
Midtuge Summary   
-  opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Sen indsats... 
Under overskriften Udsatte børn får hjælp for sent behandler Ugebrevet A4 i denne uge en 
undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Undersøgelsen, der er 
bestilt af Velfærdsministeriet, er en opfølgning på den nye anbringelsesreform, der trådte i kraft 1. 
januar 2006. Rapporten udkom, i relativ ubemærkethed, 31. januar 2009 – på baggrund af data 
indsamlet i 2007. 
 
På trods af megen snak og mange løfter om tidlig indsats, så viser undersøgelsen meget tydeligt at 
det går rigtig dårligt på det område. Thea Torbenfeldt Bengtsson, der er ph.d.-studerende og 
medforfatter til rapporten siger således i artiklen i Ugebrevet A4: ”De unges problemtyngde er 
virkelig kommet bag på os. Tanken var jo, at man skulle bruge de forebyggende foranstaltninger til 
en tidlig indsats, før problemerne vokser sig alt for store. Men der er ikke noget, der tyder på, at 
kommunerne bruger dem på den måde”. Thea Torbenfeldt Bengtsson fortæller videre, at det især 
overrasker forskerne, at de unge, der modtager ”forebyggende” støtte i hjemmet, har det lige så 
dårligt som dem, der bliver anbragt i en plejefamilie eller på en døgninstitution. 
 
”Det giver ikke ret meget mening at tale om forebyggelse, når man ser på de unge, man vælger at 
give den her hjælp. Måske skulle man hellere kalde det et alternativ til anbringelse, hvor man 
forsøger at hjælpe den unge med meget store problemer, som det ikke er lykkedes at forebygge”, 
foreslår Thea Torbenfeldt Bengtsson. 
 
FADD har tidligere anført, at de penge den enkelte kommune eventuelt måtte spare ved ikke at 
prioritere en forebyggende tidlig indsats er givet urimeligt dårligt ud – set i lyset af den regning der 
senere hen skal betales. ’Små børn, små problemer – store børn, store problemer”. Sådan lyder et 
ofte anvendt mundheld om proportionerne på de problemer, som forældre risikerer at få med deres 
børn, efterhånden som de bliver ældre. Indenfor forebyggelsesområdet kan man på samme måde 
sige: Små børn, små udgifter – store børn, store udgifter. Og det giver liv til endnu en livsklog 
hverdagsbetragtning, nemlig den om at det kun er på meget kort sigt, at man får varmen af at tisse i 
bukserne – kombineret med det kedelige faktum at det bliver så meget ubehageligere sidenhen. 
 
Et meget illustrativt og aktuelt eksempel på dette er den eskalerende konflikt mellem bevæbnede 
unge, som offentligheden lige nu er vidne til i Københavnsområdet. Benny Andersen, næstformand 
for Socialpædagogernes Landsforbund uddyber dette: ”De unge, vi ser rende rundt i bevæbnede 
bander i København nu, kunne du sagtens have peget ud for otte år siden og forudsagt, at det ville 
ende galt. Det er en fallit for den tidlige indsats, som man snakker så meget om i skåltalerne, men 
som der ikke sker noget som helst med i virkeligheden”. 
 
Også Karin Kildedal, der er lektor på institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation på 
Aalborg Universitet giver i artiklen udtryk for skepsis. Karin Kildedal har i forsknings øjemed fulgt 
udsatte børn og unge gennem en lang årrække – men hun har meget svært ved at se de konkrete 
resultater af den megen snak om tidlig indsats og forebyggelse og hun pointerer at det allervigtigste 
er at børnenes problemer håndteres længe inden, de rammer det sociale system som teenagere. 
Derfor handler forebyggelse, ifølge Karin Kildedal, også om flere ressourcer og større socialindsats 
og rummelighed i såvel børnehave som folkeskole. 



 
Benny Andersen kommenterer også det faktum, at det, trods politikernes officielle målsætninger om 
at gribe tidligere ind, stadig er undtagelsen, at børn bliver fjernet fra hjemmet, mens de er små. 
Langt hovedparten (70 procent) når at blive teenagere inden de anbringes – som oftest fordi barnet 
selv eller forældrene henvender sig til kommunen. 
 
Næstformanden for Socialpædagogernes Landsforbund kalder dette for et vidnesbyrd om, at de 
unge har fået lov til at sejle deres egen sø alt for længe – altså siden de var helt små. ”Det er jo 
billedet på en sen indsats. Jeg ville jo gerne have, at der skete noget, inden de blev 14 år, så vi ikke 
længere ser, at anbringelserne sker, når skaderne er så alvorlige, at det er svært at rette op på dem”, 
tilføjer han.  
 
Også Børns Vilkår giver i artiklen udtryk for bekymring. Således henviser formand Peter Albæk til 
SFIs børneforløbsundersøgelse, der viste, at de børn der fik store personlige problemer i 11-års 
alderen, allerede blev betegnet som ”vanskelige” af deres mødre, da de var et halvt år gamle. ”Hidtil 
har vi satset på, at børnene alligevel klarer sig trods deres hårde odds. Når tingene så begynder at gå 
galt, går det sociale system i gang med lappeløsningerne. Men både børn og forældre var bedre 
hjulpet, hvis problemerne blev taget i opløbet”, tilføjer Peter Albæk. 
 
FADD er desværre ikke overrasket over de nedslående konklusioner i rapporten fra Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd. FADD anser det for at være et udslag af endog meget dårlig 
”husholdningsøkonomi” i den enkelte kommune at vente med at gribe ind – uanset om dette er 
begrundet i bevidste prioriteringer eller i ”strudsepolitik” – altså hvis vi lukker øjnene og sparer, så 
sker der nok ikke noget. Det svarer til at nøjes med at gå til tandlæge hvert 10 år, uden jævnlige 
eftersyn, røntgenbilleder og tandrensninger. Når så man tager fat, ender det med at blive meget 
mere alvorligt og meget dyrere, end nødvendigt. Og nærmest umuligt at rette op. 
 
A.P. Møller er kendt for begrebet rettidig omhu som en del af sin forretningsfilosofi. Det er et 
begreb, der er blevet anvendt meget det seneste halve års tid – som regel i forbindelse med at 
rådgivere fra bank- og investeringsverdenen ikke har udvist dette. FADD vil opfordre landets 
kommuner til at udvise rettidig omhu, når det drejer sig om at beskytte og tage vare på samfundets 
allersvageste, nemlig de udsatte og truede små børn. Gøres dette udvises der samtidig rettidig omhu 
i økonomisk forstand, og det er måske nok så vigtigt for en kommune i dagens Danmark – for det er 
ikke kun de involverede børns liv, der rammes, når man venter med at handle til det både er alt for 
sent og alt for dyrt. Det er faktisk også vores allesammens penge der på det skammeligste sjofles 
med, når kommunale midler, trods massiv viden på området, ender i det bundløse hul kaldet sen 
indsats.  
 
Rapporten fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd kan downloades/bestilles på www.sfi.dk. 
 
Ha’ en fortsat god uge! 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
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