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Anbragte børn og unges trivsel
Anbragte i plejefamilier trives generelt bedre på deres anbringelsessted end anbragte på døgninstitutioner. Børn og unge i plejefamilier føler sig blandt andet mere hjemme og har en tættere relation til de voksne. Anbragte trives generelt bedre
desto længere tid, de har boet på deres anbringelsessted.
Når et barn eller en ung har behov for særlig støtte og hjælp, kan kommunen iværksætte
en anbringelse uden for hjemmet. I løbet af 2015 var ca. 13.500 børn og unge i alderen
0-17 år anbragt uden for hjemmet.
Langt de fleste anbragte børn og unge trives på deres anbringelsessted. Anbragte i plejefamilier trives imidlertid markant bedre end anbragte på døgninstitutioner. Blandt anbragte i plejefamilier er det 93 pct., der svarer, at de har det godt, hvor de bor, mens det gælder 60 pct. blandt anbragte på døgninstitutioner og opholdssteder. Opdelt på landsdele er
billedet stort set ens for plejefamilier mens andelen, der trives på døgninstitutioner mv.,
varierer fra 55 pct. til 68 pct., jf. tabel 1.

Tabel 1
Andel, der har det godt, hvor de bor
Plejefamilie

Døgninstitution og
opholdssted mv.

-------------------------------- Pct. --------------------------------

Hele landet

93,3

60,3

Jylland

93,6

55,3

Fyn

91,6

68,2

København og omegn

94,5

67,9

Sjælland

91,1

64,0

Anm.: 11-17 årige, der var anbragt uden for hjemmet i 2016. ”Andel, der har det godt, hvor de bor” omfatter børn og
unge, der har svaret ”godt” eller ”meget godt” på spørgsmålet ”Alt i alt, hvordan har du det her, hvor du bor?”.
Inddelingen af landsdele følger Danmarks Statistiks opgørelsesmetode og er baseret på handlekommune pr. 31. december 2015. ”Sjælland” er eksklusiv ”København og omegn”. ”Hele landet” omfatter også personer uden registreret handlekommune.
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra SFIs trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge, 2016.

Når anbragte på døgninstitutioner trives mindre end børn og unge i plejefamilier, skal det
bl.a. ses i lyset af, at de generelt har tungere problemer. Det kan fx være en svær psykisk
sygdom, som kræver mere omfattende og professionel pleje.
Forudsætningen for at skabe nære og varige relationer til de voksne på anbringelsesstedet er alt andet lige også bedre i plejefamilierne, hvor der fx ikke er skiftende vagtplaner
eller udskiftninger i personalet. Det kan være én af forklaringerne på, at anbragte i plejefamilier føler sig mere hjemme, ligesom en markant større andel oplever, at de voksne
holder af dem. Hvor det er omkring 95 pct. blandt anbragte i plejefamilier, der føler sig
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hjemme, og at de voksne holder af dem, gælder det hhv. 69 pct. og 77 pct. blandt anbragte på døgninstitutioner og opholdssteder, jf. tabel 2.

Tabel 2
Anbragte børn og unges trivsel
Plejefamilie

Døgninstitution og
opholdssted mv.

-------------------------------- Pct. ---------------------------------

Andel, der føler sig hjemme, hvor de bor

94,9

68,8

Andel, der oplever, at de voksne holder af dem

95,6

77,0

Anm.: 11-17 årige, der var anbragt uden for hjemmet i 2016. ”Andel, der føler sig hjemme, hvor de bor” omfatter børn og
unge, der har svaret, at de føler sig ”meget hjemme” eller ”nogenlunde hjemme” på spørgsmålet ”Hvor godt føler
du dig hjemme her, hvor du bor?”. ”Andel, der oplever, at de voksne holder af dem” omfatter børn og unge, der
har svaret ”altid” eller ”ofte” til udsagnet ”Du oplever, at der er voksne her, som holder af dig”.
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra SFIs trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge, 2016.

Anbragte børn og unge trives generelt bedre, desto længere tid, de har boet på deres
anbringelsessted. Det gælder både anbragte i plejefamilier og på døgninstitutioner og
opholdssteder. Blandt anbragte i plejefamilier, der har været anbragt i mindre end et år,
er det lidt over 80 pct., som svarer, at de har det godt på deres anbringelsessted, og at
de føler sig hjemme. Til sammenligning er det op mod 98 pct. blandt børn i plejefamilier,
hvor anbringelsen har varet mere end fem år, der har det godt og føler sig hjemme, hvor
de bor, jf. figur 1 og 2.
Blandt anbragte på døgninstitutioner og opholdssteder, hvor anbringelsen har varet mindre end et år, svarer 49 pct., at de har det godt, hvor de bor, mens 60 pct. føler sig
hjemme. Til sammenligning er det 70 pct. blandt anbragte på døgninstitutioner mv., hvor
anbringelsen har varet i mere end fem år, der har det godt, hvor de bor, mens 82 pct.
føler sig hjemme, jf. figur 1 og 2.
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Anm.: 11-17 årige, der var anbragt uden for hjemmet i 2016. Se anmærkning til tabel 1 og tabel 2.
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra SFIs trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge, 2016.

Forskning viser, at anbragte ofte føler sig tæt knyttet til deres biologiske forældre. En
anbringelse kan være en følelsesmæssig hård omvæltning, og det kan tage tid at vænne
sig til at skulle bo et nyt sted. Når børn og unge trives bedre på deres anbringelsessted
med tiden, kan en del af forklaringen være, at de har fået opbygget tillidsfulde og nære
relationer til de voksne på anbringelsesstedet.
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