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Rapporter og statistik
Her kan du se et udpluk af offentliggjorte tal og undersøgelser, som
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har sat
i værk.
Skrøbelige ældre har stor gavn af ernæringsintervention
Det har god effekt for borgerne, når fagfolk samarbejder om den ernæringsintervention,
skrøbelige ældre tilbydes. Det er en af konklusionerne i et cost-effectiveness-studie, hvor en
ny model for tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige ældre er blevet undersøgt.
Borgerne får bedre funktionsevne og større livskvalitet. Modellen er også økonomisk rentabel.
(Socialstyrelsen, januar 2014)
Cost-effectiveness studie af tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige underernærede
ældre
Integrerede indsatser for sindslidende skaber positiv forandring
Både borgere og personale oplever en positiv forandring, når regioner og kommuner arbejder
tættere sammen om indsatsen til sindslidende. Borgerne oplever en positiv udvikling i deres
situation. Fagpersoner får bedre mulighed for at udveksle viden og faglige perspektiver. Og
meget tyder på, at der kan spares penge på budgetterne i kommune og region. Det er
hovedkonklusionerne i en evaluering af det treårige projekt 'Integrerede forløb for
sindslidende', der har omfattet seks delprojekter. Der er mange forskellige modeller for
integration i forsøgene, fra de meget enkle til de mere gennemgribende, og flere af dem ser ud
til uden videre at kunne implementeres bredt. (SFI for Socialstyrelsen, december 2013)
Integration af behandling og social indsats over for personer med sindslidelse
Ny statistik om integration i Norden
Statistikken viser forskelle og ligheder mellem de nordiske lande på integrationsområdet. Der
er særlig fokus på integrationen på arbejdsmarkedet. Statistikken er et resultat af et
samarbejde mellem de nordiske lande. (Arbetsmarknadsdepartementet, Sverige, november
2013)
Nordisk Fickfakta 2013 - Statistik om integration
Kommuner er ikke hurtige nok til at hjælpe kriminelle børn og unge

Kommunerne skal sætte hurtigt og konsekvent ind for at hjælpe kriminelle børn og unge. Men
reglerne bliver ikke altid fulgt. Det viser en undersøgelse af omkring 300 sager fra landets
kommuner. I 46 pct. af sagerne blev der fundet fejl, og det er især rettidigheden, det kniber
med. Kommuner får ikke reageret på underretninger i rette tid, og der bliver ikke sat gang i
tiltag tidligt nok. Der bliver ikke hurtigt nok lavet en foreløbig handleplan, og endelig bliver
reglerne om at få skrevet en kriminalitetshandleplan ikke overholdt. Det er tredje år i træk,
der laves en sådan undersøgelse. (Ankestyrelsen, marts 2014)
Kommunernes indsats på området for unge og kriminelle
Generel tilfredshed med ældreplejen
Borgere, der modtager ældrepleje, er generelt tilfredse med den hjælp, de modtager. Det viser
en undersøgelse af den kommunale ældrepleje. Hhv. 85 pct. og 91 pct. af
hjemmehjælpsmodtagerne er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp og den
personlige pleje. Resultaterne er på samme niveau som tilsvarende undersøgelser i 2007-11.
Også størstedelen af de ældre, der bor i plejebolig, er tilfredse. I forhold til de tidligere
undersøgelser er der dog noget færre, der er tilfredse med den personlige pleje. (KL og Social, Børne- og Integrationsministeriet, december 2013)
Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013
Ny model til tidlig opsporing af udsatte børn er effektiv
En model til tidlig opsporing af socialt udsatte børn er effektiv: Børn med problemer opdages
tidligere, og fagfolk får styrket deres handlekompetencer. Børn, som kommer i kontakt med
familieafdelingen, er således 1½ år yngre i projektkommunernes indsatsdistrikter end børnene
i kontroldistrikterne, og frontpersonalet er blevet bedre til at reagere på deres observationer af
tegn på mistrivsel. Det er konklusionen på et stort udviklingsprojekt. Den nye model hviler på
tre grundværdier og omfatter syv konkrete redskaber. (Rambøll for Socialstyrelsen, december
2013)
Evaluering af projektet: Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne. Slutrapport:
Opsporingsmodellens implementering og effekter
Store forskelle landet over på tilbud til sindslidende
Det er nemmere for psykisk syge at få støtte i form af fx en kontaktperson eller et botilbud,
hvis de bor i en landkommune, end hvis de bor i en storbykommune. Det varierer også
meget, hvor længe borgerne er i støtteordningerne i de enkelte kommuner. Det viser en
rapport fra SFI, der også tegner et portræt af de borgere, der modtager sociale indsatser over
for mennesker med psykiske vanskeligheder. Mange er enlige, et flertal er mænd, og et
mindretal har børn. (SFI for Social-, Børne- og Integrationsministeriet, december 2013)
Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse. Den første kortlægning på personniveau

Hver tredje plejefamilie vil gerne adoptere deres plejebarn
En ud af tre plejefamilier ønsker at adoptere plejebarnet. Årsagerne er især, at plejeforældrene
har fået en tæt relation til barnet, og at de ønsker at skabe stabilitet og kontinuitet. Det viser
en ny velfærdsundersøgelse fra Ankestyrelsen. De familier, der ikke vil adoptere, peger blandt
andet på, at barnet har brug for kommunens støtte, som vil falde bort ved adoption.
Undersøgelsen handler også om plejeforældres og adoptanters kendskab til de biologiske
forældre. (Ankestyrelsen, februar 2014)
Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere
deres plejebarn
Markante forskelle på kommunernes succes med integration
Der er store forskelle på kommunernes integrationsresultater – selv når der tages højde for
kommunernes rammevilkår. Det viser fem nye benchmarkingsanalyser. Analyserne ser på tre
mål for integrationssucces: Nydanske elever skal afslutte 9. klasses afgangsprøve med
karakteren 2 eller mere i gennemsnit, unge skal færdiggøre en ungdomsuddannelse, og
voksne, som står uden arbejde, skal i job eller uddannelse inden for tre år. Analyserne er et
led i regeringens fokus på at forbedre integrationsindsatsen. (KORA, Det Nationale Institut For
Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, for Ankestyrelsen, april 2014)
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet
Ny statistik om social tryghed i de nordiske lande
Publikationen indeholder sammenlignende statistik om social tryghed samt beskrivelser af de
forskellige sociale ordninger i de nordiske lande. Statistikken og beskrivelserne tager
udgangspunkt i forskellige sociale områder som familier og børn, arbejdsløshed, sygdom,
ældre og boligydelser. Publikationen viser bl.a. kompensationsgraden ved sociale ydelser i de
nordiske lande. Desuden anvendes der købekraftpariteter, som gør det muligt at sammenligne
købekraften for de sociale ydelser i de nordiske lande. (NOSOSKO, december 2013)
Social tryghed i de nordiske lande 2011/2012
Forebyggelse af ekstremisme giver tilfredsstillende resultater
Regeringens initiativer for at forebygge radikalisering og ekstremisme har opnået
tilfredsstillende resultater. Det vurderes i en evaluering, udført af COWI for Ministeriet for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Det anbefales, at de tre evaluerede
indsatsområder generelt bør fortsætte efter samme tilsnit, og at forebyggelsen fortsat har
fokus på både højreekstremisme, venstreekstremisme og islamisk ekstremisme. Samtidig
peger evalueringen på områder, hvor indsatsen kan styrkes yderligere. (COWI for Social-,
Børne- og Integrationsministeriet, januar 2014)

Evaluering af indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Stort fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013
Kommunerne tilkendte 5.687 førtidspensioner i 2013. Der er tale om et markant fald i forhold
til tidligere år, hvor antallet har varieret mellem 14.500 og 17.500. Det viser en analyse fra
Ankestyrelsen. Faldet i antallet af tilkendelser i 2013 skal ses i sammenhæng med den nye
lovgivning, der trådte i kraft 2013. Det giver en vis forsinkelseseffekt, da de fleste borgere
efter de nye regler skal deltage i et ressourceforløb, før der tages stilling til, om de evt. skal
have førtidspension. Det har desuden taget tid for kommunerne at omstille sig til de nye
arbejdsgange. (Ankestyrelsen, marts 2014)
Nyhedsbrev: Førtidspension 2013-4
Flygtninges traumer påvirker hele familien
96 kommuner har deltaget i en kortlægning (spørgeskemaundersøgelse) af indsatsen i
Danmark for flygtninge med traumer. Det anslås, at der er 30.000-45.000 voksne flygtninge
med traumer i Danmark. 92 pct. af de kommunale aktører vurderer, at hele familiens trivsel
påvirkes negativt af en eller begge forældres traumer. 88 pct. af aktørerne vurderer, at
traumerne har negativ betydning for deres deltagelse i samfundslivet. 74 pct. af aktørerne
vurderer, at kommunens screening for evt. traumer er utilstrækkelig. Det fremgår også af
kortlægningen, at der generelt er for lidt opmærksomhed på og tilbud til flygtningebørn og
unge med risiko for traumer, samt at alle aktører på tværs af fag- og myndighedsgrænser
generelt fremhæver, at der er behov for at øge det tværfaglige samarbejde. ( LG Insight for
Social-, Børne- og Integrationsministeriet, september 2013)
Traumeundersøgelse. Undersøgelse af indsats for flygtninge med traumer i Danmark

