
  

 

ÅRSRAPPORT  2020 



2 

 

Socialtilsyn Nord 

Springvandspladsen 5 

9800 Hjørring 

Telefon: 72 33 69 30 

socialtilsynnord@hjoerring.dk 

www.socialtilsynnord.hjoerring.dk 

mailto:socialtilsynnord@hjoerring.dk


3 

 

Forord 

Der er ingen tvivl om, at 2020 er et år, der vil gå over i historien. Et lille dyr, der 

kom i for tæt kontakt med et menneske i Kina, blev hele klodens skæbne. 

 

Af nød lærte vi med rekordfart nye måder at gøre ting på. Den vigtigste læring er 

dog uden tvivl, at selv i en ukendt og utryg tid kunne vi holde fast i det, som vi 

sammen ønsker at stå for, nemlig at børn, unge og voksne, der er i jeres vare-

tægt, får den faglige og menneskelige bedst mulige indsats. Det vil jeg gerne tak-

ke jer alle for.  

 

Vores årsrapport belyser den generelle kvalitet hos tilbud og plejefamilier. På 

baggrund af de over 2.000 tilsynsbesøg, vi aflagde i 2020, er det vores overord-

nede vurdering, at kvaliteten hos både tilbud og plejefamilier generelt er høj. Det 

gælder også vores fokuspunkt, som i 2020 handlede om hvordan sociale tilbud 

og plejefamilier understøtter den fysiske og mentale sundhed og trivsel hos børn, 

unge og voksne.   

 

Vi ser dog også udviklingspotentialer og har 10 anbefalinger til, hvordan vi me-

ner, kvaliteten inden for fokuspunktet kan udvikles yderligere. Vi håber, I vil læse 

og lade jer inspirere af vores anbefalinger. 

 

Med venlig hilsen 

Sigrid Fleckner 

Tilsynschef 
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Socialtilsyn Nords drift 

Socialtilsyn Nord førte, ved udgangen af 2020, tilsyn med 971 plejefamilier og 

273 tilbud, som er beliggende i 10 nordjyske kommuner og i Silkeborg Kommune. 

 

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg 

Der blev i 2020 aflagt 2.116 tilsynsbesøg. 1.696 besøg var anmeldt, mens 420 

besøg var uanmeldte.  

 

Nygodkendelser og sagsbehandlingstider 

Der blev nygodkendt 43 plejefamilier og 10 tilbud i 2020. Sagsbehandlingstiden 

for nygodkendelser var 18 uger på plejefamilieområdet og 11 uger på til-

budsområdet. 

 

Sanktioner og ophør 

Socialtilsyn Nord udstedte i 2020 ingen påbud på hverken tilbuds- eller plejefami-

lieområdet. To plejefamilier og ét tilbud fik inddraget deres godkendelse, mens 70 

plejefamilier og 16 tilbud ophørte efter eget ønske.  

 

Whistleblowerordningen 

Socialtilsyn Nord modtog og behandlede i alt 350 whistleblowerhenvendelser i 

2020. 

 

Økonomi 

Budgettet for Socialtilsyn Nord var i 2020 på 35.069.475 kr., og ved årets udgang 

konstateredes et overskud på 834.784 kr.  
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Børne- og ungetilbud 

Generel kvalitet  

Kvaliteten i 2020 var på et generelt højt niveau i børne- og ungetilbuddene. Dette 

var gældende for samtlige temaer under socialtilsynets kvalitetsmodel. Alligevel 

er der, ud fra de kvantitative bedømmelser, sket et fald i den generelle kvalitet på 

tilbudsområdet for børn og unge, sammenlignet med de forrige år. Ved en sam-

menligning af udviklingen på tværs af de syv temaer, er det særligt bedømmel-

sen under temaet målgruppe, metoder og resultater, der er faldet markant fra 

2019 til 2020 med 10,5 %. 

 

Sundhed og trivsel (fokuspunkt 2020) 

Socialtilsyn Nord vurderer, at børne- og ungetilbuddene generelt arbejder målret-

tet med at understøtte den fysiske og mentale sundhed og trivsel hos børnene 

og de unge. Tilbuddene har desuden i høj grad fokus på at afstemme krav og 

forventninger ud fra forskellige aldre, ressourcer og behov.  

 

Børne- og ungetilbuddene arbejder særligt godt med 1) gode kost- og motions-

vaner med fokus på livsstil og daglige vaner samt 2) støtte til livsomstændighe-

der og udvikling af relationskompetencer.  
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Socialtilsyn Nord anbefaler, at børne- og ungetilbuddene: 

 

• Arbejder målrettet med at understøtte forebyggelse af rygning og 

sikre løbende oplysning og tilbud om rygestop. 

• Arbejder målrettet med forebyggelse af uhensigtsmæssig brug af 

rusmidler og har opmærksomhed på eventuelle særlige risikofak-

torer hos børnene/de unge i relation til udvikling af misbrugspro-

blematikker. 

• Har fokus på, at indsatsen understøtter børnene/de unges viden 

om og kompetencer til at kunne opnå en sund seksuel udvikling 

og god seksuel trivsel. 

• Har fokus på at indgå i relevante samarbejder med for eksempel 

seksualvejledere. 

Vidste du... 

Børns udvikling afhænger i høj grad af de-

res nære relationer, og det gælder også 

for deres seksuelle udvikling. Det er på 

den måde også de nære voksne, som er 

til stede omkring barnet, der har betydning 

for udviklingen af barnets seksualitet. 

 
Socialstyrelsen (2019): Børns seksuelle udvikling 

Vidste du...  

Hash er det mest brugte 

stof blandt unge.  

I aldersgruppen 16-24 år 

har 41 % prøvet hash, 

og 20 % har brugt hash 

inden for det seneste år.  

 
Socialstyrelsen (2019): Om 
unge der har et misbrug 
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Voksentilbud 

Generel kvalitet  

Som ved de øvrige tilbud, var der i 2020 tale om en generel høj kvalitet i tilbudde-

ne for voksne, og den høje kvalitet har været stabil, set over en treårig periode. 

Gennemsnittet af de kvantitative bedømmelsesscorer, under stort set alle temaer, 

er tæt på uændret eller steget minimalt siden 2018. Uddannelse og beskæftigel-

se var det tema med den største procentvise ændring siden 2018 dog stadig kun 

med et mindre fald i bedømmelsesscoren. 

 

Sundhed og trivsel (fokuspunkt 2020) 

Socialtilsyn Nord vurderer, at voksentilbuddene generelt har målrettet fokus på at 

understøtte de voksne borgeres fysiske og mentale sundhed og trivsel i form af 

konkrete sundhedsfremmende indsatser. 

 

Voksentilbuddene arbejder særligt godt med 1) Sundhedsfremme og forebyggel-

se af livsstilssygdomme samt 2) mental sundhed gennem medbestemmelse og 

medindflydelse.  
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Socialtilsyn Nord anbefaler, at voksentilbuddene: 

 

• Arbejder målrettet med at understøtte forebyggelse af rygning og 

sikrer tilbud om rygestop. 

• Arbejder målrettet med at sikre, at daglige fysiske aktiviteter indgår 

som en del af indsatsen og tilpasses til de forskellige målgrupper. 

Sundhedsstyrelsen nationale anbefalinger kan med fordel inddra-

ges. 

• Har opmærksomhed på forebyggelse af uhensigtsmæssig brug af 

rusmidler og sikrer, at medarbejdernes viden modsvarer målgrup-

pernes. 

Vidste du… 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring fysisk aktivitet er afstemt efter de 

internationale anbefalinger for fysisk aktivitet.  

For voksne anbefales 150 minutters fysisk aktivitet om ugen ved moderat 

intensitet eller 75 minutter ved høj intensitet. I 2017 viste Den Nationale 

Sundhedsprofil, at 29 % af de voksne danskere ikke opfylder denne anbefa-

ling. 

 
Sundhedsstyrelsen (2019): Anbefalinger om fysisk aktivitet 

Vidste du... 

Rygning er den vigtigste enkeltfaktor, der øger risikoen for livsstilssygdom-

me og rygning er årsag til næsten alle tilfælde af lungekræft og kronisk ob-

struktiv lungesygdom (KOL) samt øger kraftigt risikoen for mange andre 

kræftsygdomme og hjertekarsygdom. 

 
Sundhedsstyrelsen (2019): Helbredsskader ved rygning 
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Plejefamilier 

Generel kvalitet 

Socialtilsyn Nord vurderer, at der på plejefamilieområdet generelt var en god kva-

litet i 2020 for samtlige af de temaer, som indgår i socialtilsynets kvalitetsmodel. 

Derudover er der sket en lille stigning i kvaliteten sammenlignet med de forrige 

år. Særligt er der sket en stigning i de kvantitative bedømmelsesscorer fra 2019 

til 2020. De temaer, som siden 2019 gennemgik den største procentvise stigning 

i bedømmelsen, er målgruppe, metoder og resultater, familiestruktur og familie-

dynamik samt uddannelse og beskæftigelse. Den procentvise stigning for samtli-

ge temaer er dog meget ens. 

 

Sundhed og trivsel (fokuspunkt 2020) 

Socialtilsyn Nord vurderer, at plejefamilierne generelt er gode til at arbejde med 

at understøtte plejebørnenes fysiske og mentale sundhed og trivsel.   

 

Plejefamilierne arbejder særligt godt med 1) gode måltidsvaner, 2) positiv inddra-

gelse og indflydelse på beslutninger vedrørende hverdagen i plejefamilien samt 

3) væsentligt fokus på relationskompetencer.  
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Socialtilsyn Nord anbefaler, at plejefamilierne: 

 

• Arbejder målrettet med at understøtte, at plejebarnet ikke begyn-

der at ryge. 

• Arbejder målrettet med, at plejebarnet ikke får et uhensigtsmæs-

sigt forbrug af rusmidler. 

• Har fokus på i højere grad at sikre, at indsatsen understøtter pleje-

barnet til at kunne opnå en sund seksuel udvikling samt god sek-

suel trivsel, og at indsatsen modsvarer plejebørns forskellige alder 

og udvikling. 

Vidste du... 

Relationskompetencer under-

støtter evnen til at kunne ska-

be et tillidsfuldt og frugtbart 

samspil med andre. Det kan 

for eksempel være i venskaber 

og kæresteforhold, hvor intimi-

tet, nærvær og fortrolighed er 

til stede. 

 
VIVE (2016): Anbragte børn og un-

ges trivsel 
 

Vidste du... 

Børns seksualitet er et udviklings-

felt på linje med alle andre udvik-

lingsområder hos børn.  

Viden om børns naturlige seksuelle 

udvikling kan også være understøt-

tende i forhold til at opspore og fo-

rebygge overgreb. 

 
Socialstyrelsen (2019): Børns seksuelle 
udvikling 
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