeholder forslag til spørgsmål, som vil være relevante for jer at 
overveje i tolkningen og anvendelsen af nøgletal 1. I er meget velkomne til at supplere med 
egne spørgsmål. 
 
 

Forslag til spørgsmål til tolkning at nøgletal 1 

 

 Er det muligt for jeres kommune at opsætte måltal for, hvor mange børn og unge 
med behov for støtte efter serviceloven, der skal modtage en forebyggende indsats?   

 Går udviklingen i den ønskede retning? 

 Hvordan er udviklingen i forhold til det samlede antal anbringelser og 
hjemmebaserede foranstaltninger?  

 Er der forhold ved selve anvendelsen af netværksinddragende metoder, der kan 
forklare udviklingen? 

 Er der andre forhold, der kan forklare udviklingen?  
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Nøgletal 2: Hjemmebaserede foranstaltninger 
 
Dette nøgletal belyser det tredjenederste trin på indsatstrappen og rummer de forebyggende 
foranstaltninger, der kan sættes i værk primært efter Servicelovens § 52, samt anbringelser 
på eget værelse, kollegium eller lignende – det vil sige lettere grader af anbringelsestyper, 
hvor der ikke er tilknyttet døgnpersonale, og som defineres som tættere på et normalt 
hverdagsliv end øvrige typer af anbringelser. 
 
Med en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er det sigtet, at 
foranstaltningsmønstret over tid vil ændre sig, så der i takt med en øget indsats indenfor de 
hjemmebaserede foranstaltninger og forebyggende tilbud både på det specialiserede og 
almene område vil ses et fald i antallet af børn og unge, der har behov for at blive anbragt. 
 
Tabel 2 viser det samlede antal børn og unge i aldersgruppen, antallet der modtager en 
hjemmebaseret foranstaltning samt det beregnede nøgletal for kommunen.  
 
 
Tabel 2: Antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger  

  Jan 17 Juli 17 Jan 18 … 

Samlet antal børn og unge i aldersgruppen 18.222 19.123 19.521 …. 

Antal hjemmebaserede foranstaltninger 255 294 280 …. 

Antal pr. 1000 barn/ung  13,99 15,37 14,34 …. 

 
 
 
 
I figur 3 præsenteres udviklingen i antal hjemmebaserede foranstaltninger pr. 1000 barn/ung i 
aldersgruppen for kommunen. Dette er en grafisk illustration af tal fra tabel 2. 
 
 
Figur 3: Udvikling i antal hjemmebaserede foranstaltninger pr. 1000 barn/ung i 
kommunen  
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Undernøgletal til nøgletal 2 
 
Undernøgletal til nøgletal 2 præsenteres i tabel 3. Tabellen viser antallet af modtagere af 
hjemmebaserede foranstaltninger i kommunen fordelt på henholdsvis: 1) døgnophold for 
både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af 
familien, 2) hjemmebaserede anbringelser, 3) forebyggende foranstaltninger og 4) 
forældrerettede indsatser under anbringelse.   
 
 
Tabel 3: Undernøgletal til nøgletal 2 

  Jan 17 Juli 17 Jan 18 … 

Modtagere af forebyggende foranstaltninger   

Antal foranstaltninger  213 254 235 …. 

Antal pr. 1000 barn/ung  11,69 15,37 12,04 …. 

Forældrerettede indsatser     

Antal foranstaltninger  35 35 37 …. 

Antal pr. 1000 barn/ung 1,92 1,83 1,89 …. 

Hjemmebaserede anbringelser   

Antal i hjemmebaseret 
anbringelse 

 6 5 7 …. 

Antal pr. 1000 barn/ung 0,33 0,26 0,36 …. 

Døgnophold for hele familien   

Antal i døgnophold  1 0 1 …. 

Antal pr. 1000 barn/ung  0,05 0,00 0,05 …. 

 
 
 

Anvendelse af nøgletal 2 
 
Nedenstående boks indeholder forslag til spørgsmål, som vil være relevante for jer at 
overveje i tolkningen og anvendelsen af nøgletal 2. I er meget velkomne til at supplere med 
egne spørgsmål. 
 
 

Forslag til spørgsmål til tolkning at nøgletal 2 

 

 Er det muligt for jeres kommune at opsætte måltal for, hvor mange børn og unge 
med behov for støtte efter serviceloven, der skal modtage en hjemmebaseret 
foranstaltning, evt. opdelt på de fire kategiroer i undernøgletallet?   

 Går udviklingen i den ønskede retning? 

 Hvordan er udviklingen i forhold til det samlede antal anbringelser (nøgletal 3 til 5)?  

 Er der forhold ved selve anvendelsen af netværksinddragende metoder, der kan 
forklare udviklingen? 

 Er der andre forhold, der kan forklare udviklingen?  
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Nøgletal 3 til 5: Udviklingen i anbringelser i kommunen 
 
I en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats skal det samlede anbringelsesmønster 
gerne bevæge sig i retning af en faldende andel af anbringelser på døgninstitution til fordel for 
en øget andel af anbringelser i familie- og især netværkspleje. 
 
I tabel 4 præsenteres udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen, det samlede antal 
anbringelser og antal anbringelser fordelt på de tre anbringelsestyper pr. 1000 barn/ung (jf. 
nøgletal 3 til 5).  
 
 
Tabel 4: Antal anbringelser i kommunen 

  Jan 17 Juli 17 Jan 18 … 

Samlet antal børn og unge i aldersgruppen 18.222 19.123 19.521 …. 

Alle anbringelser     

Antal anbringelser 125 124 128 …. 

Antal anbragte pr. 1000 barn/ung 6,86 6,48 6,56 …. 

Anbragte i netværksplejefamilier   

Antal anbringelser  7 8 9 …. 

Antal anbragte pr. 
1000 barn/ung  

 
0,38 0,42 0,46 …. 

Anbragte i plejefamilier   

Antal anbringelser  76 78 85 …. 

Antal anbragte pr. 
1000 barn/ung 

 
4,17 4,07 4,35 

…. 

Institutionsanbragte   

Antal anbringelser  42 38 34 …. 

Antal anbragte pr. 
1000 barn/ung 

 
2,30 1,97 1,75 

…. 
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Figur 4 viser udviklingen i hhv. det samlede antal anbringelser samt institutionsanbringelser, 
plejefamilieanbringelser og netværksanbringelser pr. 1000 barn/ung i kommunen. Dette er en 
grafisk illustration af tal fra tabel 4. 
 
 
Figur 4: Udvikling i antal anbringelser pr. 1000 barn/ung i kommunen 

 
 
 
 
I figur 5 præsenteres udviklingen i fordelingen mellem de tre anbringelsestyper. Det vi altså 
sige, hvor stor en procentdel af de samlede anbringelser der er henholdsvis 
institutionsanbringelser, plejefamilieanbringelser og netværksanbringelser. Andelen udregnes 
på baggrund af tallene i tabel 4. 
 
 
Figur 5: Udviklingen i fordelingen mellem anbringelser på institution, i plejefamilie og 
netværkspleje 
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Undernøgletal til nøgletal 5 
 
Undernøgletal til nøgletal 5 præsenteres i tabel 5. Tabellen viser udviklingen i antallet af 
institutionsanbringelser i kommunen fordelt på henholdsvis døgninstitutioner, sikrede 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Derudover ses andelen af hver af 
disse anbringelsesformer ud af det samlende antal institutionsanbringelser.  
  
 
Tabel 5: Undernøgletal til nøgletal 5 

  Jan 17 Juli 17 Jan 18 … 

Anbragte på socialpædagogiske opholdssteder    

Antal anbringelser  10 9 13 …. 

Andel af samtlige 
institutionsanbragte 

 23,8 % 23,7 % 38,2 % …. 

Anbragte på døgninstitutioner     

Antal anbringelser  30 28 20 …. 

Andel af samtlige 
institutionsanbragte 

 71,4 % 73,7 % 58,8 % …. 

Anbragte på sikrede døgninstitutioner   

Antal anbringelser  2 1 1 …. 

Andel af samtlige 
institutionsanbragte 

 4,8 % 2,6 % 2,9 % …. 

 
 
 

Anvendelse af nøgletal 3 til 5 
 
Nedenstående boks indeholder forslag til spørgsmål, som vil være relevante for jer at 
overveje i tolkningen og anvendelsen af nøgletal 3 til 5. I er meget velkomne til at supplere 
med egne spørgsmål. 
 
 

Forslag til spørgsmål til tolkning at nøgletal 3 til 5 

 

 Er det muligt for jeres kommune at opsætte måltal for, hvor stor en andel af de 
samlede anbringelser der skal være henholdsvis institutionsanbringelser, 
plejefamilieanbringelser og netværksanbringelser? 

 Går udviklingen i den ønskede retning? 

 Hvordan er udviklingen i forhold til det antallet af § 11, stk. 3-tilbud og 
hjemmebaserede foranstaltninger (nøgletal 31 og 2)? 

 Er der forhold ved selve anvendelsen af netværksinddragende metoder, der kan 
forklare udviklingen? 

 Er der andre forhold, der kan forklare udviklingen?  
 

 


