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Forord 
 

Anbringelser af unge er et naturligt tema i medier, i den politiske debat og for de sociale myndigheder, som 
bliver sat til at balancere mellem to forhold: På den ene side er det en velfærdsstats kerneopgave at sikre, at 
børn og unge vokser op under acceptable forhold. Det indebærer nogle gange, at de – i det mindste i en 
periode – skal bo et andet sted end hos deres forældre. På den anden side er en beslutning om at anbringe 
et barn eller en ung uden for hjemmet en vanskelig, indgribende og dyr beslutning. Alt i alt er der tale om 
en indsats, som kun bliver besluttet, når det vurderes, at der ikke findes andre alternativer, som kan sikre 
den unges velfærd.  

 
En anbringelse er aldrig et mål i sig selv, men en foranstaltning, der tilbyder en ramme for, at den unge kan 
få et bedre grundlag for at håndtere de udfordringer han eller hun må slås med. En anbringelse kan være 
åben eller med et forventet tidspunkt for, hvornår den slutter, alt efter hvad det er vurderingen, der er 
nødvendigt. Nogle anbringelser stopper på det planlagte tidspunkt, og andre stopper før det var planen. 
Nogle uplanlagte afslutninger fører den unge videre til noget godt og kan derfor knapt karakteriseres med 
det negativt ladede udtryk ’sammenbrud’. Grundlæggende er en uplanlagt afslutning dog et alvorligt brud 
på en plan, som er lagt for at sikre et ungt menneskes velfærd og bringe ham eller hende videre i livet. 
Arbejdet med unge, og i særlig grad udsatte unge, er vanskeligt og udfordrende. Samtidig er en ikke-
planlagt afslutning noget, som bør føre til overvejelser om, hvorvidt man i den konkrete sag, og helt gene-
relt, kunne have håndteret tingene bedre. 

 
Det er stærkt begrænset, hvor meget forskning der findes i Danmark. Det seneste og mest grundige bud er 
SFI’s sammenbruds-undersøgelse fra 2010 (Egelund et. al. 2010). De resultater, som SFI afrapporterer, 
understøtter en udbredt og måske gængs forestilling om, at anbringelser er en ringe foranstaltning, herun-
der fordi de ofte bryder sammen. 

 
For at blive klogere på egen praksis, men også i håbet om at kunne udfordre denne gængse forestilling om 
kvaliteten af den offentlige indsats, iværksatte centerledelsen i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede 
Unge i foråret 2011 en undersøgelse af sammenbrudsfrekvenser på egne døgninstitutioner for udsatte un-
ge.  

 
For at tilvejebringe et sammenligningsgrundlag og en tilstrækkeligt stor population, har undersøgelsen væ-
ret begrænset til at se på institutioner, som har fungeret i mindst tre år. Derfor er tre af centrets institutio-
ner (Den Flyvende Hollænder, Nexus og MultifunC København) ikke en del af datagrundlaget. Undersø-
gelsens resultater og perspektivering har dog relevans for alle centrets institutioner, såvel som generelt for 
området. 

 
SFI’s undersøgelse er den nyeste nationale forskning, og den udgør derfor en naturlig referenceramme og 
et sammenligningsgrundlag, også i denne undersøgelse.  Denne undersøgelse indeholder samtidig analyser, 
som ikke kan sammenholdes med eksisterende forskning. Metoden er sammenlignelig, men ikke identisk  
med SFI’s. En række metodiske forhold gør at validiteten af resultaterne i denne undersøgelse er på niveau 
med, eller sikrere, end dem SFI har afrapporteret. For en nærmere gennemgang af metoder henvises til 
bilag til rapporten. Centerledelsen har fungeret som kvalificerende referenceramme, været med til at udfor-
me undersøgelsens design og hjulpet til at sætte resultaterne i perspektiv. 

 
Cand.scient.soc. Sidsel Harder, der er ansat i centret, har stået for selve undersøgelsen. Analyse- og skrive-
arbejdet er udført af Sidsel Harder og centerchef, cand. polit Anders Andersen. 

 
Rapporten findes i to udgaver, hvor dette er maksiversionen med uddybet gennemgang af metode i tekst 
og bilag. 
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Resume 
 

Denne rapport belyser uplanlagte afslutninger af anbringelser for unge udskrevet af de fire institutioner 
Bodils Minde, Brydes Allé, Hjulmagerstien og Rymarksvænge i perioden januar 2008 til april 2011. Samtli-
ge institutioner indgår i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge, som er en del af Socialforvaltnin-
gen i Københavns Kommune. 

 

Resultaterne er sat i kontekst og er sammenholdt med den nyeste landsdækkende forskning om sammen-
brud i anbringelserne (Egelund et. al. 2010) og i nogen udstrækning spejlet op mod gængse forestillinger 
om, hvor tit anbringelser afsluttes før planlagt eller direkte bryder sammen. I bilagsmaterialet uddybes og 
sammenstilles den anvendte metode. 

 

Rapporten kontrasterer det, som kan være en gængs forestilling om stabilitet i anbringelser, herunder fordi 
resultaterne dokumenterer, at CUKU’s fire institutioner har en signifikant lavere sammenbrudsfrekvens, 
end forskning fra SFI har vist på hele anbringelsesområdet. SFI’s undersøgelse dækker alle anbringelsesfor-
mer og for hele landet, og niveauet for uplanlagte afslutninger ligger her mellem 20% og 71% højere, end 
det vi finder for CUKU’s institutioner, alt afhængig af den konkrete periode. 

 

Undersøgelsen viser, at den forventede længde af en anbringelse er betydeligt højere i CUKU, end det SFI 
afrapporterer i deres undersøgelse, og som muligvis er en gængs forestilling om hvor ustabile anbringelser 
er. Vi kan med stor statistisk sikkerhed fastslå, at man i København har et bedre planlægningsgrundlag, 
fordi sandsynligheden for opretholdelse af anbringelser over tid ligger betydeligt højere, end det SFI afrap-
porterer. Dette mere positive billede må grundlæggende afspejle et mere succesfuldt samarbejde mellem 
institutioner og sagsbehandler på myndighedssiden, end det som karakteriserer SFI’s landsdækkende bille-
de. 

 

Undersøgelsens resultater indikerer videre, at man ikke kan etablere en entydig sammenhæng mellem en 
uplanlagt afslutning og et egentlig sammenbrud. Det skyldes, blandt andet, at det hyppigt er den unge selv, 
som tager initiativ til afbrydelsen. Det kan dog ikke karakteriseres som succesfuldt, men giver et andet per-
spektiv på problemstillingen. 
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Undersøgelsens resultater understøtter samtidig den antagelse, at uplanlagte afbrydelser/sammenbrud i 
anbringelsen potentielt har meget alvorlige konsekvenser for de unge. Dette ses gennem resultater, som 
viser, at de unge, som oplever et sammenbrud, har andre og mindre positive forløb, end de unge, som har 
en planmæssige afslutning. Undersøgelsen kan ikke nærmere vise årsagssammenhænge, men bør medføre 
et vedholdende fokus på uplanlagte afslutninger, herunder fordi det må anses for uholdbart, når de unge 
hjemgives uden at der er sket betydende ændringer i de forhold, der førte til anbringelsen. Undersøgelsen 
finder ikke, at der er forskelle i baggrundsfaktorer som indskrivningsalder og køn. 

 

Undersøgelsen peger videre på, at den ikke planlagte afslutning kun sjældent skyldes beslutninger fra sags-
behandlerne, som institutionerne er uenige i. Undersøgelsen kan dermed ikke understøtte billedet af øko-
nomisk betingede hjemkaldelse, uanset at økonomi selvsagt spiller en rolle for prioriteringer på området og 
kan gøre det omkring forlængelser, nyanbringelser og supplerende tiltag for den unge. 

 

Undersøgelsen viser videre, at institutionerne hyppigt mangler de handleplaner, som de skal orientere sig 
efter. Fraværet af handleplaner, herunder de reviderede, har været særlig stort i de sager, som er brudt sam-
men. 

 

En sociologisk undersøgelse er altid begrænset af sit eget perspektiv på virkeligheden. Vores bestræbelse 
har været, at have så få blinde pletter som overhovedet muligt, når vi kiggede nærmere på uplanlagte ophør 
i anbringelser på de københavnske institutioner for udsatte unge. Metoden og forskelle til SFI’s stikprøve-
undersøgelse er grundigt gennemgået i bilag. 

 

Selvom resultaterne er mindre alarmerende, end man kunne forvente, peger undersøgelsen også på ar-
bejdsfelter for alle de professionelle aktører omkring de unge. 

 

Undersøgelsen kan ikke sige noget om, hvorvidt anbringelserne i øvrigt giver gode resultater for de berørte 
unge. For en undersøgelse af dette forhold henvises til den baseline undersøgelse, som blev gennemført i 
København i 2009. Baselineundersøgelsen findes på www.kk.dk. 

http://www.kk.dk.
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1. Indledning 
En beslutning om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet er en vanskelig og indgribende beslut-
ning for den berørte unge og dennes familie. Det er desuden en foranstaltning , som isoleret set er ganske 
omkostningsfuld.  Derfor er det også kun en beslutning, som træffes, når det efter grundig vurdering kon-
kluderes, at der ikke er andre ansvarlige alternativer til at sikre den unges fortsatte velfærd.  

 

En anbringelse forudsætter overvejelser om, hvad der er formålet med anbringelsen. Den indebærer et ud-
bredt samarbejde mellem flere parter: den unge, hans eller hendes forældre, den anbringende myndighed – 
og den institution, som den unge anbringes på. En vellykket anbringelse er på samme vis resultatet af et 
samarbejde mellem flere parter. Tilsvarende kan en uplanlagt afslutning initieres flere steder fra. 

Til trods for den indsats der lægges i at få en succesfuld anbringelse, oplever talrige unge, at anbringelsen 
ophører før end planlagt.  Det kan være udtryk for, at udviklingen hurtigere er gået i en bedre retning end 
ventet. Det vil dog ofte være udtryk for, at en eller flere ting ikke er gået som ønsket. For nogle unge bliver 
et sådant forløb endnu en hændelse i rækken af oplevede fiaskoer og mislykkede forløb.  Her er det på sin 
plads at betragte det uplanlagte som udtryk for et egentlig sammenbrud i anbringelsen. Det er derfor ind-
lysende vigtigt at de professionelle aktører omkring den unge (primært sagsbehandler og institution) er i 
tæt kontakt for at håndtere tingene bedst muligt. Hertil kommer, at forløbet bør gøres til genstand for læ-
ring for fremadrettet at nå bedre resultater.   

 

Den undersøgelse, som ligger til grund for denne rapport, er et forsøg på at bidrage til en sådan læring. I 
rapporten analyserer vi fænomenet kvantitativt og spørger bl.a. til, hvor mange sammenbrud, der har fun-
det sted i en periode, samt hvad der kendetegner de anbringelser, der bryder sammen. Som baggrundsin-
formation for undersøgelsen indgår primært den eneste samlede danske forskning i sammenbrud i anbrin-
gelsen, som er offentliggjort af SFI i 2007-10. SFI rapporten dækker over en bredere vifte af tilbud og 
kommuner end det, som ligger til grund til denne rapport – og er indsamlet på en anden måde - og der er 
derfor ikke fuld sammenlignelighed mellem de to undersøgelser.  

 

I bilagsmaterialet gennemgår vi nærmere metodiske forskelle mellem de to undersøgelser, og diskuterer 
hvilke forbehold det er nødvendigt at tage i en sammenligning af deres resultater. Det er ikke fuldt identi-
ske spørgsmål, der er stillet i de to undersøgelser. Herud over vil metoderne have forskelligt bias. Selv med 
disse forbehold giver undersøgelsen et substantielt mere positivt billede af indsatserne, end det SFI afrap-
porterer. Dette resultat er statistisk undersøgt og fundet signifikant. 

Dermed er ikke sagt, at der kan trækkes en endelig konklusion. Vi har at gøre med et område, hvor der er brug 
for en vedvarende indsats, både når det gælder forskning og den socialfaglige indsats. 
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1.1 Kontekst 
Når man forholder sig til sammenbrud, er det vigtigt at være opmærksom på, at arbejdet med udsatte unge 
er vanskeligt og krævende. Alle unge (og de omgivelser der er til for at støtte dem), oplever puberteten 
som en vanskelig og udfordrende tid. For udsatte unge bliver der lagt et eller typisk flere vanskeliggørende 
forhold oveni. Det kan være forhold som overgreb, omsorgssvigt, utilstrækkelige netværk, andre vanskelig-
heder i forældrebaggrunden, svage uddannelsesressourcer, psykiatri og misbrug. Det er samtidig en betyde-
lig udfordring for den unges omgivelser fagligt at vurdere, hvad der er den rigtige form for støtte. Det er 
derfor vigtigt, reflekteret at afholde sig fra en forventning om, at ingen anbringelse må stoppe før tid. Det 
skal være tilladt for alle at træffe beslutninger, som i bakspejlet viser sig at være fejlagtige. Det gælder sær-
ligt for de unge og deres forældre, men på sæt og vis også for de professionelle støtter - sagsbehandlere og 
institutioner.  

 

Alternativet til at løbe en risiko kan være, at man anbringer for sent, er overdrevent forsigtig i visitationen 
eller overdreven forsigtig i det pædagogiske arbejde med de unge. Selvom grundlæggende omsorg er en 
central del af enhver anbringelse, skal det pædagogiske arbejde nemlig også støtte de unge i at komme vi-
dere i deres liv og udvikling. Når det er sagt, skal det understreges, at institutionerne kan, og skal, gøre 
hvad de kan, for at undgå uplanlagte afslutninger og sammenbrud. Det er endvidere vigtigt at nævne, at en 
anbringelse aldrig er et mål i sig selv, men alene en professionel ramme for at støtte den unge. Der er i for-
bindelse med anbringelsen stillet nogle mål op, som der arbejdes med, mens den unge er anbragt. En vur-
dering af hvorvidt anbringelserne i deres kerne er succesfulde, forudsætter andre analyser, end den, som 
indgår i denne rapport. Her kan henvises til den baseline undersøgelse, som Københavns Kommune gen-
nemførte i 2009. 

 

Uanset disse betragtninger, siger det sig selv, at en forudsætning for, at man i en institution kan arbejde 
med de unge er, at de er i institutionen og følger den plan, der er lagt. Det er derfor interessant at se både 
på det som lykkes, men også det som ikke lykkes: der hvor planerne ikke holder. Dette er fokus i denne 
undersøgelse. 

2. Metode 
I det følgende gennemgås kort vigtige begreber og metodiske valg, som har formet denne undersøgelse. I 
bilag II gennemgås metoden mere grundigt, idet vi her sammenligner vores fremgangsmåde med den, som 
er brugt i den tidligere danske forskning indenfor sammenbrud. 
 

2.1 Sammenbrudsbegrebet 
I denne rapport bruges både udtrykket ”ikke-planlagt udskrivning” og ”sammenbrud i anbringelsen”.  De 
forståelser og billeder, der ligger bag udtrykkene, er en overvejelse værd. Der findes unge, som udskriver 
sig selv eller ender i forløb, som viser sig at være endnu bedre for dem, end hvis de var blevet i institutio-
nen. Mange unge vil dog opleve en udskrivning som noget entydigt negativt: endnu et eksempel på, at han 
eller hun er uønsket og ikke kan være nogen steder. Da en anbringelse grundlæggende har omsorg som sin 
kerne, er det oplagt, at der i sådanne tilfælde må tales om et egentligt sammenbrud og en fejlslagen indsats. 
 

Vi har valgt at bruge udtrykket ”sammenbrud”, der hvor vi kan påvise bekymrende forskelle mellem de 
planlagte og de ikke-planlagte forløb. Det gælder afdækningen af, hvor den unge kommer hen efter anbrin-
gelsen. 
 

For at kunne skelne overbevisende mellem et sammenbrud og en uplanlagt afslutning, er man nødt til at 
gennemføre en kvalitativ vurdering i den enkelte sag -  og med den enkelte unge. Dette er uden for ram-
merne af denne undersøgelse, som grundlæggende er kvantitativ og statistisk. Det undersøgelsen kan give 
er et kvantitativt overblik, og her bruger vi hovedsageligt udtrykket ”ikke-planlagt”, fordi det er mere ob-
jektivt og mindre værdiladet, end udtrykket ”sammenbrud”. Det er ikke for at underspille betydningen af 
fejlslagne indsatser og en vedvarende, seriøs udfordring for institutioner og andre professionelle aktører 
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 En ikke-planlagt udskrivning kan anskues som et rimeligt objektivt forhold (jfr. ovenstående). SFI 
(Egelund) benytter i stedet det mere slagkraftige udtryk ”sammenbrud”. Egelunds definition af sammen-
brud lyder:  

  ’Ved sammenbrud af en anbringelse forstås, at placeringen i døgnanbringelse af et barn  
  eller en ung afsluttes uplanlagt på enten barnets/den unges, forældrenes, anbringelses- 
  stedets eller forvaltningens foranledning.’ (kursiv tilføjet) 

 

Den uplanlagte afslutning står i SFI’s terminologi i modsætning til den i handleplanen fastlagte. SFI anven-
der begrebet eksplicit negativt, idet det forudsættes, at uplanlagt ophør har en negativ effekt på anbringel-
sens kvalitet (Egelund et. al. 2010: 72). Der er, som nævnt, en pointe i at fastholde de omsorgs- og behand-
lingsmæssige konsekvenser af, at planerne ikke følges. Der er dog også en risiko for, at sort-hvide dikoto-
mier slører blikket for vigtige nuancer. Efter vores opfattelse er der grund til at dyrke området yderlige, 
herunder for at blive klogere og bedre i stand til fremadrettet at forhindre sammenbrud. Samtidig vil en 
skarpere definitorisk sondring understøtte en positiv håndtering af et dynamisk forhold, hvor den unge 
oplever at få og have indflydelse på eget liv og livsvilkår.  

I figur 1 ses derfor nogle eksempler, som kan illustrere spændvidden mellem succes og sammenbrud.  

Figur 1. Forskellige skift i omsorgsmiljø – sammenbruddets gråzoner – de grå bobler befinder sig et eller andet sted mellem 
succes og sammenbrud 

Succes 

Sammen- 

brud Målene er 
opfyldt og 
den unge 
udskrives til 
hjemmet 
eller egen 
bolig 

Den unges 
behov æn-
drer sig og 
den unge 
omplaceres 
velvilligt 

Sagsbehandler 
trækker den 
unge hjem da 
målene er op-
nået, men iføl-
ge institutio-
nen, endnu 
ikke konsolide-
ret 

Målene er nået 
men institutio-
nen ønsker at 
arbejde videre 
med nye mål, 
hvilket myn-
digheds-siden 
ikke vil betale 

Den unge bruger 
sjældent tilbud-
det på institutio-
nen men forbli-
ver indskrevet 
indtil et alterna-
tiv er fundet 

Da den unge 
flyttes hjem  
sker det mod 
institutionens 
vurdering, men 
den unge er 
selv tilfreds 

Sagsbe-
handler af-
bryder op-
holdet trods 
ønske fra den 
unge 

Den unge udvikler en 
adfærd som institutionen 
ikke kan rumme 

Arbejdet med 
den unge afbry-
des fordi foræl-
drene hjemtager 

Den unge ud-
skrives efter et 
ophold, hvor 
målene ikke er 
bearbejdet, 
mens nye pro-
blemer har 
udviklet sig 

Den unge er 
blevet akut 
anbragt, men 
opholdet bli-
ver ikke for-
længet, selvom 
den unge øn-
sker det 

En anbringelse forudsætter i praksis at fire parter aktivt samarbejder: den unge, den unges forældre, 
myndighedssiden og institutionen. Selvom anbringelsen kan foranstaltes uden forældrenes samtykke sker 
dette meget sjældent. Der er derfor også næsten altid fire parter, som kan bringe en anbringelse til ophør 
før tid. Hertil kommer, at et ophør kan ske på mange måder. Tættest på et regulært sammenbrud er man, 
hvor en ung smides ud af institutionen, bliver fængslet eller stikker af. I den modsatte ende har vi situati-
oner, hvor alle er enige i, at det er bedst for den unge at komme til noget nyt. Der findes talrige mellem-
varianter mellem disse yderpunkter, og perspektivet kan se forskelligt ud for de tre-fire hovedaktører. 
Herudover ændrer vurderingen sig over tid. 
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2.2 Dataindsamling 
Denne undersøgelse afspejler optælling af anbringelserne på Københavns Kommunes fire døgninstituti-
oner for udsatte unge: Bodils Minde, Brydes Allé, Hjulmagerstien og Rymarksvænge. Korte beskrivelser 
af institutionerne er vedlagt i bilag I. Datagrundlaget omfatter unge, som: 

 

1) er udskrevet i perioden 1. januar 2008 - 30. april 2011 (100 cases),  

2) stadig er indskrevne ved afslutningen af 2010 og har været indskrevne mindst et år (17 cases).  

 

CUKU’s undersøgelse dækker 116 unikke unge fordelt på 117 anbringelser. En enkelt ung har altså været 
indskreven mere end en gang i perioden. Anbringelserne er blevet identificeret ved hjælp af DMA-
registre over institutionernes ind- og udskrivninger. DMA-registret er et centralt register, hvor alle an-
bringelser opføres. DMA-registret oplyser en start- og slutdato for hver anbringelse samt bl.a. den unges 
fødselsdato og køn. Ved at se på ophørsdatoen kunne de konkrete anbringelser identificeres. Registret 
opsamler ikke information om, hvordan anbringelsen er ophørt. Den videre behandling af materialet har 
derfor forudsat en undersøgelse og indsamling af data om de konkrete forhold. 

 

Undersøgelse er sket ved individuel gennemgang af hver enkelt anbringelse med institutionsledere og 
udvalgte medarbejdere på institutionerne. Institutionerne er altså blevet konfronteret med DMA-
registrets fortegnelse over anbragte unge i perioden og bedt om at supplere data med konkrete forhold. 
Informanterne har i hvert tilfælde forholdt sig til, hvorvidt anbringelsen blev afsluttet planlagt eller ej, 
samt hvorvidt der forelå handleplaner ved anbringelsens start og efter 3 måneder. Derudover er de ble-
vet udspurgt om, hvem der tog initiativ til anbringelsens afslutning.  

 

Datagrundlagets fordeling på indskrivningsår ses i tabel 1, hvor det fremgår, at de fleste af de afsluttede 
sager er indskrevne i år 2007-2009. De fleste af de unge, som stadig er indskrevne på dataindsamlings-
tidspunktet, blev indskrevet i 2008-2009. 

Tabel 1. Datagrundlag - fordelt på indskrivningsår  

Perioden er valgt for at sikre en tilstrækkelig og nyere datamængde. Medtagelsen af de 17 uafsluttede an-
bringelser har som sagt haft til formål at give den maksimale datamængde til at analysere uplanmæssigt 
ophør i anbringelsen indenfor 1 år. Her ved vi nemlig fra SFI’s undersøgelse, at der sker flest uplanlagte 
afslutninger.  

 

Ved at medtage de lange anbringelser, som har en lavere andel af uplanlagt ophør, reduceres niveauet for 
uplanlagte ophør. At en anbringelse planmæssigt fastholdes over tid hører dog med til billedet og påvir-
ker det samlede planlægningsgrundlag for unge og sagsbehandlere. Vi har hverken fundet det relevant 
eller retvisende at bortscensurere denne virkelighed. En anden væsentlig forskel mellem denne og SFI’s 
undersøgelse er, at CUKU måler på samtlige anbringelser på fire institutioner inden for en periode. SFI 
udtaler sig om hele anbringelsesområdet fra sikrede institutioner til fx efterskole-anbringelser, på bag-
grund af en mindre stikprøve. Med andre ord kan CUKU’s undersøgelse med meget stor sikkerhed udta-
le sig om et lille område af anbringelsesfeltet, SFI om et bredere område med mindre sikkerhed.  

I bilag II kan man læse mere om forskellene mellem denne og SFI’s undersøgelse.  

Der hvor de metodiske forskelle giver særskilt grundlag for varsomhed med sammenligning med SFI’s 
resultater, vil vi nævne det. 

  

Indskrivningsår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt 

afsluttede 1 1 5 12 22 32 21 6 100 

igangværende 0 0 0 1 1 5 9 1 17 
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3. Analyse af  uplanlagte afslutninger og sammenbrud 
Resultatet af denne undersøgelse giver et markant mere positivt billede, end det SFI kan afrapportere og 
som for nogle må være det gængse billede af stabiliteten på døgninstitutionsområdet. 

SFI’s tal for det landsdækkende er overordnet set op til 62 % højere eller ringere, end københavnerresul-
tatet. Med forbehold for de anførte metodiske tilgange indikerer dette, at man i København er bedre til 
at håndtere de udfordringer, der ligger i en døgninstitutionsanbringelse, end det SFI’s afrapporterer med 
deres stikprøve for hele anbringelsesområdet og landet. 

3.1 Uplanlagt ophør på institutionerne 
 

Tabel 2.1 Antal uplanlagte afslutninger fordelt på institutioner  

Tabel 2.2 viser de forskellige hyppigheder af uplanlagte afslutninger for CUKU’s fire institutioner for 
udsatte unge, hvor uafsluttede sager er indregnet. Den overordnede frekvens er 21 %. Det ses videre, at 
Rymarksvænge og Bodils Minde begge har en frekvens på ca. 25 %. Hjulmagerstien har en frekvens, der 
ligger en anelse lavere (22 %), mens frekvensen for Brydes Allé er helt nede på 9 %.  

 

Tabel 2.2 Procent uplanlagte afslutninger fordelt på institutioner  

Institutioner anbringelser uplanlagt afslut-
ning 

planmæssige af-
slutninger 

igangværende 
sager over 1 år 

Rymarksvænge 42 10 29 3 

Bodils Minde 16 4 8 4 

Brydes Allé 23 2 13 8 

Hjulmagerstien 36 8 26 2 

I alt 117 24 76 17 

Institutioner uplanlagt 
afslutning 

planmæssige af-
slutninger 

igangværende sager over 1 
år 

I alt 

Rymarksvænge 24 69 7 100 

Bodils Minde 25 50 25 100 

Brydes Allé 9 57 35 100 

Hjulmagerstien 22 72 6 100 

I alt 21 65 15 100 

3.2 Sammenligning af gennemsnittet for uplanlagte afslutninger 
Medtager man alene afsluttede anbringelser afsluttes 24 ud af 100 anbringelser (24%) på CUKU’s døgnin-
stitutioner før planlagt, mens SFI’s undersøgelse viser, at 122 ud af 367 (33%) anbringelser afsluttes uplan-
lagt.  

 
Tabel 3. Hyppighed af uplanlagte ophør i denne undersøgelse (afsluttede og igangværende forløb) i sammenligning med SFI’s 
sammenbrudsfrekvenser for hele anbringelsesområdet 

Uplanlagte ophør sker 
indenfor SFI 

CUKU  
afsluttede 
forløb 

p-værdi for signi-
fikanstest 

CUKU  
uafsluttede 
forløb1 

 p-værdi for sig-
nifikanstest 

indenfor 1 år 20,44 17,00 0,197 14,53 0,057 

 i 2-3. år 11,72 7,00 0,071 6,86 0,064 

indenfor 3 år 32,15 24,00 0,040 23,53 0,031 

I alt 33,24 24,00 0,025 20,51 0,002 
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1Beregningsgrundlaget for sammenbrudsprocenterne varierer når vi arbejder med igangværende anbringelser og ved hver beregning kun medtager 
sager, der har varet tilstrækkelig lang tid: altså enten over 1 år eller over 3 år. 

Tabel 3 viser en nærmere sammenligning af  CUKU’s og SFI’s hyppigheder for uplanlagt ophør indenfor 
forskellige perioder af anbringelserne. Der er i begge undersøgelser store risici for uplanlagt ophør i an-
bringelsens startperiode. Ser man på anbringelsens andet og tredje år, er det væsentligt sjældnere at an-
bringelserne på CUKU’s institutioner afsluttes uplanlagt.  

 

Det resultat illustreres i tabellen ved at CUKU indenfor det første år har næsten 6 procentpoint lavere 
niveau for uplanlagte afslutninger. Ser man på billedet i anbringelsens 2. og 3. år (hvor der ekskluderes på 
de sager, som fortsat løber) er hyppigheden af uplanlagte afslutninger i CUKU cirka halvt så stor som i 
SFI’s resultat. Det vil sige at inden for det første år af anbringelsen ligger SFIs tal 40% højere end CU-
KUs. I anbringelsens 2. og 3. år er forskellen helt oppe på 71%. Set for den samlede undersøgelse ligger 
SFI’s tal 62% højere, når uafsluttede anbringelser medregnes.  

3.2.1 Statistiske test 

SFI’s tal er resultatet af en stikprøve  (på 3,25%) og CU-
KUs’ er en fuld population. Sagt med andre ord, kan man 
ikke slutte direkte fra SFI resultatet til sandsynligheden for, 
at uplanlagt udskrivning er de ovenfor refererede 33%. 
Den kan være højere eller lavere end dette tal.   

 

I denne undersøgelse er undersøgt sandsynligheden for, at 
CUKU’s resultater svarer til SFI’s gennemsnit. Det fremgår 
af p-værdierne ovenfor, at sandsynligheden for dette er 
ganske lille. Analysen viser, at der er under 1 % sandsynlig-
hed for, at den samlede sammenbrudsfrekvens for CU-
KU’s fire institutioner ikke skulle være mindre end SFI’s 
resultat, når vi ser på hele CUKU populationen. Beregner 
vi kun ud fra de afsluttede anbringelser, er sandsynligheden 
under 5 %. Set indenfor afgrænsede tidsperioder stiger 
usikkerheden fordi der er færre observationer. Med undta-
gelse af den allermindste stikprøve (sammenbrud inden for 
et år på afsluttede anbringelser) er alle beregninger i tabel 4 signifikante på mindst 10 procents niveau. Vi 
kan på dette grundlag fastslå, at CUKU’s institutioner for udsatte unge har lavere sandsynlighed for uplan-
lagt afslutning, end det SFI afrapporterer. 

Lidt forklaring om statistiske test 

Til at håndtere usikkerhed om tal, kan man 
bruge standardiserede statistiske test, som 
kan sige noget om hvor ”sikker” man er på, 
at to forskellige tal i virkeligheden er forskel-
lige. På samme måde, som der er forskel på 
en menings-undersøgelse og et gennemført  
folketingsvalg. Man kan også bruge det bille-
de, at man kaster en mønt. Hvis man sam-
menligner to tal og finder, at de er forskelli-
ge med en signifikans på under 1%, så svarer 
det til, at sandsynligheden for, at tallene 
alligevel er ens, højst er på niveau med sand-
synligheden af at kaste en mønt og få plat 7 
gange i træk.  
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4. Analyse af  anbringelsernes varigheder 
Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige varighed for anbringelse af udsatte børn og unge på CUKU’s 
institutioner er meget afhængig af, om afslutningen sker uplanmæssigt eller ej. De anbringelser som af-
sluttes uplanlagt er relativt korte, mens de planmæssigt afsluttede ofte varer flere år. SFI kan ikke vise 
samme forskel i deres undersøgelse. 

 

Figur 2 viser, fordelingen af de planmæssigt og uplanmæssigt afsluttede anbringelser i CUKU. Der tælles 
opad, indtil det samlede antal afsluttede anbringelser (i alt 100, heraf 24 sammenbrud) fremkommer 
længst til højre.  Figurens vigtigste pointe er, at alle de uplanmæssige ophør finder sted inden for de før-
ste to års anbringelse, mens de planmæssige sker løbende over flere år. 

Figur 2. Varigheden af de afsluttede anbringelser for alle institutioner i måneder 

Figur 2 viser, at de korteste anbringelser på CUKU’s døgninstitutioner (afsluttet indenfor det første år) 
fordeler sig på flere uplanlagte afslutninger end planlagte. De helt korte ophold består altså hovedsagligt 
af anbringelser med uplanlagt ophør. Ved et år sker der imidlertid et skift, sådan at de fleste af anbringel-
serne med varighed under et år får en planlagt afslutning (19 planlagt mod 17 uplanlagte). Indenfor halv-
andet år sker der kun 6 flere uplanlagte afslutninger på CUKU’s institutioner, mens antallet af planlagte 
afslutninger stiger med 17. Efter 2 års anbringelse har alle uplanlagte ophør fundet sted, mens en tredje-
del af de planmæssigt afsluttede anbringelser varer længere end 2 år (den røde linje forsætter med at stige, 
jo længere vi går til højre, mens den blå linje forbliver konstant). Samlet set viser billedet, at mange flere 
anbringelser holder, end det som kan være den gængse opfattelse af stabiliteten på området. 

 
Tabel 4 viser forskellen mellem de gennemsnitlige varigheder for planmæssigt og uplanmæssigt afsluttede 
anbringelser opdelt på institutioner. I den sidste kolonne ses p-værdierne for en Student T-test, som sam-
menligner middelværdierne. Da disse alle er langt under det kritiske niveau 0,01, viser de, at varigheden for 
uplanlagt afsluttede anbringelser med meget høj sandsynlighed er lavere end for de planmæssigt afsluttede, 
både for de enkelte institutioner og for hele populationen.  

4.1 Anbringelsernes varighed på institutionerne 
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Tabel 4. Gennemsnitlige varigheder af uplanmæssigt og planmæssigt afsluttede anbringelser fordelt på institutioner. Angivet 
i måneder. I sidste kolonne ses p-værdierne, når varighederne sammenlignes. 

Generelt gælder det, at anbringelserne på CUKU’s institutioner gennemsnitlig varer lidt over halvandet 
år. Dette dækker imidlertid over en variation, hvor Bodils Minde har den længste gennemsnitlige anbrin-
gelsestid på over 2 år, Rymarksvænge har den korteste på under et år, og Brydes Allé og Hjulmagerstien 
fordeler sig herimellem. Det overordnede gennemsnit afspejler primært, at varigheden af planmæssigt 
afsluttede anbringelser er meget forskellig: Fra over 3 år på Bodils Minde til lige over 1 år på Ry-
marksvænge og omkring 2 år på Brydes Allé og Hjulmagerstien.  

 

Imidlertid ser fordelingen noget anderledes ud for varigheden af de uplanlagt afsluttede anbringelser: her 
har Bodils Minde en gennemsnitlig varighed på under et halvt år, mens Brydes Allé og Rymarksvænges 
gennemsnit er lidt længere. Den gennemsnitlige varighed for Hjulmagerstiens uplanlagte afslutninger er 
cirka dobbelt så lang som for Bodils Minde.  

 

Sammenfattende viser undersøgelsen, at på CUKU’s institutioner er anbringelsernes gennemsnitlige va-
righed væsentligt kortere (8,3 måned), hvis de afsluttes med et sammenbrud i forhold til, hvis de færdig-
gøres som planlagt (21,5 måned). Dette resultat dokumenterer, at de sammenbrudte anbringelser har 
klart kortere tid til at opnå de mål, som var stillet op ved anbringelsen.  

Samtidig viser resultatet også, at de planmæssigt afsluttede anbringelser sikrer de unge stabilitet i lang tid. 
Vi kan ikke sige noget om, hvilke nærmere behandlingsmæssige forhold der karakteriserer de to grupper. 
Det vil kræve en nærmere, men dog ganske interessant, undersøgelse.  

Gennemsnitlige varigheder 
af anbringelserne (i måneder): 

uplanlagt af-
slutning 

planmæssigt 
afsluttede 

alle afsluttede p-værdi for T-
test 

Rymarksvænge 6,5 12,5 11,0 0,004 
Bodils Minde 5,0 41,6 29,4 0,001 
Brydes Allé 8,3 26,7 24,3 0,000 
Hjulmagerstien 10,2 22,7 19,8 0,000 
I alt 8,3 21,5 18,3 0,000 

4.2 Sammenligning af anbringelsernes varigheder 
I modsætning til denne undersøgelse, afrapporterer SFI’s ikke nogen signifikant forskel i den gennemsnitli-
ge varighed af de sammenbrudte og de planmæssigt afsluttede anbringelser på hele anbringelsesområdet.  

 

SFI’s undersøgelse opgiver de gennemsnitlige længder af anbringelserne til 12,5 måneder for sammenbrud-
te og 13,8 måneder for planlagte afslutninger. Den statistiske afvigelse i forhold til gennemsnittet (10,1 og 
10,5 hhv.) indebærer, at de to resultater ikke (statistisk set) er signifikant forskellige. Det skal ses i sammen-
hæng med, at SFI ikke inkluderer ældre anbringelsesbeslutninger, og kan muligvis begrundes med, at ob-
servationerne dækker over mange forskellige anbringelsesformer. 

 

Denne undersøgelse viser istedet en entydig forskel på gennemsnitsvarighederne af henholdsvis uplanmæs-
sige og planmæssige afslutninger. Her sker et uplanmæssigt ophør i gennemsnit efter 8,3 måneder 
(SD=5,3) og en planmæssig afslutning i gennemsnit efter 21,5 måneder (SD=14,4). Det må anses for stati-
stisk fuldstændigt sikkert, at gennemsnitslængden for planmæssigt afsluttede anbringelser er længere end 
for uplanmæssigt afsluttede (sandsynligheden for dette (p)=100 %).  



                                                                                  14 

 

Figur 3 fremstiller længden af afbrudte og planmæssige forløb i CUKU’s og SFI’s opgørelser. Fordi der 
er meget stor forskel på CUKUs sammenbrudte og planmæssige længder, ligger disse kurver længere fra 
hinanden, mens SFI’s to ses i midten. 

 

Figur 3 Stiliseret forventning til antal måneder i forløb  

 

 

 

 

 

 

 

 

Når en sagsbehandler skal vurdere, om og hvor en ung skal anbringes, ved hun godt, at der er en risiko 
for, at planen må ændres. Det kan dog være relevant at have en idé om, hvor gode chancer, der er, for at 
planen holder. Det er en kombination af sandsynligheden for uplanlagte ophør og længden på anbringel-
serne. 

Figur 4 vægter de to forhold, sammenbrud og varighed af anbringelsen sammen for en population på 
100. For SFI’s forløb finder man et brud, mens forløbet for CUKU’s institutioner viser et mere jævnt 
forløb. Efter et halvt år ligger den forventede varighed klart over SFI’s resultat. Grafen peger også på, at 
institution og sagsbehandlere har særligt brug for at være opmærksomme på de første måneder af en an-
bringelse. 

Figur 4 Samvejet forløb med varighed af anbringelser og sammenbrudssandsynlighed og population på 100. 

Man kan vælge at anskue grafen som en slags proxy for hvor sandsynligt det er, at en anbringelse fasthol-
des over tid. Eksempelvis viser den, at ved 12 måneder er billedet fra SFI at der er 7 % af de unge tilba-
ge, mens billedet for CUKU-institutioner er 41%.  

 

En nyere undersøgelse har vist, at danske anbringelser af udsatte børn og unge har stigende længde 
(Mathiasen og Møller 2010). Varigheden af en anbringelse er ikke i sig selv et mål for dens kvalitet. Det 
angiver dog, hvilken planlægningshorisont man har, og hvor lang tid den unge får til at opnå de mål, der 
er sat op for anbringelsen. Her ser vi, at de anbringelser, der får en planmæssig afslutning, har meget me-
re tid til at arbejde med de unge i forhold til de sager, som afsluttes før tid. 
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5. Analyse af  placering efter anbringelsen 
Vi har nu set, at de planmæssigt og de uplanmæssigt afsluttede anbringelser er signifikant forskellige i 
gennemsnitlig længde. Det har altså en tydelig effekt på anbringelserne, om de afsluttes planmæssigt eller 
ej. Dermed bliver det desto mere interessant at se, om der også kan ses en effekt efter opholdet, fx på 
hvor de unge placeres, efter at de har været anbragt på CUKU’s institutioner. Er det sådan, at de unge, 
hvis anbringelse ender uplanlagt, ser ud til at være anderledes stillet bagefter end de unge, hvis anbringel-
se afsluttes planmæssigt? – Det ser vi nærmere på nedenfor. 

 

Tabel 5 viser fordelingen af de unge efter afslutningen af deres ophold på en af CUKU’s fire døgninstitu-
tioner for udsatte unge. De unge flytter hyppigst ud i egen lejlighed, hvilket skal ses i forhold til, at 34 ud 
af de 39 unge, der får egen lejlighed, er over 18 år ved udskrivningen (de resterende er over 17 år). 24 ud 
af de 39 unge kommer fra Hjulmagerstien, hvilket kan forklares med, at de unge på denne institution kan 
være indskrevet mens de bor i individuel bolig. Næst-hyppigst er det for de unge at flytte i hybel, og her 
er de unge som regel under 18 år (fem af de unge blev dog myndige inden udskrivningen). 22 ud af de 27 
unge, der flytter i hybel, kommer fra Rymarksvænge. Det skal ses i sammenhæng med, at Rymarksvænge 
har sit eget hybeltilbud, som en del af de unge udskrives til. 16 unge flytter hjem til deres forældre (heraf 
kommer de 10 fra Rymarksvænge), 10 omplaceres på anden institution (heraf 5 fra Rymarksvænge) og 5 
idømmes tid på sikret institution eller i fængsel. Med hensyn til de sidstnævnte 5 unge, er der altså tale 
om, at de omplaceres fra en døgninstitution til lukket regi. 

 

Tabel 5. Hvilken placering munder anbringelsen ud i? Antal anbringelser fordelt på institutioner 

Institution egen 
lejlighed 

hy-
bel 

for-
ældre 

anden 
insti-
tution 

Sikret 
instituti-
on 
  

ukendt anden familie/ 
plejefamilie 

Rymarksvænge 1 22 10 5 0 1 0 
Bodils Minde 5 0 3 1 1 0 2 
Brydes Allé 9 1 2 2 1 0 0 
Hjulmagerstien 24 4 1 2 3 0 0 
I alt 39 27 16 10 5 1 2 

5.1 Placering efter sammenbrud og planmæssig afslutning 
Der er meget stor forskel på, hvor de unge befinder sig efter anbringelsen, hvis man opdeler i planmæssi-
ge og uplanmæssige afslutninger af opholdet. Forskellen ses i figur 5, som blandt andet viser, at over 
halvdelen af de unge efter planlagt afsluttede anbringelser får egen lejlighed, mens over en tredjedel af de 
sammenbrudte anbringelser fører til hjemskrivning. De resterende planmæssige afslutninger fører til hy-
belplaceringer (næsten en tredjedel) og et fåtal af de unge kommer hjem til forældre, andre institutioner 
eller plejefamilier. Udover hjemskrivningerne fører de sammenbrudte anbringelser til ophold på andre 
døgninstitutioner, sikrede institutioner og hybler.  

Figur 5. Bosted efter anbringelsen fordelt på planlagt og uplanlagt afslutning. Procent af afsluttede anbringelser. 
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Ingen af de unge, hvis anbringelse ender i sammenbrud, får egen lejlighed. Ingen planmæssige forløb 
afsluttes ved at de unge går direkte til sikret institution (eller fængsel). Mens det sidste er selvindlysende, 
er forskellen iøjnefaldende. Vejen til sikret institution dækker over 5 unge, hvor størstedelen varetægts-
fængsles (surrogat) efter få måneders ophold på grund af kriminalitet udenfor institutionen.  

 

At anbringelsen resulterer i en hybel-placering sker som oftest efter en planmæssig afslutning, dvs. at 
30% af de unge, hvis anbringelse afsluttes planmæssigt, flytter i hybel, mens kun 17% af de sammen-
brudne anbringelser resulterer i en hybel-placering. Omvendt er det oftest efter sammenbrud, at de unge 
bliver omplaceret på en anden institution: det sker efter 25% af sammenbruddene og kun efter 5% af de 
planmæssige afslutninger. Ligeledes ender langt flere af de sammenbrudte anbringelser med, at de unge 
flytter tilbage til deres forældre, nemlig 38% af tilfældene mod kun 9% af de planmæssigt afsluttede for-
løb.  

 

Hvad betyder det, at mange af de sammenbrudte anbringelser ender i hjemskrivning? Egelund konklude-
rer i den forbindelse på baggrund af det ”turbulent[e] billede, der tegner sig af forløbet efter et sammen-
brud.[…] For de fleste ser det ud som om sammenbruddet fører til, at forvaltningen umiddelbart tager til 
efterretning, at anbringelsen ikke lykkedes, og derefter som hovedregel accepterer, at den unge kommer 
tilbage til de forhold, der gav anledning til anbringelsen” (Egelund & Vitus 2007: 53-54).  

 

Undersøgelsen viser generelt, at de planmæssigt afsluttede anbringelser oftest fører til, at den unge flytter 
i egen lejlighed eller hybel, mens der efter sammenbruddene fortrinsvis sker i hjemskrivning, omplace-
ring eller indskrivning på sikret institution. Dermed kan man samlet set konkludere, at de unge, hvis op-
hold bryder sammen, oplever et andet forløb end de, hvor anbringelsen afsluttes planmæssigt. Det er 
ikke på dette grundlag til at sige, hvilken nærmere årsagssammenhæng der gør sig gældende.  
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6. Analyse af  sammenhænge med alder og køn 
Vi har nu vist, at der er en væsentlig forskel på varigheden af de anbringelser, der bryder sammen, og de, 
der ender planmæssigt, samt at der er stor forskel på, hvor de unge befinder sig efter disse afslutninger. 
Herfra går vi nu videre til at se på, om de unge i de to grupper kan siges at være forskellige allerede ved 
anbringelsernes start.  

 

Hvis man kunne konstatere, at de unge, som oplever sammenbrud, er i en særlig aldersgruppe eller pri-
mært er enten drenge eller piger, ville vi kunne definere væsentlige risikogrupper (jf. Andersen 2010). 
Dette viser sig imidlertid ikke at være muligt med hensyn til de unge på CUKU’s institutioner.  Tilsvaren-
de kommer SFI frem til, at alders- og kønsforskelle ikke er afgørende for, om anbragte unge generelt 
oplever sammenbrud.  

6.1 Sammenhæng med indskrivningsalder 
Tidligere forskning viser, at selvom der er en udbredt forestilling om, ’at stigende alder forøger risikoen 
for sammenbrud, [er der] også undersøgelser, der viser, at [børn inden teenagealderen], har en lige så høj 
risiko, som de ældre børn, eller at børn i alle aldre har en høj risiko for at opleve sammenbrud, hvis blot 
anbringelsestiden er af en vis varighed.’ (Egelund og Vitus 2007: 22) 

 
Tabel 6. Indskrivningsalder fordelt på institutioner og planmæssig eller uplanmæssig afslutning 

Tabel 6 viser, at på CUKU’s institutioner for udsatte unge er gennemsnitsalderen for indskrivning cirka 
16 år både for dem, der udskrives planmæssigt, og dem, som ikke gør. For Bodils Minde, Brydes Allé og 
Hjulmagerstien ser det ud til, at de unge, hvis anbringelse afsluttes uplanmæssigt, er lidt ældre end de un-
ge, hvis anbringelse ikke gør det. Det modsatte gør sig imidlertid gældende for Rymarksvænge. Her er de 
unge, vis anbringelse ender uplanlagt, i gennemsnit 15 år på indskrivningstidspunktet mod 16 år for de 
planmæssigt afsluttede. Konklusionen må derfor være, at alder på indskrivningstidspunktet ikke viser sig 
at have afgørende betydning i forhold til risikoen for uplanmæssigt ophør.  

Alder ved indskrivningen Uplanmæssigt afsluttet Planmæssigt afsluttet 
Rymarksvænge 15,0 16,0 
Bodils Minde 15,6 15,3 
Brydes Allé 16,5 16,3 
Hjulmagerstien 17,1 16,8 
I alt 15,9 16,2 

6.2 Sammenhæng med den unges køn 
Når vi dernæst ser nærmere på, hvordan afslutningerne fordeler sig på køn, er det vigtigt at huske på, at 
der i alt i perioden anbringes langt flere piger end drenge på CUKU’s fire institutioner for udsatte unge 
(68 piger og kun 32 drenge, se tabel 7). Derfor giver det mest mening at se på hyppigheden af uplanmæs-
sigt ophør i forhold til hvor mange unge af hvert køn, der indskrives på institutionerne. 

Tabel 7. Antal uplanmæssige og planmæssige afslutninger fordelt på køn 

Institution Piger Drenge 
  uplanmæssigt 

  

planmæssigt Uplanmæssigt 
  

planmæssigt 

Rymarksvænge 7 20 3 9 

Bodils Minde 4 6 0 2 

Brydes Allé 1 10 1 3 

Hjulmagerstien 3 17 5 9 

I alt 15 53 9 23 



                                                                                  18 

 

Fordelt på procent ses det således i tabel 8, at frekvensen af uplanlagt ophør for de fire institutioner sam-
let set ikke viser bemærkelsesmæssige forskel på køn. Hyppigheden er blot 6 procentpoint lavere for pi-
ger, end den er for drenge.  

Ser man på de enkelte institutioner, er forskellen endnu mindre for Rymarksvænge, hvor anbringelsen 
bryder sammen i ca. hvert fjerde tilfælde uanset køn. Hjulmagerstien skiller sig ud, idet pigernes frekvens 
for uplanlagt ophør kun er på 15%, mens den for drengene er oppe over en tredjedel. Bodils Minde og 
Brydes Allé kan ikke fordeles på køn, idet der er tale om meget få cases. Samlet finder vi, at køn ikke sy-
nes at være særligt betydningsfuldt for uplanlagt ophør i anbringelsen, hvilket heller ikke er tilfældet i 
SFI’s undersøgelse.  

Tabel 8. Hyppighed af uplanmæssig afslutning fordelt på køn. Angivet i % 

Institution Piger Drenge 

  uplanmæssig planmæssig i alt uplanmæssig  planmæssig i alt 

Rymarksvænge 26 74 100 25 75 100 

Bodils Minde 40 60 100 0 100 100 

Brydes Allé 9 91 100 25 75 100 

Hjulmagerstien 15 85 100 36 64 100 

I alt 22 78 100 28 72 100 
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7. Analyse af  manglende handleplaner  
Vi har nu fundet forskelle i, hvor længe de unge er på institutionerne i CUKU, samt hvor de havner efter 
anbringelsen, alt efter hvorvidt de oplever uplanlagt ophør i anbringelsen. Vi har endvidere konstateret, 
at frekvenserne hverken er afhængig af den unges køn eller alder. Vi går nu videre til at se på planlægnin-
gen af anbringelsen i form af handleplaner.  

7.1 Kontekst 
Et af de helt centrale dokumenter i en anbringelse, er handleplanen, som lovmæssigt skal foreligge forud 
for anbringelsen og revideres med faste intervaller - første gang efter 3 måneders forløb og derefter med 
6 måneders mellemrum. En handleplan beskriver, hvilke nærmere formål, der er med anbringelsen. Der-
med er handleplanen både institutionens arbejdsgrundlag i den enkelte sag og et dokument, der tilsikrer 
den unges retssikkerhed. Imidlertid forefindes handleplanen ikke altid, hvilket der kan være forskellige 
grunde til.  

 

I SFI’s undersøgelse er sammenbrud defineret ud fra, at forløbet afsluttes tidligere, end det var hensig-
ten. Dette fastlås med udgangspunkt i handleplanen. Hvis handleplanen foreligger, findes der er et enty-
digt vurderingsgrundlag for at afgøre, om anbringelsen endte i sammenbrud. Foreligger handleplanen 
ikke, vil sammenbrud i højere grad være en vurderingssag.  

 

Da en vellykket anbringelse blandt andet er udtryk for et vellykket samarbejde, er det 
(lovgivningsgrundlaget upåtalt) interessant at vurdere, hvorvidt institutionerne oplever, at der har været 
udarbejdet relevante handleplaner. 

 

I SFI’s tidligere undersøgelse konkluderes det, at der er 6,5 gange så høj sandsynlighed for et stabilt an-
bringelsesforløb (uden hverken uplanlagte eller planlagte skift), hvis der foreligger handleplan. Her anfø-
res det, at ’en grundig handleplanlægning i almindelighed [anses] for at være en forudsætning for et vel-
lykket anbringelsesforløb.’ (Egelund & Vitus 2007: 49). I Egelunds afsluttende rapport afrapporteres dog 
ikke sammenhæng mellem sammenbrud/stabilitet og udfærdigelsen af handleplaner.  

Den sammenhæng er undersøgt her på baggrund af, hvor mange af anbringelserne, som mangler handle-
planer ved anbringelsens start og/eller mangler revision af handleplan 3 måneder efter anbringelsen. 
 
Ved indsamlingen af data på dette forhold har vi undladt snævert at forholde os til fristoverskridelser på 
handleplanerne og deres revision. Det centrale har været, hvorvidt der med handleplanen forelå et skrift-
ligt arbejdsgrundlag for institutionen. Den første handleplan har kunnet ligge før anbringelsens start, og 
revisionen har kunnet ligge efter nogen tids anbringelse. Det ekskluderende kriterium har været helt irre-
levante handleplaner. Det vil sige, hvis en handleplan hverken har nævnt den konkrete institution eller 
dens pædagogik. Hvis eksempelvis der er nævnt, at den unge anbringes på ’Bodils Minde’ (med kendt 
pædagogisk praksis) eller beskrevet noget lignende (fx ’lille, familielignende institution med faste voksne’), 
er handleplanen vurderet som værende relevant og regnet med. Har institutionerne ikke noget brugbart 
skriftligt arbejdsgrundlag, har det været registreret som fravær af handleplaner. 

Det skal i den forbindelse nævnes, at der ikke hidtil har været en standardiseret procedure for behandling 
og registrering af sagsakter. To af institutionerne har i længere tid haft registrerings- og arkiveringsprak-
sis, som indebærer, at man kan fremfinde dokumentation for modtagne handleplaner langt tilbage i ti-
den, mens de to øvrige har været baseret på oplevelsen/hukommelsen hos forstander og eller instituti-
onspersonale.  

 

Den grundlæggende sociologiske metode er som nævnt at foretage en måling på baggrund af de vurde-
ringer, som de interviewede har. Vi har dog alligevel fundet det relevant at vise to resultater: et på de 59 
fremfundne sager, og et på data fra alle fire institutioner. Som det ses nedenfor, er resultatet dog sam-
stemmende, at der mangler ganske mange handleplaner, og at det oftest er tilfældet for de sammenbrudte 
sager, i hvert fald når det gælder den reviderede handleplan efter 3 måneder. 



                                                                                  20 

 

Der kan tilføjes nogle forhold til dette tema: Institutioner og myndighedsområde i København har lang-
varige samarbejder. Dermed er det muligt, at sagsbehandler og institution har en fælles afstemning af, 
hvad der er formålet med en konkret anbringelse, selv hvis handleplanen ikke foreligger skriftligt ved 
begyndelsen af anbringelsen. Det ændrer dog ikke ved, at handleplanerne – ud over at være et veldoku-
menteret arbejdsgrundlag for institutionerne - også skal understøtte den unges retssikkerhed og af sam-
me grund er et lovbestemt krav. Det er derfor ikke til at komme uden om, at manglende handleplaner er 
et problem.  

 

På myndighedsområdet har man i en årrække i København intensiveret indsatsen for at sikre at, der fin-
des handleplaner. Helt aktuelt (efteråret 2011) planlægges indførelse af en mere procesorienteret handle-
plan, som ventes at forbedre arbejdsgangene. Der er ikke i denne undersøgelse set på konsekvensen af 
sådanne indsatser, eksempelvis ved at sammenligne med billedet over tid. 

7.2 Manglende handleplaner på alle institutioner 
Ud fra det samlede datagrundlag viser det sig, at over halvdelen af sagerne mangler handleplan og/eller 
revision af handleplan, samt at der hyppigere mangler handleplan i de sager, som afbrydes uplanlagt, end 
de øvrige. 
 

Tabel 9. Antal manglende handleplaner fordelt på alle institutioner, både afsluttede og igangværende anbringelser. Nederste 
række angiver procent af anbringelserne. 

Tabel 9 viser, at der mangler handleplaner ved anbringelsens start i gennemsnitlig 31% af anbringelserne, 
og at handleplanen ikke blev revideret i 45 % af de anbringelser, som varede i over 3 måneder. Inklude-
ret i disse hyppigheder er de sager, hvor begge dele mangler, hvilket er tilfældet i 23 % af sagerne. I hele 
datasættet findes der ikke de foreskrevne handleplaner i godt halvdelen af sagerne. 

Manglende handleplaner   

Institutioner ved start efter 3 måneder  ved start og revision2 

Rymarksvænge 22 26 17 

Bodils Minde 3 4 2 

Brydes Allé 0 0 0 

Hjulmagerstien 11 19 6 

I alt 36 49 25 

Antal sager3 117 110 110 
Procent af an-
bringelser 31 45 23 

 2Sager, som mangler begge handleplaner, er også talt med under den enkelte handleplan. 
3Antallet af sager varierer med 7, fordi vi i forhold til den reviderede handleplan kun har medtaget anbringelser, som har varet længe nok til, 
at denne skulle foreligge (altså anbringelser over 3 måneder). 

Figur 6: Hvor mange sager mangler handleplaner ud af alle data (antal angivet i mærkat) 
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Det høje antal af manglende handleplaner, gør det interessant at undersøge, om der - som i SFI’s under-
søgelse - oftere mangler planer for de sammenbrudte anbringelser ift. de planmæssigt afsluttede sager. 

 

I tabel 10 er institutionernes manglende handleplaner således delt op på uplanmæssigt og planmæssigt 
afsluttede sager. Her fremgår det, at der er 9 procentpoint flere uplanmæssigt end planmæssigt afsluttede 
sager, som ikke har haft en handleplan ved anbringelsens start. Det er altså lidt mindre sandsynligt at an-
bringelsen ophører uplanmæssigt, hvis anbringelsen fra starten har været velbeskrevet, end hvis den ikke 
har været det. Således er der da også 14 procent point flere af de uplanmæssigt afsluttede sager, som ikke 
har handleplan, hverken ved start eller efter 3 måneder, set i forhold til de planmæssigt afsluttede sager. 
For de tyndest beskrevne sager – uden nogen handleplan overhovedet i anbringelsens første, vigtige må-
neder - er der altså en noget højere procentdel, der bryder sammen.  

Tabel 10: Antal manglende handleplaner for alle institutioner fordelt på uplanmæssigt og planmæssigt afsluttede sager. 
Nederste række angiver procent af anbringelserne. 

Manglende handleplaner 
  ved start efter 3 måneder ved start og revision4 
Institutioner 

uplanmæssige 
planmæssi-
ge uplanmæssige 

planmæssi-
ge uplanmæssige 

planmæssi-
ge 

Rymarksvænge 7 14 8 10 6 10 

Bodils Minde 1 2 2 2 0 2 

Brydes Allé 0 0 0 0 0 0 

Hjulmagerstien 2 9 5 5 1 5 

I alt 10 25 15 17 7 17 

Antal sager5 24 76 19 74 19 74 
Procent af 
anbringelser 42 33 79 23 37 23 

5Antallet af sager varierer med 5 uplanmæssigt og 2 planmæssigt afsluttede, fordi vi i forhold til den reviderede handleplan kun har medtaget 
anbringelser, som har varet længe nok til, at denne skulle foreligge (altså anbringelser over 3 måneder). 

4Sager, som mangler begge handleplaner, er også talt med under den enkelte handleplan. 

Mest interessant er det, at det er over tre gange så hyppigt for sager, der ender uplanmæssigt, at mangle 
en revision af handleplanen, som det er for sager, som afsluttes planmæssigt. Det er nemlig tilfældet for 
15 ud af 19 uplanlagte sager (af over 3 måneders varighed), mens revisionen kun udeblev i 17 ud af de 74 
anbringelser, der blev afsluttet planmæssigt senere end 3 måneder. Det er altså langt mere hyppigt for de 
uplanmæssigt afsluttede sager at være utilstrækkeligt beskrevet i løbet af startperioden, end det er for de 
planmæssigt forløbne.  

Der er grund til nærmere at undersøge årsagerne til dette billede, herunder særligt når det gælder fore-
komsten af de reviderede handleplaner: Hvad er de kausale sammenhænge og de nærmere årsager til, at 
der mangler revision af handleplaner; Eksempelvis om ophøret hænger sammen med den manglende 
handleplan, eller om der mangler revision af handleplanen, fordi der er ved at ske et ophør uden for pla-
nen, og at det er en situation, som er svær at håndtere forvaltningsmæssigt. Helt intuitivt vil det sidste 
ofte være tilfældet. Det ændrer ikke ved, at det er problematisk. Særligt ved uplanlagte ændringer er der 
grund til (hurtigt) at sikre et formelt og pædagogisk grundlag for den unges videre forløb. De fraværende 
handleplaner og revisioner er derfor fortsat et relevant tema. 

7.3 Manglende handleplaner på to institutioner 
På to af institutionerne har man opereret med en systematisk registrering og/eller arkiveringspraksis om-
kring handleplaner. Det er derfor muligt her at fastslå, om institutionerne har modtaget handleplan og 
revision af denne. Optællingen på deres 59 sager er derfor ganske sikre (valide) i forhold til at dokumen-
tere, hvorvidt institutionerne har handleplaner til at understøtte deres arbejde.  
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Tabel 11. Manglende handleplaner ud af 59 afsluttede og igangværende anbringelser. Antal og procent. 
Manglende handleplaner 

Institutioner ved start efter 3 måneder ved start og revision 
I alt 11 19 6 
Antal sager6 59 59 59 

Procent af an-
bringelser 19 32 10 

6Alle disse sager har varigheder over 3 måneder. 

Tabel 11 viser resultater indsamlet på to institutioner, som har fremfundet og gennemgået alle sagsakter i 
forbindelse med dataindsamlingen. Heraf ses det, at handleplanen eller dens revision mangler i mere end 
2 ud af 5 tilfælde (se figur 7). Andelen af sager, der har både handleplanen og revisionen er altså 10 pro-
cent point større i de sikreste data end i hele datamængden, men konklusionen er stadig, at mange sager 
mangler en del af handleplanerne. Igen ser vi her, at det særligt er revisionen af handleplanerne, som 
sjældent foreligger; de mangler i næsten hvert tredje tilfælde. Det kan sammenholdes med hver anden af 
hele datamængdens sager over 3 måneders varighed.  

Figur 7. Hvor mange sager mangler handleplaner på to institutioner (antal angivet i mærkat) 

Deler vi op på uplanmæssigt og planmæssigt afsluttede anbringelser (tabel 12), mangler revisionen af 
handleplanerne i hvert andet tilfælde for de uplanmæssigt afsluttede, men kun i 13% af tilfældene for de 
planmæssige. Derimod er det på disse data ikke til at se forskel på, om det er de uplanmæssigt eller de 
planmæssigt afsluttede sager, der oftest har den oprindelige handleplan eller slet ingen handleplan har 
haft. 

Tabel 12. Manglende handleplaner ud af 49 afsluttede anbringelser, fordelt på uplanmæssig og planmæssig afslutning. An-
tal og procent. 

Manglende handleplaner 

  ved start efter 3 måneder ved start og revision 
Institutioner 

Ikke planlagt 
afslutning 

planmæs-
sigt afslut-
tede 

Ikke planlagt 
afslutning 

planmæs-
sigt afslut-
tede 

Ikke planlagt 
afslutning 

planmæs-
sigt afslut-
tede 

I alt 2 9 5 5 1 5 

Antal sager7 10 39 10 39 10 39 
Procent af 
anbringelser 20 23 50 13 10 13 

7Alle disse sager har varigheder over 3 måneder 
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Som nævnt ovenfor, er det ikke til at vide, hvad der kommer først: Om den højere sandsynlighed for 
sammenbrud afspejler, at der mangler handleplan, eller om sammenbrud øger sandsynligheden for, at 
handleplanen ikke revideres. 

I den forbindelse kunne det være interessant at undersøge, hvordan selve samarbejdet, - rollefordelingen 
og udvekslingen mellem sagsbehandler og institution - påvirker den unges mulighed for at fuldføre et 
planmæssigt forløb.  
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8. Analyse af  initiativtagere til uplanmæssigt ophør 
Rapporten afsluttes med at udforske et emne, som har en kvalitativ karakter. Det drejer sig om, hvem 
der tager initiativ til uplanmæssigt ophør.  

Vi må forvente, at de unges oplevelser af uplanmæssigt ophør af anbringelsen er meget forskellige alt 
afhængig af, hvem der opleves som initiativtager til anbringelsens afslutning. Men for at behandle det 
emne, må man undersøge oplevelsen hos den unge, og gerne gentage undersøgelsen på et senere tids-
punkt for at fange efterfølgende refleksioner. Det forudsætter en anden undersøgelse end den, som har 
været gennemført. I stedet har vi her undersøgt, hvem institutionen mener har foretaget den afgørende 
handling for at bringe en anbringelse til ophør.  

 

I denne undersøgelse er initiativtageren til uplanmæssigt ophør defineret som den eller de parter, hvis 
handling institutionen vurderer afslutter anbringelsen. Dette gælder også, selvom denne part ikke har 
haft til hensigt at forårsage afslutningen. Det vil sige, at eksempelvis en ung er initiativtager til en afslut-
ning, hvis han eller hun finder et andet sted at bo, eller begår kriminalitet, der medfører fængsel så længe, 
at vedkommende bliver udskrevet fra døgninstitutionen. En institution kan være initiativtager til en af-
slutning, hvis man her finder, at den unge alligevel ikke vil kunne understøttes tilstrækkeligt, eksempelvis 
fordi der konstateres nye afgørende forhold (som psykiatrisk diagnose). Det kan også ske, at institutio-
nen udskriver den unge, fordi han eller hun i alvorlig grad overtræder stedets regler. 

 

Initiativ til sammenbrud er imidlertid stadig et spørgsmål, som man ikke kan beskrive med samme objek-
tivitet som anbringelsens varighed. Det kunne være et spørgsmål, som kunne afdækkes i en undersøgelse 
af de unges oplevelser omkring sammenbrud.  

8.1 Idealtyper på sammenbrud 
Erfaringsmæssigt er en uplanlagt afslutning ofte konklusionen på en række hændelser og vurderinger, der 
er vanskelige at gruppere. De er tit mere komplicerede end de bliver fremstillet i den offentlige debat. 
Denne del af problematikken har vi forsøgt at angribe ved at bede institutionerne vurdere sammenbrud 
ud fra fire idealtypiske sammenbrudsformer.  

 

Idealtyperne er en form for simple forestillinger eller fordomme om samfundsmæssige forhold, som man 
i undersøgelsesøjemed kan bruge til at nærme sig en mere facetteret virkelighedsforståelse (Weber 2003 
[1904]). Dette er en klassisk sociologisk måde at se verden på, hvor man først skriver ned, hvordan man 
tror, at noget forholder sig, og herudfra undersøger, hvordan virkeligheden opleves. Når man går til un-
dersøgelsen på den måde, regner man med at finde, at verden vil tegne sig anderledes, end man forestille-
de sig, før man gik i gang med undersøgelsen. Efterhånden som man bliver klogere, vil forholdene frem-
stå mere nuanceret end ens forestillinger (og fordomme) om dem. Derfor skal de fire nedenstående 
idealtyper ses som en grov forsimpling af virkeligheden: 

Figur 8. Sammenbrudstypologi8 

8Disse fire kategorier kan ikke rumme alle de gråzoner, som findes mellem sammenbrud og succes, men bruges som et redskab til at forstå en man-
gefacetteret virkelighed fra institutionens vinkel. 

Type Initiativ til uplanlagt afslutning Hvem er uenige i beslutningen 

Type A ung/forældrene Institutionen 
Type B Institutionen Sagsbehandler 
Type C Sagsbehandler Institution 

Type D Institutionen og forvaltning Ung 
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Typologien afspejler forestillinger, vi har fundet fremtrædende i den offentlige debat om anbringelser og 
sammenbrud (fx i DR-dokumentaren ’Kasper – mellem frihed og fængsel’ som ledsagede SFI’s rapport 
om sammenbrud). I hvert tilfælde af uplanmæssigt ophør har vi derfor bedt institutionerne forholde sig 
til, om sagen passede til en af typerne. Det var tilfældet i to-tredjedele af de uplanmæssige ophør, hvilket 
svarer til 16 sager. I de resterende sager har institutionerne ikke tildelt de uplanmæssige ophør en type, 
idet de ikke fandt at sagen kunne passe ned i nogen af kategorierne. Dermed er en tredjedel så komplek-
se, at de falder udenfor de forestillinger, som vi har valgt ud fra den offentlige debat. Sagt på en anden 
måde: nogle af undersøgelsens forudantagelser eller fordomme viste sig at holde stik, men vi har også 
set, at disse ikke kunne beskrive hele virkeligheden. 

 

Fordelt på institutionerne fordeler idealtyperne sig således (sidste linje opsummerer hvor mange uplan-
mæssige ophør hver institution har haft i perioden): 

Tabel 13. Antal sammenbrudstyper fordelt på institutioner (sidste linje viser uplanmæssige ophør i alt) 

  Rymarksvæn-
ge 

Bodilsminde Brydes 
Allé 

Hjulmger-
stien 

I alt Procent 

Type A 4 2 1 2 9 37,5 

Type B 2 2     4 16,7 

Type C       1 1 4,2 

Type D     1 1 2 8,3 

Typer I alt 6 4 2 4 16 66,7 

uplanmæssige op-
hør 

10 4 2 8 24 100 

Det ses i tabel 13 at Type A, hvor den unge selv forlader institutionen, er den hyppigst anvendte. De fle-
ste af de sager, som institutionerne har kunnet rubricere, falder altså ind under denne kategori, som er 
det, der populært formuleres som, at de unge ’går/slår sig ud af institutionerne’. De unges handlinger 
indebærer i dette tilfælde en afbrydelse i forløbet, som institutionen ikke har været i stand til at forhindre. 

  

Næstmest hyppig er kategori B, hvor institutionen ikke har ’rummet’ opgaven med den unge. Til denne 
kategori kan man overveje at lægge type D. Institutionen vurderer her, at den unge enten aldrig har været 
egnet til at bo på stedet, eller at den unge har udviklet sig på en måde, som lederen og personalet ikke 
kan tage ansvar for. Institutionen udskriver derfor den unge på trods af, at den unge ønsker at fortsætte 
opholdet. Forskellen på B og D er, at hvor B beskriver en pludselig hændelse, er D en afbrydelse, der er 
forudset noget før og hvor der har været muligt at igangsætte planlægningen af det videre forløb for den 
unge, og dermed måske sandsynliggøre, at det ikke ender med et egentlig sammenbrud. Af 24 uplanmæs-
sige ophør falder en fjerdedel - 6 % af samtlige sager - i en af disse to kategorier, der har institutionen 
som hovedaktør. 

 

Der er meget få angivelser af type C, hvor sagsbehandler bringer en anbringelse til ophør. I de senere år 
har der jævnligt været rejst den anklage, at kommunerne hjemtager børn på grund af økonomiske proble-
mer, selvom dette ikke er lovligt9. Denne undersøgelse kan dog ikke finde belæg for en sådan anklage. 
Det skal nævnes, at denne undersøgelse dækker København og billedet her kan være anderledes andre 
steder i landet eller på andre anbringelsestyper. 

9Landsforeningen for Socialpædagogiske Opholdssteder (LOS) har blandt andet markeret sig med en rapport, som beskriver over 40 sager, i hvilke 
opholdsstederne mener, at de anbragte børn er blevet hentet hjem uden skelen til barnets tarv, af sagsbehandlere som ikke længere ville eller kunne 
betale for en anbringelse (LOS 2011). Rapporten fik i januar Socialministeren til at iværksætte en undersøgelse, hvor Ankestyrelsen skal gennem-
gå 100 kommunale hjemtagelser af børn. 



                                                                                  26 

 

8.2 Initiativtagere til uplanmæssigt ophør 
For at uddybe spørgsmålet om initiativtagere til sammenbrud går vi her videre med en optælling og ana-
lyse af, hvilke aktører institutionerne angiver som den handlende part i forbindelse med afslutningen af 
anbringelsen. Altså en anden og mindre overordnet metode, end den vi netop har gennemgået.   

 

SFI’s kvantitative rapport fra 2007 indeholder tilsvarende en optælling af, hvem der tager initiativ til sam-
menbruddene i anbringelserne. I SFI’s undersøgelse er dette forstået som den, der tager den endelige beslut-
ning om at afbryde. SFI har spurgt sagsbehandlerne om, hvorvidt det er den unge, forældrene, institutio-
nen eller sagsbehandler selv, der har taget initiativ til den uplanmæssige afbrydelse af anbringelsen. SFI 
bemærker i forbindelse med afrapporteringen, at spørgsmålet viste sig svært at besvare, da ’sammenbrud 
altid må ses som et samspil af flere faktorer’ (Egelund og Vitus 2007: 35).  

 

I denne undersøgelse er problemstillingen forsøgt indfanget ved, at det i dataindsamlingens spørgeskema 
har været muligt at indberette flere – eller ingen – af disse parter som initiativtagere i forbindelse med en 
afslutning. 

 

Lige så vel som nogle sager har et samspil med flere handlende parter, er vi her gået ud fra, at der ikke 
altid kan påpeges en afgørende handling i en kompleks sammenhæng og samarbejdsrelation. Indsamlin-
gen af data har da også vist, at institutionerne i 25% af sagerne har benyttet muligheden for at angive 
flere initiativtagere ved et uplanmæssigt ophør, og at der i 8% af tilfældene ikke er blevet opgivet en eneste 
initiativtager.  

De forskellige spørgsmålsformuleringer betyder, at der ses en forskel på, hvordan fordelingen ser ud, når 
vi spørger til sammenbrudstyper i forhold til initiativtagere. Med hensyn til typologierne har institutioner-
ne haft få valgmuligheder, mens de i forhold til spørgsmålet om initiativtager har haft flere muligheder 
for at forklare et sagsforløb ved at sammensætte de forskellige parter. Det betyder, som det kan ses i ta-
bel 14, at nogle institutioner har angivet mange flere initiativtagere i forskellige kombinationer end andre: 

Selv med de ovenstående justeringer er spørgsmålet om initiativtager til sammenbrud stadig ikke oplagt 
at besvare kvantitativt. I stedet for en besvarelse kan nedenstående figur derfor ses som en indledende 
udforskning: 

Tabel 14: Hvor mange initiativtagere angiver institutionerne ved hvert uplanlagt ophør 

Antal angivne initiativtagere 0 1 2 
Rymarksvænge 0 5 5 
Bodils Minde 1 3 0 
Brydes Allé 0 2 0 
Hjulmagerstien 1 6 1 
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Figur 9. Andele af initiativtagere til uplanlage afslutninger i denne undersøgelse  

På linje med idealtypologien ovenfor viser figur 9, at en meget høj del af de uplanmæssige anbringelses-
ophør i CUKU har de unge som initiativtagere. De unge tager nemlig initiativ i mere end halvdelen af 
sagerne i CUKU mod kun i 19% af SFI’s sammenbrudssager. Dette samlede tal dækker dog over store 
forskelle, idet de unge var initiativtagere i 80% af uplanmæssige ophør på Rymarksvænge, kun i hver an-
det tilfælde på Hjulmagerstien og Brydes Allé og i hvert fjerde på Bodils Minde. I sammenligningen med 
SFI’s undersøgelse skal nævnes, at her er tale om en større aldersspredning, og man kan forestille sig, at 
de ældre unge er mere selvstændigt handlende også i relation til deres anbringelse. Som nævnt tidligere 
finder ingen af undersøgelserne klare forskelle i aldersfordelingen på de ikke-planlagte udskrivninger, 
men årsagerne bagved kunne være forskellige.  

 

Det bør i den forbindelse nævnes, at SFI’s undersøgelse retter en skarp kritik af institutionernes evne til 
at takle de unges vanskeligheder. SFI spekulerer på, om de unge udskrives på grund af netop de proble-
mer, som var årsag til deres anbringelse (eks. misbrug eller kraftigt udadreagerende adfærd) (jf. Egelund 
et al. 2010: 101).  

Der kan være mange grunde til, at de unge udskriver sig selv. Nogle grunde er helt uden for institutioner-
nes handlerum. Andre kan være udtryk for at de unge ønsker noget andet, end det, de har fået. Det er 
samtidig en opgave for institutionerne at etablere relationer med de unge for at understøtte det pædago-
giske arbejde. Når de unge udskriver sig selv, kan det være fordi dette arbejde ikke i tilstrækkelig grad er 
lykkedes.  

Det er grundlæggende interessant, at institutionerne i så høj grad oplever, at de unge selv tager initiativ til 
uplanmæssigt ophør i anbringelsen. Især ville det være relevant at vide, om de unge, deres forældre eller 
sagsbehandlerne har samme opfattelse af sagernes forløb. En undersøgelse heraf er imidlertid uden for 
denne analyses ramme. Det skal imidlertid nævnes, at i seks ud af de fjorten uplanmæssige ophør, hvor 
den unge angives som initiativtager, er der også angivet en anden initiativtager. Dermed tyder denne un-
dersøgelse på, at de unge relativt ofte ikke er alene om deres initiativ til uplanmæssigt ophør, men at for-
klaringen skal findes i et samspil af faktorer. 
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Institutionerne rapporterer sig selv som initiativtagere til i alt næsten halvdelen af de uplanmæssige op-
hør, hvilket igen dækker over 60% af tilfældene på Rymarksvænge, halvdelen på Bodilminde og Brydes 
Allé og kun 13% på Hjulmagerstien. Dette tal kan (med de anførte forbehold for datakvalitet og indsam-
lingsmetode) sammenlignes med det billede af anbringelsesstederne, som SFI’s tegner med deres rap-
port. Her angiver anbringelsesstederne at tage initiativ til 30% af de relativt flere sammenbrud end dem, 
som findes i denne undersøgelse.  

Selvom vi taler om relativt få sager, og relativt færre end det SFI afrapporterer, må dette afspejle, at insti-
tutionerne i højere grad anerkender deres professionelle (med-) ansvar for de forløb, som afsluttes uplan-
lagt..  

 

Hvor SFI finder, at 19% af de ikke planlagte udskrivninger sker på forældrenes initiativ og 27% sker på 
sagsbehandlernes initiativ, sker dette for en del færre i CUKU.  

 

Undersøgelsen kan ikke, som nævnt, understøtte opfattelsen af, at de unges anbringelser afbrydes af 
sagsbehandlerne, idet disse kun anføres som initiativtagere til i alt 8% af de uplanmæssige ophør. Det 
dækker over kun 2 sager. 
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9. Resultater, refleksioner og videre proces  

9.1 Opsamling af resultater 
Undersøgelsen viser, at niveauet for uplanlagte afslutninger af anbringelser i CUKU institutioner ligger 
lavere end det billede, der tegner sig i SFI’s undersøgelse. 

Undersøgelsen viser at mellem 75-80 % af forløbene afsluttes planmæssigt, og at disse har lange gennem-
snitlig varigheder. Herudover viser undersøgelsen blandt andet, at de fire undersøgte institutioner: 

 

 har signifikant færre ikke planlagte afslutninger efter anbringelsens første år, set i forhold til hvad 
SFI’s undersøgelse viser på hele anbringelsesområdet. 

 viser stor forskel på de gennemsnitlige længder af de ikke planmæssigt og de planmæssigt afsluttede 
anbringelser. De ikke planlagte forløb er signifikant kortere end de planmæssigt afsluttede; en forskel, der 
ikke viser sig i SFI’s undersøgelse. 

 viser stor forskel på, hvor de unge havner efter anbringelsen, alt efter om anbringelsen er afsluttet 
planmæssigt eller ej. Hvor de unge, som afsluttes planmæssigt, ofte får egen lejlighed eller hybel, flytter 
de øvrige unge hovedsagligt hjem hos forældrene, til andre institutioner eller på sikrede afdelinger. Dette 
resultat understøtter udtrykket ”sammenbrud” om forløbet. 

 ikke har køns- eller aldersopdelte risikogrupper i forhold til uplanmæssigt ophør i anbringelsen, hvil-
ket stemmer overens med tidligere forskning. 

 oplever at op mod hver anden anbringelse mangler handleplan eller revision af handleplan. I de 
uplanmæssigt ophørte anbringelser er det særligt sjældent, at handleplanen revideres. 

 At den unge ofte selv fremstår som initiativtager til en ikke planlagt afslutning, og institutionen selv 
står for en fjerdel af de samlede ikke-planlagte udskrivninger. 

9.2 Refleksioner over resultater 
Alle unge befinder sig i en livsfase præget af omskiftelighed, hvor deres behov kan ændre sig meget hurtigt. 
Det gælder måske i særlig grad for anbragte unge. Samtidig har udsatte unge et større behov for stabile 
områder i deres liv, som kan tilbyde dem den platform, hvorfra de skal erobre det bedst mulige voksenliv. 

 

Derfor er uplanlagte afbrydelser ofte behandlingsmæssigt og omsorgsmæssigt problematiske. Selv i de sa-
ger, hvor den unge selv er gået, er der forhold, som bør gøres til genstand for konkrete og overordnede 
vurderinger.  

 

Det siger sig selv, at der er grund til at overveje, hvordan sammenbrud kan undgås eller begrænses. Det er 
også værd at overveje, hvordan konsekvenserne af konkrete sammenbrud kan begrænses mest muligt. Det 
kunne eksempelvis ske ved fortsat at udvikle det beredskab der findes – og den tilbudsvifte, som står til 
sagsbehandlernes rådighed.  

  

En anbringelse er en foranstaltning, som er behæftet med usikkerhed. Den unge, dennes forældre, såvel 
som anbringende myndighed og institution skal være indstillet på at give noget en chance - og dermed også 
løbe en risiko for, at forløbet slutter på en mindre heldig måde. Det ændrer ikke ved, at ethvert sammen-
brud er en sag for meget. Samtidig indebærer økonomiske og strukturelle begrænsninger, i sammenhæng 
med en vanskelig opgave, at sammenbrud og ændringer af planer kan finde sted.  
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Vurderet kvantitativ, er det vanskeligt sige, hvorvidt niveauet for uplanlagte afslutninger er passende eller 
for højt. Det vil forudsætte en kvalitativ analyse af de enkelte sager, men også en undersøgelse af de pro-
fessionelle aktørers handlerum og konkrete ageren. Det er dog ubetinget glædeligt, at kunne fastslå, at 
anbringelserne holder oftere og længere, end det billede der tegnede sig på baggrund af SFI’s undersøgel-
se. Det må dog ikke betyde, at man afholder sig fra at forholde sig kritisk konstruktivt til de forløb, som 
går skævt.  

 

Det er velkendt, at udarbejdelse og revision af handleplaner er en opgave, som kræver meget og vanske-
lig sagsbehandling. Det er også et arbejde, der ikke altid afsluttes tilfredsstillende. Denne undersøgelse 
understøtter behovet for at fastholde indsatsen mod højere sikkerhed i udarbejdelse af handleplaner, sær-
lig af hensyn til de unges videre liv. Det gælder i særlig grad i de tilfælde, hvor fraværet af handleplaner 
måske netop skyldes overhængende risiko for, at planerne ikke holder.  

 

Ud over disse overordnede betragtninger, lægger de afrapporterede resultater og forskelle mellem institu-
tionerne op til refleksion omkring målgrupper, visitationspraksis, samarbejdsrelationer, konfliktbehand-
ling mv. herunder meget oplagt i de undersøgte institutioner. 
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Bilag I: Kort beskrivelse af de fire tilbud 
- For yderligere information se www.cuku.kk.dk 

 
Bodils Minde 

Etableret i 1976, beliggende i Odsherred, 8 døgnpladser, selvejende institution. 

Bodils Mindes pædagogik udspringer af ungdomsoprørets kollektive miljøer, og lægger derfor vægt på 
fantasi, følelser og kreativitet. Institutionen har til huse i et nedlagt landbrug, hvor også nogle af pædago-
gerne bor og lever sammen med de unge. Hverdagen tilnærmer sig en almindelig families så meget som 
muligt. 

 

Brydes Allé 

Etableret i 1974, beliggende på Amager, 14 døgnpladser, selvejende institution. 

Brydes Allé anvender struktureret hverdagspædagogik, hvor rammerne er en struktur med få, generelle 
regler for acceptabel og sikker adfærd. Væsentlige elementer i det socialpædagogiske arbejde på Brydes 
Allé er inddragelse, anerkendelse og relationsarbejde. De unge kan enten bo inde på selve institutionen 
eller sammen i selvstændige lejligheder.  

 

Projekt- og Døgninstitutionen Hjulmagerstien 

Etableret i 1967, beliggende hovedsagligt på Amager, 15 døgnpladser, selvejende institution. 

Hjulmagerstien er en døgn- og projektinstitution, hvor de unge bor i selvstændigt beliggende boliger. De 
har dels tilknyttet et team af faste medarbejdere og har derudover mulighed for at kontakte personale 
døgnet rundt. Institutionen arbejder for at de unge kan genoprette tilliden til andre, til voksne og til sig 
selv. Indsatsen skræddersys - i samarbejde med den unges forældre - til individuelle behov.  

 

Rymarksvænge 

Etableret i 1971, beliggende i Hellerup, 14 pladser, selvejende institution. 

Rymarksvænge består af både en døgninstitution og af værelser, hvor de unge bor dør om dør i mindre 
grupper; samt et hybeltilbud. Det giver mulighed for en fleksibel indsats, tilpasset den unges vanskelighe-
der i forhold til fx skole, forældre og kammerater. Teoretisk fokuseres på bl.a. ’ikke-voldelig-modstand’ 
og praktisk har de unge blandt andet et omfattende tilbud om støtte til forskellige former for idrætsud-
øvelse.  

 

http://www.cuku.kk.dk
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Bilag II: Metodisk diskussion 
Flere steder i denne rapport foretages sammenligninger med SFI’s forskning i sammenbrud. Disse sam-
menligninger foretages med forehold for de metodiske forskelle mellem de to undersøgelser. I det neden-
stående gennemgås de vigtigste forskelle, som også kan sammenfattes i nedenstående skema: 

 
Sammenfatning af forskelle mellem denne undersøgelse ogSFI’s sammenbrudsundersøgelse 

10Overslag SFI antal på døgninstitutioner, da denne undersøgelse ikke oplyser, hvor mange cases, der er målt på fra hvert anbringelsesområde. 

Metode/undersøgelse Egelunds undersøgelse Denne undersøgelse 

Informant Sagsbehandler Institution 

Indsamlingsmetode Elektronisk spørgeskema Interview og nogle konkrete 
sagsopslag 

Tidsperspektiv Nutidigt, afgrænset Bagudrettet 

Dokumentation Elektronisk spørgeskema Personligt interview med 
personale 

Fokus Mange anbringelsesformer Døgninstitutioner 

Stikprøvestørrelse Ca. 3,25 % 100% 

Antal cases 227-367 117 

Cases udvalgt på Unge (som fik ny anbringel-
se i en 1-årig periode) 

Institutioner (og deres af-
slutninger i en periode på 3 
år og 4 måneder) 

Stikprøve Ca. 10010 117 

Eksklusionskriterier Kun nye anbringelser over 
en måneds varighed 

Sager startet før skæring ind-
går ikke, 

resultat for sager efter perio-
de kendes ikke 

Alle anbringelser afsluttet i 
perioden er medtaget 

Sager afsluttet efter perioden 
indgår kun i nogle tabeller 

Censurering Venstrecensureret og højre-
trunkeret 

I nogle beregninger højre-
trunkeret (17 sager) 

Periode Nye anbringelser i 2004, 
målt 2005-2008 

Anbringelser afsluttet 2008- 
april 2011, målt april 2011 

Informant forholder sig til Mange sager Få sager 

Geografisk område Hele landet Københavns Kommune 

Forvaltningsmæssig an-
svarsplacering 

17 kommuner 1 forvaltning 
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Overordnet om SFI-undersøgelsen 
SFI afsluttede i 2010 (Egelund 2010) en undersøgelse af uplanlagte afslutninger af anbringelser/
sammenbrud. Denne undersøgelse fandt meget høje hyppigheder af sammenbrud, og indeholder en skarp 
kritik af dette forhold.  

 

SFI-undersøgelsen fandt som centralt resultat, at 33 % af 367 nye anbringelsesbeslutninger endte med 
sammenbrud indenfor 4 år. Dette tal baserer sig på en stor kvantitativ dataindsamling, hvor man i 4 år har 
fulgt de unge fra 17 forskellige kommuner, der i løbet af 2004 blev anbragt uden for hjemmet ved en ny 
anbringelsesbeslutning. 

 

SFI diskuterer i deres undersøgelse blandt andet, hvorvidt de unge udskrives med samme begrundelser 
som dem, de blev indskrevet med. Desuden finder SFI tegn på, at myndighedssiden er for økonomisk tyn-
get til at kunne træffe de rette beslutninger for de unge, og det diskuteres, hvilke alternativer de unge tilby-
des efter et sammenbrud. 

 

 
SFI benytter i deres undersøgelse den vurdering, at et sammenbrud har fundet sted, når der sker uplanlagt 
afslutning i forhold til det, som var ”forvaltningens forventninger.” Denne forventning vil typisk være ned-
fældet i handleplanen (Egelund et al. 2010: 21). I denne undersøgelse undersøges tilsvarende uplanlagte 
afslutninger, men vurderingen sker her fra institutionen evt. understøttet af en handleplan. Mens SFI un-
dersøgelsen baseres på spørgeskema til sagsbehandler/myndighedssiden, er det i denne undersøgelse insti-
tutionssiden, der vurderer, om den unges anbringelse er blevet afbrudt.  

 

Forskellen i datakilder er vigtig at holde sig for øje, når man sammenligner undersøgelserne, fordi infor-
manterne også er parter i sagen. Det er ikke usædvanligt, at ung, sagsbehandler og institution har forskelli-
ge oplevelser af konkrete episoder.  

 

Det er ikke til at vide, hvordan de forskellige parters forskellige perspektiv påvirker dataindsamlingerne, 
med mindre man indsamler data alle tre (fire) steder i de samme sager. Man kan dog generelt gå ud fra, at 
validitet i dataindsamlinger er højere, når informanterne udspørges af en tilstedeværende interviewer (som i 
denne undersøgelse), end når spørgsmålene tilsendes elektronisk (SFI undersøgelsen). 

 

Det er relevant at overveje validiteten af CUKU’s dataindsamling, der dækker over hændelser op til flere år 
tilbage i tiden. Hertil kommer, at man kan overveje hvilken bias informanterne måtte have. Det er en 
grundlæggende videnskabsteoretisk antagelse i nyere sociologi, at informanter – eller sociale agenter i det 
hele taget – altid tolker virkeligheden og derved er medskabere af den (Berger & Luckmann 1966). Disse 
tolkninger er en nødvendig del af at være i verden – og derfor ikke biases, man kan unddrage sig i fx spør-
geskemaundersøgelser. Data er altså altid under påvirkning af de mennesker, der udleverer dem, men det 
gør dem ikke mindre interessante eller usandfærdige. 

 

Informanternes troværdighed kan underbygges, men ikke fastslås, ud fra en vurdering af hvor detaljeret de 
husker forløb og det antal forløb, de er blevet bedt om at forholde sig til. På den måde kan vi i det mindste 
afklare hvorvidt vurderingerne snarere er et spørgsmål om glemsomhed eller fri fantasi. I denne sammen-
hæng har interviewer kunnet konstatere, at spørgsmål til de konkrete sager medfører detaljerede beskrivel-
ser af de konkrete forløb hos informanterne. Det kan tilføjes, at institutionerne har et relativt begrænset 
antal unge.  

Valg af informant 
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Der har ikke været stillet krav om skriftlig dokumentation. Nogle institutioner har systematisk dokumenta-
tion, men der er ikke identificeret entydige forskelle, hvorfor den generelle troværdighed og validitet vurde-
res som høj. På et enkelt område (eksistensens af handleplaner) har vi dog valgt at opgøre to resultater: et 
hvor institutionerne har krydstjekket deres oplysninger med skriftlig dokumentation, og et for de samlede 
data for alle institutioner.  

 

Herudover skal tilføjes et metodisk notabene til vurderingen af, hvorvidt der foreligger en afvigelse fra 
handleplanen. Såvel SFI som denne undersøgelse finder, at handleplanen ikke altid foreligger. Det er der-
for strengt tolket ikke til at fastslå en afvigelse. Problemet er dog reelt ikke relevant, fordi der ikke kan her-
ske tvivl om, at handleplanen, dersom den forelå, ville angive at der er tale om en anbringelse af den unge.  

 

SFI’s undersøgelse er gennemført ved over en fire-årig periode at undersøge unge, som oplevede nye an-
bringelsesbeslutninger. En tilsvarende undersøgelse kræver en tilsvarende periode og mulighed for at følge 
de unge i forskellige anbringelser.  I denne undersøgelse er opnået en population af sammenlignelig størrel-
se, ved at undersøge bestemte institutioners anbringelser i en periode på tre år og fire måneder og spore de 
relevante sager bagud. Dermed er det også muligt at behandle materialet statistisk. 

Man kan illustrere forskellen i de to metoder med omstående figur. SFI undersøger unge, som anbringes 
eller genanbringes i 2004. Undersøgelsen medtager derfor ikke sager startet før (A), eller efter (B) og kan 
ikke med sikkerhed angive afslutningen på sager, der løber ud over tiden (C).  Det er altså kun sager, startet 
i året 2004 og afsluttet inden 2008, at man måler på med sikkerhed (D). Derudover medtages målinger på 
efterfølgende anbringelser for unge, som blev anbragt i 2004 og genanbragt i perioden 2004-2008 (E). 

 

CUKU’s undersøgelse har sager med, som er afsluttet i en periode på lidt over tre år, og sporet tilbage til 
start. Den medtager altså sager, som er afsluttet i en periode på tre-et-kvart år (F og G) uanset begyndel-
sestidspunkt. De sager, som ikke er afsluttet ved udgangen af 2010 – men på dette tidspunkt har løbet i 
mindst et år (H), medtages i nogle tabeller fordi disse er særligt udsatte for sammenbrud – og derfor særligt 
interessante. På den måde er der to sager medregnet, som startede før 2008, og varede ud over 2010 (I). 

Dataindsamling 
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Figurerne viser en væsentlig forskel på, hvilke unge der er udvalgt til - og udgået af de to undersøgelser, 
fordi SFI’s undersøgelse er det, man i metodeterminologi kalder ’venstrecensureret og højretrunkeret’. Det 
vil sige, at man kun har taget nye anbringelser med, og dermed ikke unge, som hele tiden har været i en 
konkret anbringelse. Man har desuden afsluttet undersøgelsen uden at vide, hvad der sker med de unge 
efter, at undersøgelsen er slut (Egelund et al. 2010: 28).  

 

Observationerne i denne undersøgelse har fulgt anbringelsen fra start til slut, idet vi har taget udgangs-
punkt i anbringelser afsluttet i en bestemt periode og herudfra undersøgt, hvornår de blev påbegyndt11.  

En undtagelse fra dette er 17 sager, som har løbet et år, men som ikke alle er afsluttet. Disse 17 sager er 
medtaget for at øge populationen og grundlaget for den statistiske test på den særligt interessante periode, 
som anbringelsens første år udgør. 

11CUKU’s undersøgelse er derfor hverken venstrecensureret eller højretrunkeret med hensyn til 85% af observationerne, idet disse anbringelser er 
fulgt fra deres naturlige startpunkt (anbringelsens påbegyndelse) til afslutningen. De 17 uafsluttede anbringelser er højretrunkerede, men vil kun 
blive anvendt i de tabeller, hvor de er relevante. 

 
 

En anden væsentlig forskel mellem de to undersøgelser er størrelsen af de to undersøgelser og fokus på 
anbringelsesformer.  

SFI’s rapport omhandler hele anbringelsesområdet, idet der måles på alle nye anbringelsesbeslutninger i år 
2004 og her udtages en stikprøve bestående af 17 kommuner. I en delrapport fra 2007 oplyses det, at stik-
prøven på dette tidspunkt dækker 338 unge og har et bortfald på 33%. Det betyder at undersøgelsen i 2007 
dækker 227 unge (Egelund og Vitus 2007: 27)12. Bortfaldet betyder, at en tredjedel af de oprindelige sager 
ikke har været til at følge, uanset givetvis stor ihærdighed fra SFI’s side. Man kan overveje, hvordan bort-
faldet påvirker resultatet. Det er dog umuligt at fastslå, hvorvidt der eksempelvis har været færre eller flere 
uplanlagte afslutninger eller handleplaner i de sager, hvor det ikke har været muligt at få svar fra sagsbe-
handler.  

 

Til sammenligning var der i 2004 anbragt 6.975 unge. Stikprøven udgør således 3,25% af den samlede po-
pulationen  af anbringelser (jf. aldersfordeling i nedenstående tabel). 

 

CUKU’s undersøgelse ser specifikt på sine egne døgninstitutioner for udsatte unge i København og måler 
her på alle anbringelser afsluttet indenfor en periode. Undersøgelsen har intet bortfald og dermed dækker 
dataindsamlingen hele populationen. SFI har ikke offentliggjort tal for de forskellige anbringelsesformer, 
muligvis fordi nogle registreringer vil dække små områder. Delrapporter fra SFI indikerer, at en population 
på døgninstitutionsområdet har nogenlunde samme størrelse som denne population.   
 
Tabellen giver – fordelt på alder – et billede af forskelle i de to datamaterialer. 

Aldersfordeling for alle cases i CUKU’s og SFI’s datamateriale. Antal og procent 

12For den endelige rapport fra 2010 er bortfaldet  18% (fra 278 til 227 unge) (Egelund et al. 2010: 24) 

  Antal Procent 
Alder ved anbringelse under 15 over 15 i alt under 15 over 15 
CUKU’s population 21 96 117 18 82 
SFI’s stikprøve 97 130 227 43 57 
Anbragte unge i 2004 

2212 4763 

  
6.975 32 68 

 
Stikprøve eller population 
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På CUKU’s døgninstitutioner er mere end 80% af de unge over 15 år på anbringelsestidspunktet. I SFI’s 
stikprøve for hele anbringelsesområdet i 2004 (oplyst i 2007) er fordelingen mellem unge over og under 15 
år langt mere jævn, hvilket svarer lidt bedre til fordelingen af alle anbragte teenagere i 2004. Det vil sige, at 
CUKU har langt højere andel af ældre teenagere i sin undersøgelse, end SFI har. Man kunne formode, at 
sammenbrudshyppigheden steg med alderen og de unges modningsproces og pubertetsudfordringer. In-
gen af undersøgelserne finder, at sammenbrudsfrekvensen påvirkes af de unges alder ved indskrivning. 
Endvidere er det ikke til at sige, om det påvirker undersøgelserne, at den ene måler på anbringelser i hele 
landet, mens den anden ser på unge, som geografisk er placeret i København. 
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