
Teenageanbringelser bryder oftere sammen 
 

Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 2010 er andelen af anbringelser, der 

ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge oplever oftere end anbrag-

te børn, at anbringelsen bryder sammen. Anbringelser i plejefamilie skiller sig ud som de mar-

kant mest stabile. Sammenbrudte anbringelser er ofte kortvarige.  

 

En anbringelse går ikke altid som planlagt. Når anbringelsen afbrydes, før det er planlagt, så taler vi om 

sammenbrud i en anbringelse (se faktaboks 1). Analysen her ser på de børn og unge, der oplever sammen-

brud i anbringelsen, og udviklingen siden 2010. 

 

En af målsætningerne i regeringens sociale 2020-mål er, at andelen af sammenbrud skal nedbringes med 30 

pct. (se faktaboks 2). Det betyder, at andelen af sammenbrud højst må være 4,0 pct. i 2020. 

 

Fra 2010 til 2013 faldt andelen af sammenbrud fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Andelen skal således falde med yder-

ligere 0,7 procentpoint, for at 2020-målet er opfyldt.  

 

I 64 pct. af sammenbruddene var den anbragte mellem 13 og 17 år i 2013. Anbringelser uden sammenbrud 

varede næsten 1 år længere end anbringelser med sammenbrud.  Der var færrest sammenbrud, når an-

bringelsen var i plejefamilie. 

 

Faktaboks 1: Definition af sammenbrud i en anbringelse 

Et sammenbrud i en anbringelse defineres som en flytning eller en hjemgivelse af et barn eller en ung i al-

deren 0 til 17 år med følgende begrundelser: 

 - Barnet eller den unge forlader anbringelsesstedet (vil ikke være der). 

 - Anbringelsen er brudt sammen (anbringelsesstedet opgiver). 

 - Barnet eller den unge forlader anbringelsesstedet og anbringelsesstedet opgiver. 

Kommunerne kan markere mere end én årsag til sammenbrud, derfor er kategorien ”barnet eller den unge 

forlader anbringelsesstedet og anbringelsesstedet opgiver” med. 

 

Flest teenageanbringelser bryder sammen   

Teenagere oplever oftere sammenbrud. 2.189 anbringelser, der indgår i denne del af analysen, endte med 

sammenbrud i perioden 2010 til 2013. I 1.400 (64 pct.) sammenbrud var den unge mellem 13 og 17 år (fig. 

1). De 13-17-årige udgjorde i samme periode 57 pct. af alle anbragte. Til sammenligning udgjorde de 0-6-

årige 15 pct. af alle anbragte, og kun 10 pct. af de sammenbrudte anbringelser. 

  



Figur 1: Alder ved iværksættelse af sammenbrudsanbringelse og gennemsnitlig anbringelsesvarighed, 

2010-2013, antal og varighed 

 
Note 1: I perioden 2010 til 2013 brød i alt 2.509 anbringelser sammen. Figuren bygger på de 2.189 anbringelser, hvor 

der er oplysninger om iværksættelsen. 

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik (særtræk). 

 

De yngre børn var i gennemsnit anbragt i flere år end de ældre børn, før anbringelsen brød sammen (linjen i 

fig. 1). Eksempelvis var de børn, der var 1 år ved anbringelsens start, i gennemsnit anbragt i 10 år. Til sam-

menligning var de børn, der var 10 år ved anbringelsens start, i gennemsnit anbragt i 4 år, mens de børn, 

der var 15 år ved anbringelsens start, i gennemsnit var anbragt i lidt under 1 år. 

 

Det samlede gennemsnit for anbringelsens varighed (tabel 1) dækker således over store forskelle i alder på 

anbringelsestidspunktet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at anbringelsen slutter, når den unge 

fylder 18 år. En person på eksempelvis 15 år kan derfor ikke være anbragt i mere end 3 år. 

 

Sammenbrudsanbringelser er kortere end andre anbringelser 

I 2013 varede anbringelser uden sammenbrud næsten 1 år længere end anbringelser med sammenbrud. 

Den gennemsnitlige varighed af sammenbrudsanbringelser var 3,0 år, mens den for andre anbringelser var 

3,9 år (tabel 1).  

 

Barnet var i gennemsnit 12,4 år ved starten af en anbringelse, der brød sammen i 2013, og 11,7 år ved star-

ten af en anbringelse med andet ophør end sammenbrud. ’Andet ophør’ er typisk, når den unge hjemgives 

ved det 18. år, eller når barnet eller den unge flyttes til et nyt anbringelsessted som en del af et planlagt 

udviklingsforløb. 
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Tabel 1: Gennemsnitlig alder ved og varighed af anbringelser fordelt på ophørsårsag, 2010-2013, år 

 2010 2011 2012 2013 

Anbringelser med sammenbrud     

  Alder ved start af anbringelse 12,5 12,3 12,4 12,4 

  Alder ved sammenbrud af anbringelse 15,1 15,1 15,3 15,4 

  Varighed af anbringelse 2,6 2,8 2,9 3,0 

Anbringelser med andet ophør     

  Alder ved start af anbringelse 12,1 12,0 11,9 11,7 

  Alder ved ophør af anbringelse 15,4 15,6 15,5 15,6 

  Varighed af anbringelse 3,3 3,6 3,6 3,9 
 

Note 1: ’Andet ophør’ skyldes primært, at den unge fylder 18 og hjemgives eller en anden planlagt del af anbringelsen eksempelvis 

en flytning til et nyt anbringelsessted som en del af et planlagt udviklingsforløb. 

Note 2: I perioden 2010 til 2013 brød i alt 2.509 anbringelser sammen. Tabellen bygger på de 2.189 anbringelser, hvor 

der er oplysninger om iværksættelsen. 

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik (særtræk). 

 

Anbringelser i plejefamilie er mest stabile  

Risiko for sammenbrud varierer efter anbringelsessted. Anbringelser i plejefamilie er mest stabile, mens 

anbringelser på eget værelse, kollegium samt kost- eller efterskole mv. er de mindst stabile (tabel 2).  

 

Sammenbrud sker 3 gange hyppigere på døgninstitutioner end i plejefamilier. Og sandsynligheden er 4 

gange højere ved socialpædagogiske opholdssteder og 6 gange højere på eget værelse, kollegium samt 

kost- eller efterskole mv.  

 

Tabel 2: Årlig andel af sammenbrud fordelt på anbringelsessted, 2010-2013, antal og pct. 

 Anbringelser med 
sammenbrud, 

2010-2013 

Antal anbragte i alt 
(ultimo), 

 2010-2013  

Andel årlige  
sammenbrud 

Plejefamilie 626 26.878 2 pct. 

Døgninstitution 657 10.677 6 pct. 

Socialpædagogisk opholdssted 635 7.562 8 pct. 

Eget værelse, kollegium mv. 226 1.833 12 pct. 

Kost/efterskole og skibsprojekt 195 1.686 12 pct. 

I alt 2.339 48.636 5 pct. 

 

Note 1: I 2020-målet opgøres antallet af sammenbrud i det enkelte år ud fra antal anbragte ultimo det pågældende år. I tabel 2 

opgøres andelen af sammenbrud samlet for perioden 2010-2013. Derfor vil mange anbragte tælles med flere gange. 

Note 2: I perioden 2010 til 2013 brød i alt 2.509 anbringelser sammen. Figuren bygger på de 2.339 anbringelser, hvor der er oplys-

ninger om anbringelsessted. 

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik (særtræk) 

 



Andelen af sammenbrud er faldet fra 2010 til 2013 

Som en del af sine 2020-mål fastlagde regeringen i 2013, at andelen af sammenbrud skulle nedbringes med 

30 pct. Det betyder, at andelen af sammenbrud højst må være 4,0 pct. i 2020. 

 

Fra 2010 til 2013 faldt den årlige andel af sammenbrud fra 5,5 pct. til 4,7 pct.  Andelen skal således falde 

med yderligere 0,7 procentpoint, for at 2020-målet er opfyldt.  

 

Figur 2: Sammenbrud i anbringelser, 2010-2013, antal og pct.

 
Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik (særtræk). 

 

I 2013 var andelen af sammenbrud 4,7 pct., hvilket svarer til 545 sammenbrud i anbringelser af 0-17-årige 

børn og unge (fig. 2).  

 

Fra 2012 til 2013 var der et fald i antal sammenbrud fra 576 til 545. Andelen af sammenbrud var dog uæn-

dret.  

 

Fra 2010 til 2013 var faldet større. Antal sammenbrud faldt med i alt 165, mens andelen faldt fra 5,5 pct. til 

4,7 pct. 
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Faktaboks 2: Regeringens 2020-mål 

Ud af regeringens 9 sociale 2020-mål er 4 rettet mod børn og unge. Målene for børn og unge er: 

 - Mindst 50 pct. af udsatte børn og unge har som 25-årig gennemført en ungdomsuddannelse. 

 - Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres. 

 - Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en fældende strafferetlig afgørelse, 

skal falde med mindst 25 pct., så andelen højst udgør 9 pct.. 

 - Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 pct., så andelen højst udgør 4 pct. 

 

 

Mere viden 

For mere viden om anbragte børn og unge se Ankestyrelsens årsstatistik 2013 på: 

http://ast.dk/publikationer/anbringelsesstatistik-2013-faerre-anbragte-born-og-unge-i-2013. 

 

På Ankestyrelsens hjemmeside er det også muligt at kommune- og regionsfordele udvalgte nøgletal fra 

anbringelsesstatistikken: http://ast.dk/tal-og-undersogelser/tal-fra-ankestyrelsen.  
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