
  

 
 

  

  

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige  
Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år  

Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider 

  

 
Identifikation (kan ikke ændres):            ?

Indberettende kommune (handlekommune):  

Skema-lb.nr.:  ..

Skemaidentifikation:  ..

Statistikskemaet indberettet af:               
 
Vælg lokalforvaltning 

?

Lokalforvaltning:  

Sagsbehandler:  

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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Grundoplysninger 

1. Den unges personnummer                                      
    (eventuelt fødselsdato og udlændingenummer) 

?

Personnummer Udlændingenr. 

1.a Den unges personnummer:   

1.b Alder og køn for unge uden CPR-nummer:  Mand Kvinde nmlkj nmlkj

   

   
Hvilke afgørelser eller sagshændelser vedrører indberetningen?          
(Markér ét eller flere felter) 

?

Sagshændelse: 1. Egen sag, videreførelse af døgnophold fra det 18. år 
2. Oprettelse af sag, overtaget fra anden kommune (18-22 år) 
3. Genetablering af døgnophold i anbringelsessted (18-22 år) 
4. Ændring af anbringelsessted (flytning 18-22 år) 
5. Ophør af døgnophold i anbringelsessted/sagsophør (18-22 år) 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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1. Egen sag  
videreførelse af døgnophold fra det 18. år 

Videreførelse af døgnophold i et anbringelsessted  

1.1 Dato for den unges etablering i efterværn med døgnophold, jf. § 76                              ?

1.1       (ddmmåå)  

1.2 Hvilken type anbringelsessted har den unge ophold i efter etablering af                         
efterværn med døgnophold? 

?

1.2 Netværksplejefamilie 
Netværksplejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Almindelig plejefamilie, generelt godkendt 
Almindelig plejefamilie, konkret godkendt 
Almindelig plejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Kommunal plejefamilie, generelt godkendt 
Kommunal plejefamilie, konkret godkendt 
Kommunal plejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Eget værekse, kollegium, kollegielignende opholdssted 
Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben 

døgninstitution 
Døgninstitution, sikret afdeling 
Døgninstitution, almindelig afdeling 
Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne efter § 67, stk. 2 
Kost- og eller efterskole efter § 142, stk. 2 (socialpædagogisk 

opholdssted) 
Socialpædagogisk opholdssted 
Skibsprojekt efter § 67 eller § 142 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj
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1.3 I hvilken kommune er anbringelsesstedet beliggende?                                                 ?

Hent kommunenavn/-nummer  

1.3a Kommunens navn:   

1.3b Kommunenummer:   

1.3c Anbringelsesstedets 
p-nr.:   

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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2. Sag overtaget fra anden kommune (18-22 år) 
Videreførelse af døgnophold i et anbringelsessted  

2.1 Fra hvilken dato har kommunen overtaget handlekommuneforpligtelsen?                  ?

2.1                             (ddmmåå)   

2.2 Fra hvilken kommune har kommunen overtaget handlekommuneforpligtelsen?          ?

Hent kommunenavn/-nummer  

2.2a Kommunenavn:   

2.2b Kommunenummer:   

2.3 Har I, som ny handlekommune, truffet afgørelse om efterværnstilbud, jf. § 76?          ?

2.3  Ja Nej Endnu ikke nmlkj nmlkj nmlkj

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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2. Sag overtaget fra anden kommune (18-22 år) 
Videreførelse af døgnophold i et anbringelsessted - fortsat  

2.3a Kommunens afgørelse om foranstaltninger efter det 18. år - jf. § 76                     ?

2.3a Afgørelsesdato:       (ddmmåå)   

2.3b Hvilke foranstaltninger har kommunen truffet afgørelse om, jf. § 76?                       
      (marker evt. flere felter) 

?

2.3b  1. Døgnophold i et anbringelsessted 
2. Fast kontaktperson for den unge 
3. Udslusningsordning 
4. Andre former for støtte 
5. Tilbud ikke endeligt besluttet 
6. Ingen efterværnstilbud - ophør 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    

Side 11 af 30The SAS Survey Solution

24-01-2014http://victoria/scripts/broker.exe?_service=esurvey_DSA&_PROGRAM=sdkappl.sur...



  

 
 

  

2. Sag overtaget fra anden kommune (18-22 år)  
(fortsat)  

2.4a Hvilken type anbringelsessted har/havde den unge ophold i ?              ?

2.4a  Netværksplejefamilie 
Netværksplejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Almindelig plejefamilie, generelt godkendt 
Almindelig plejefamilie, konkret godkendt 
Almindelig plejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Kommunal plejefamilie, generelt godkendt 
Kommunal plejefamilie, konkret godkendt 
Kommunal plejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Eget værekse, kollegium, kollegielignende opholdssted 
Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på 

åben døgninstitution 
Døgninstitution, sikret afdeling 
Døgninstitution, almindelig afdeling 
Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne efter § 67, stk. 2 
Kost- og eller efterskole efter § 142, stk. 2 

(socialpædagogisk opholdssted) 
Socialpædagogisk opholdssted 
Skibsprojekt efter § 67 eller § 142 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

2.4b I hvilken kommune er anbringelsesstedet beliggende?                        ?

Egen kommune    
 
Eller:  

Hent kommunenavn/-nummer  

2.4b Kommunenavn:   
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2.4b Kommunenummer:   

2.4c Anbringelsesstedets p-
nr.:   

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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2. Sag overtaget fra anden kommune (18-22 år) 
Ophør af ophold i anbringelsessted (efterværn/udslusning)  

2.5 Dato for ophør af ophold i anbringelsessted/udslusning/sagsophør                      ?

2.5             (ddmmåå)  

2.6 Hvor tager den unge ophold efter ophør af døgnophold i anbringelsessted?           ?

2.6 1. Forældre 
2. Søskende 
3. Andre i familien 
4. Netværk der ikke er familie 
5. Selvstændig bolig 
6. Botilbud for voksne med varig nedsat funktionsevne 
7. Kriminalforsorg 
8. Aftjening af værnepligt 
9. Andre/andet 
10. Uoplyst 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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3. Genetablering af døgnophold i anbringelsessted  
(18-22 år)  

3.1 Dato for den unges genetablering i efterværn med døgnophold, jf. § 76                            ?

3.1.       (ddmmåå):   

3.2 Hvilken type anbringelsessted har den unge ophold i efter genetablering af                       
efterværn med døgnophold? 

?

3.2. Netværksplejefamilie 
Netværksplejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Almindelig plejefamilie, generelt godkendt 
Almindelig plejefamilie, konkret godkendt 
Almindelig plejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Kommunal plejefamilie, generelt godkendt 
Kommunal plejefamilie, konkret godkendt 
Kommunal plejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Eget værekse, kollegium, kollegielignende opholdssted 
Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben 

døgninstitution 
Døgninstitution, sikret afdeling 
Døgninstitution, almindelig afdeling 
Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne efter § 67, stk. 2 
Kost- og eller efterskole efter § 142, stk. 2 (socialpædagogisk 

opholdssted) 
Socialpædagogisk opholdssted 
Skibsprojekt efter § 67 eller § 142 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj
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3.3 I hvilken kommune er anbringelsesstedet beliggende?                                                 ?

Hent kommunenavn/-nummer  

3.3.a. Kommunens navn:   

3.3.b. Kommunenummer:   

3.3c Anbringelsesstedets 
p-nr.:   

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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4. Ændring af anbringelsessted (flytning 18-22 år)  

4.1 Dato for den unges flytning til det nye anbringelsessted                                     ?

4.1               (ddmmåå)  

4.2 Hvilken type anbringelsessted har den unge ophold i efter flytningen?                  ?

4.2 Netværksplejefamilie 
Netværksplejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Almindelig plejefamilie, generelt godkendt 
Almindelig plejefamilie, konkret godkendt 
Almindelig plejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Kommunal plejefamilie, generelt godkendt 
Kommunal plejefamilie, konkret godkendt 
Kommunal plejefamilie efter § 76 a (unge med 

funktionsnedsættelse) 
Eget værekse, kollegium, kollegielignende opholdssted 
Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling 

på åben døgninstitution 
Døgninstitution, sikret afdeling 
Døgninstitution, almindelig afdeling 
Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne efter § 67, stk. 2 
Kost- og eller efterskole efter § 142, stk. 2 

(socialpædagogisk opholdssted) 
Socialpædagogisk opholdssted 
Skibsprojekt efter § 67 eller § 142 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

4.3 I hvilken kommune er anbringelsesstedet beliggende?                                        ?

Hent kommunenavn/-nummer  
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4.3a Kommunenavn:   

4.3b Kommunenummer:   

4.3c Anbringelsesstedets p-nr.:   

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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4. Ændring af anbringelsessted (flytning 18-22 år)  
(fortsat)  

4.4 På hvis foranledning blev anbringelsesstedet ændret?                                             
(Markér evt. flere felter) 

?

4.4.  1. Den unge 
2. Anbringelsesstedet 
3. Kommunen 
4. Politi/anklagemyndighed 
5. Domstol 
6. Ankemyndighed 
7. Andre 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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5. Ophør af døgnophold i 
anbringelsessted/sagsophør  

5.1 Dato for ophør af døgnophold i anbringelsessted/sagsophør                        ?

5.1             (ddmmåå)  

5.2 Hvad var årsagerne til ophør af døgnophold?                                               
(Markér evt. flere felter) 

?

5.2. 1. Formålet med døgnopholdet er opnået 
2. Hjemgivelse, formålet med døgnopholdet blev ikke opnået 
3. Ophør, idet den unge fyldte 23 år 
4. Ophør, idet anbringelsesstedet lukker 
5. Sagsophør, idet der ikke kunne findes et egnet anbringelsessted 
6. Sagsophør, sagen er overdraget til ny handlekommune 
7. Ophør, den unge har forladt anbringelsesstedet (vil ikke være der) 
8. Ophør, anbringelsen brudt sammen (anbringelsesstedet har givet op) 
9. Andet ophør/sagsophør 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    

Side 26 af 30The SAS Survey Solution

24-01-2014http://victoria/scripts/broker.exe?_service=esurvey_DSA&_PROGRAM=sdkappl.sur...



  

 
 

  

  

5. Sagen overdraget til ny handlekommune  
(Ophør fortsat)  

5.2a Fra hvilket tidspunkt er handlekommuneforpligtelsen overdraget?              ?

5.2a         (ddmmåå)   

5.2b Hvilken kommune er blevet handlekommune for den unge?                       ?

Hent kommunenavn/-nummer  

5.2b Kommunenavn:   

5.2b Kommunenummer:   

5.2b Anbringelsesstedets p-nr.:   

Tryk "OK" for at fortsætte 
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      OK    
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5. Ophør af døgnophold i 
anbringelsessted/sagsophør  

5.3 Hvor tager den unge ophold efter ophør af døgnophold i anbringelsessted?              ?

5.3 1. Forældre 
2. Søskende 
3. Andre i familien 
4. Netværk der ikke er familie 
5. Selvstændig bolig 
6. Botilbud for voksne med varig nedsat funktionsevne 
7. Kriminalforsorg 
8. Aftjening af værnepligt 
9. Andre/andet 
10. Uoplyst 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

Tryk "OK" for at fortsætte 
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This request took 16.55 seconds of real time (v8.2 build 1391).  

    OK    
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