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Anbragte børn og unge med psykiatriske diagnoser
Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor børn og unge med psykiatriske diagnoser er anbragt. Resultaterne viser, at børn og unge med en psykiatrisk
diagnose oftest anbringes på specialiserede sociale tilbud som døgninstitutioner
og opholdssteder. Billedet er stort set ens, hvis man sammenligner på tværs af
landsdele.
Når et barn eller en ung har behov for særlig støtte og hjælp, kan kommunen iværksætte
en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie vil i mange tilfælde
være at foretrække, da det kan give børn og unge en opvækst i stabile, familiære rammer
og et trygt omsorgsmiljø med nære relationer til voksne. Nogle børn og unge vil imidlertid
have behov for mere specialiseret støtte, som en plejefamilie i udgangspunktet ikke kan
give dem. Det kan fx være børn og unge med en psykiatrisk diagnose. Her kan en anbringelse på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted være den bedste
løsning.
Anbragte børn og unge med en psykiatrisk diagnose anbringes oftest på en døgninstitution eller et opholdssted. Hvor det er under 15 pct. blandt anbragte i plejefamilier, der har
en psykiatrisk diagnose, gælder det omkring 35 pct. blandt anbragte på døgninstitutioner
og opholdssteder, jf. tabel 1.

Tabel 1
Anbragte børn og unge med en psykiatrisk diagnose opdelt på landsdel

Plejefamilie

Døgninstitution og
opholdssted mv.

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

Jylland

13,8

30,9

Fyn

14,0

30,0

København og omegn

15,6

39,2

Sjælland

15,4

39,6

Hele landet

14,5

34,9

Anm.: 0-17-årige i 2014, der var anbragt uden for hjemmet på et tidspunkt i løbet af 2014, og som har fået stillet en psykiatrisk diagnose i hospitalssystemet i perioden 2007-2014. Alderen er opgjort pr. 1. juli 2014. Personer, der er fyldt
18 år i første halvår 2014, er også medregnet. Opgørelsen er baseret på den kommune, der har iværksat anbringelsen. Inddelingen af landsdele følger Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. ”Sjælland” er eksklusiv ”København
og omegn”. En person kan både have været anbragt i en plejefamilie og på en døgninstitution mv. i løbet af året.
For nogle personer findes der ikke cpr-oplysninger. Disse personer indgår ikke i opgørelsen. Anbragte med en diagnose, hvor anbringelsesstedet er uoplyst, indgår heller ikke.
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata.

Børn og unge med psykiatriske diagnoser er således oftest anbragt i tilbud, som kan yde
en mere specialiseret støtte. Billedet er stort set ens, hvis man opdeler resultaterne på
landsdele. I Jylland er det 13,8 pct. blandt anbragte i plejefamilier, der har en psykiatrisk
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diagnose, hvilket er den laveste andel i landet, mens det er 15,6 pct. i København og
omegn, hvor andelen er størst.
Forskellen er imidlertid lidt større, hvis man ser på andelen af anbragte med en psykiatrisk diagnose på døgninstitutioner og opholdssteder. Her har Fyn den laveste andel, hvor
30,0 pct. har en psykiatrisk diagnose, mens Sjælland har den største andel på 39,6 pct.
Resultaterne i tabel 1 er opgjort ud fra, hvor anbringelsesstedet er beliggende. Noget af
variationen kan skyldes, at kommunerne anvender hinandens tilbud, når de anbringer
børn uden for hjemmet. Der er fx ikke taget højde for, hvor mange børn fra Fyn, der er
anbragt på Sjælland, og omvendt.
Når en større andel med psykiatriske diagnoser er anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder i Sjælland samt København og omegn, kan det være udtryk for, at de har
tilbud, der kan yde en mere specialiseret støtte, som kommuner i andre landsdele gør
brug af.
Resultaterne indikerer samlet set, at kommunerne på tværs af hele landet er opmærksomme på, at børn og unge med psykiatriske diagnoser kan have særlig behov. I alle
landsdele gælder det således, at børn og unge med psykiatriske diagnoser oftest anbringes på døgninstitutioner og opholdssteder, der kan yde en mere specialiseret støtte.
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