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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. 

 

Familie og netværk kan bruges bedre i børnesager  

Flere kommuner peger på, at ressourcer i familie og netværk i børnesager kan bidrage til at 

løse vanskelighederne. En kortlægning af området viser, at kommunerne er opmærksomme på 

systematisk at afdække ressourcer og inddrage familie og netværk i børnesager, og at godt 

halvdelen af kommunerne har egentlige retningslinjer for sagsbehandlingen. Det er dog ikke 

altid, det lykkes i praksis at inddrage ressourcepersoner fra barnets familie eller netværk. Det 

kan fx skyldes, at netværket er for spinkelt, eller at der er modstand fra familien. Nogle 

kommuner vurderer også, at deres egen indsats kan udvikles. Hvordan familie og netværk 

bliver inddraget i børnesager, Ankestyrelsen, december 2013. 

Hvordan familie og netværk bliver inddraget i børnesager 

 

Helhedsindsats skal hjælpe de mest udsatte familier 

En rapport viser, at såkaldte nomadefamilier, ofte kæmper med komplekse sociale 

udfordringer. Forældre, der er langt fra arbejdsmarkedet og måske uden uddannelse, står også 

tit med problemer som manglende netværk, dårlig økonomi, misbrug og fysisk og psykisk 

sygdom. Vold, overgreb, svigtende børneomsorg og kriminalitet ses også. Rapporten foreslår 

bl.a. helhedsorienterede indsatser, hvor der så tidligt som muligt bliver sat ind på flere fronter. 

Sociale flygtninge i eget land – Et indblik i livet hos lukkede nomadefamilier i Danmark. Huset 

Zornig, iværksat af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2014. 

Sociale flygtninge i eget land 

 

Ældre får bedre livskvalitet med hjemmehjælp 

En ny undersøgelse viser, at hjemmehjælpen løfter livskvaliteten, så ældre får et mere lige – 

og rimeligt højt - niveau uafhængigt af deres forudsætninger. Det er især ældre, der får 

personlig pleje, som oplever en bedre livskvalitet på grund af hjemmehjælpen. Ældre, der 

modtager praktisk hjælp oplever også en forbedring, men den er markant mindre. Denne 

https://ast.dk/publikationer/hvordan-familie-og-netvaerk-bliver-inddraget-i-bornesager
http://www.husetzornig.dk/Files/Billeder/sociale%20flygtninge.pdf


gruppe ældre har dog typisk en højere livskvalitet i udgangspunktet. Hjemmehjælpen udligner 

dermed forskellen på de grupper. Undersøgelsen benytter sig af måleinstrumentet ASCOT 

(Adult Social Care Outcomes Toolkit). Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp - En 

ASCOT undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere. Aalborg Universitet på opdrag fra 

Hjemmehjælpskommissionen, 2013. 

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp  

 

Individet er i centrum ved afgørelser om socialpædagogisk bistand  

En ny undersøgelse viser, at kommunernes afgørelser samlet set er i overensstemmelse med 

regler og praksis i 81 pct. af sagerne, hvor borgere modtager socialpædagogisk bistand eller 

midlertidige ophold i botilbud. I 93 pct. af sagerne har kommunerne foretaget en konkret og 

individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Der er typisk fokus på borgerens 

funktionsevne eller sociale problemer. Analysen ser generelt på, hvordan kommunerne 

anvender og henviser til fastsatte serviceniveauer og inddrager økonomiske hensyn, når de 

træffer afgørelser om hjælp efter serviceloven § 85, om socialpædagogisk bistand, og 

serviceloven § 107, om midlertidigt ophold i botilbud. Kommunernes anvendelse af 

serviceniveauer, Ankestyrelsen februar 2014. 

Kommunernes anvendelse af serviceniveauer 

 

Status for ligestillingen i Danmark 

I anledning af 20-året for vedtagelsen af Beijinghandlingsplanen, der blev vedtaget på FN’s 4. 

Verdenskvindekonference, beskrives udviklingen og status for ligestilling i Danmark. 

Handlingsplanen dækker over 12 områder, som alle gennemgås i rapporten: Kvinders 

fattigdom, uddannelse og træning, sundhed, afskaffelse af vold mod kvinder, væbnede 

konflikters virkninger for kvinder, kvinders deltagelse i økonomi og produktion, lige fordeling af 

magt og ansvar, mekanismer til fremme af kvinders stilling, respekt for menneskerettigheder 

for kvinder, mediernes fremstilling af kvinder, kvinders bidrag til bæredygtig udvikling og 

miljøbevarelse samt beskyttelse af piger. Danmarks opfyldelse af Beijinghandlingsplanen, 

Ministeret for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2014. 

Danmarks opfyldelse af Beijinghandlingsplanen 

 

Retten til frit valg af hjælpemidler bruges næsten ikke 

I 2010 fik borgere med nedsat funktionsevne adgang til frit valg på alle typer af hjælpemidler. 

Samtidig blev retten til frit valg af håndværkere og materialer ved boligindretning indført. 

http://sm.dk/filer/arbejdsomrader/aeldre/analyse-af-omsorgsbetinget-livskvalitet-fra-aalborg-universitet.pdf
http://ast.dk/publikationer/kommunernes-anvendelse-af-serviceniveauer
http://sm.dk/publikationer/rapport-om-danmarks-opfyldelse-af-beijinghandlingsplanen-beijing-20-ar


Tidligere gjaldt denne ret kun særligt personlige hjælpemidler (fx proteser og ortopædisk 

fodtøj). En kortlægning har vist, at de nye bestemmelser i praksis kun bruges i meget 

begrænset omfang. Det vurderes i kortlægningen, at det frie valg benyttes i ca. én pct. af alle 

sager om genbrugshjælpemidler (fx plejesenge, badestole, rollatorer) og i syv pct. af alle 

sager om boligindretning. Kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit 

valg af hjælpemidler og boligindretning. Rambøll for Ministeriet for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale Forhold, maj 2014.  

Kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler og 

boligindretning 

 

Social kontrol begrænser nogle unge med etnisk minoritetsbaggrund 

En ny rapport peger på, at især piger og unge kvinder i nogle etniske minoritetsmiljøer oplever 

undertrykkelse og frihedsbegrænsning. Undersøgelsen tager overordnet set afsæt i 

spørgsmålet om, hvordan ligestilling og kønsroller opleves i minoritetsetniske miljøer, og 

hvordan dette præger de udfoldelsesmuligheder, livsplaner og strategier, der udvikles hos de 

unge kvinder og mænd i disse miljøer. Undersøgelsen har særligt fokus på, hvordan kønsroller, 

kønsopfattelser og forskellige former for social kontrol kan komme til at virke styrende for de 

unges liv og integrationsmuligheder. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse med et 

begrænset antal informanter. Undersøgelsen siger derfor ikke noget om, hvor udbredt social 

kontrol er, men kan bidrage til at belyse spørgsmål om hvorfor og hvordan. Kønsroller og 

social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. ALS Research for Ministeriet for 

Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, februar 2014. 

  

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund 

 

Døvfødte børn og deres livsbetingelser 

Behandlingen Cochlear Implatantat (CI), der giver døvfødte børn mulighed for at kommunikere 

ved at lytte og tale, betyder et stort fremskridt for mennesker, der er født døve. Fx får børn, 

der modtager behandlingen, lært at læse meget bedre end døvfødte børn ellers gør. CI løser 

dog ikke alle problemer for døvfødte børn. Deres hørelse begynder at fungere senere end 

andre børns, og den har slet ikke samme kvalitet som naturlig hørelse. Det er vanskeligt at 

følge med, når flere mennesker deltager i samtaler og i uformelle sammenhænge, fx sammen 

med kammerater. Døvfødte børn og deres livsbetingelser. SFI – Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 

Forhold, maj 2014. 

Døvfødte børn og deres livsbetingelser 

http://sm.dk/publikationer/kortlaegning-og-effektmaling-af-servicelovens-bestemmelser-om-frit-valg-af-hjaelpemidler-og-boligindretning
http://sm.dk/publikationer/kortlaegning-og-effektmaling-af-servicelovens-bestemmelser-om-frit-valg-af-hjaelpemidler-og-boligindretning
http://sm.dk/publikationer/social-kontrol-og-gammeldags-konsroller-begraenser-unge-med-etnisk-minoritetsbaggrund
http://www.sfi.dk/seneste_rapporter-2093.aspx?Action=1&NewsId=4323&PID=9295


 

Færre på herberger og forsorgshjem 

I løbet af de sidste par år er der kommet lidt færre brugere af landets bosteder som herberger 

og forsorgshjem. I 2009 var der 6.250, der benyttede botilbuddene, mens tallet i 2013 var 

6.122. Brugerne overnatter dog flere dage på bostederne, viser den nyeste årsstatistik fra 

Ankestyrelsen. I 2009 overnattede hver enkelt bruger i gennemsnit 98 dage på et herberg 

eller et forsorgshjem. I 2013 sov hver enkelt bruger 111 dage på et botilbud. Statistikken viser 

også, at der er tre gange så mange mandlige brugere af bostederne end kvinder, at knap 

halvdelen af brugerne er mellem 30 og 49 år, og at næsten hver femte har været anbragt 

uden for hjemmet som barn eller ung. Brugere af botilbud efter servicelovens § 110. 

Ankestyrelsen 2014. 

Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 

 

http://ast.dk/publikationer/botilbudsstatistik-2013

