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Introduktion

Kære Læser

Vi har gennem det sidste år oversat 4 hæfter udviklet af Sonja Parker, som alle beskriver 
støtteværktøjer til arbejdet med sikkerhedsplaner i højrisikofamilier. Selvom de fleste danske 
socialarbejdere læser og taler godt engelsk, er det vores erfaring at sproget for mange alligevel er en 
betydelig barrierer, hvilket betyder at man kan gå glip af spændende og tilgængelig læring 

I forbindelse med kurser, undervisning og supervison er det oftest stillet spørgsmål: hvordan kommer 
vi gang? Skal vi begynde i “hvad der bekymrer” eller i “hvad der fungerer”. “Kan man ikke også starte 
i Se ske”? Andre spørgsmål går på: Skal vi gøre f.eks bekymringskolonnen færdig inden vi går til 
fungererkolonnen eller kan vi bevæge os mellem begge kolonner. Svarene på alle disse spørgsmål er 
mange, også som skrevet i de andre hæfter så har formålet har ikke været at lave ”en sådan skal du 
gøre manual ”

Ideen med dette 5 hæfte er at give eksempler på, hvordan du kan komme igang med at gøre arbejdet 
i praksis. Da arbejdet med  sikkerhedsplaner og de dertil udviklede støtteværktøjer er videreudviklet i 
deres praktiske brug i mødet mellem socialarbejdere og familier og børn, skal dette hæftet læses i 
denne ånd. Dette hæfte er ikke en direkte oversættelse, men en sammenskrivning af Sonjas tekster 
med vores erfaring og praksis fra arbejdet med de løsningsfokuserede ideer i myndighedsarbejdet i en 
dansk kontekst.hæftehæftehæfte

Sonja har mange års praktisk erfaring som socialarbejder og underviser på området for socialt udsatte 
børn, unge og deres familier i Vestaustralien og har arbejdet med sikkerhedsplaner i en årrække. Hun 
ejer i dag virksomheden Aspirations Consultancy og fungerer herigennem som selvstændig 
socialarbejder, konsulent, supervisor og underviser over hele verden i sikkerhedsplansarbejdet og 
metoden ”Partnering for Safety”.  Hun har udviklet sit arbejde på skuldrene af Steve de Shazer, Insoo 
Kim Berg, Susie Essex, Andrew Turnell og Steve Edwards mfl.. Nu er det din tur til at udvikle arbejdet 
videre i en dansk kontekst.

Sonja brænder særligt for at forældre, børn og unge får en stærk stemme i forhold til deres eget liv og 
deres fremtid. Det er igennem hendes arbejde med familierne og undervisningen af mange praktikere 
og ledere omkring i verden, at hun har udviklet støtteværktøjerne til mere effektivt at samarbejde om 
at skabe fremtidig sikkerhed for børnene. 

God læselyst

Rikke Ludvigsen og Lester Johannessen-Henry
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Hvordan kan SOS 
rammen hjælpe os 
med at få overblik og 
samtidig styrke 
vurderingen i høj-
risikosager
Sagsgennemgang med SOS

Hvordan kommer vi igang? Hvor skal man 
starte? skal man starte i fungerer eller i 
bekymringer. Disse spørgsmålet stillet igen 
og igen i forbindelse med undervisning i 
SOS. Dette hæfte giver et bud på en 
indføring i hvordan man såvel individuelt 
som gruppevis kan bruge SOS rammen når 
man i gennemgangen af komplicerede  
sager. Gennemgangen skal forstås som et 
guidlines-- og læringsværktøj og ikke som en 
beskrivende der må føles slavisk. Det er et 
håb at dette kan bidrage til at du finder din 
egen vej, stil og tillid til at de kan facilitere 
sager ved at bruge SOS risikovurderings- og 
planlægnings rammen.

Når man facilitere en SOS proces er opgaven 
at hjælpe sagsbehandlere med grundigt at 
gennemtænke og reflektere sig gennem de 
komplicerede sager som de arbejder med. 
Det handler om at give overblik og frem for 
alt at gøre rådgiveres implicitte tanker og 
overvejelser eksplicitte. Det vil sige at ligge 
dem på bordet for dem der lytter med 
omkring sagen. Som det forhåbentlig er 
fremgået tydeligt af undervisningen er SOS  

tilgangen en spørgmåls stilgang og de fire 
kolonner som et visuelt overbliks kort hvor 
man skriver socialarbejderens overvejelser 
og tanker op på mens  den aktuelle sag 
faciliteres. Denne proces kan hjælpe 
socialarbejderen med at 
udvikle og forfine deres 
vurderings- og 
sagsarbejds 
kvalifikationer/
færdigheder som 
de kan overføre til 
arbejdet med deres 
øvrige sager.

SOS processen er også et 
kraftfuldt procesværktøj til at støtte en 
løbende læring omkring det at lave 
omfattende risikovurdering. Dette såvel for 
den enkelte sagsbehandler som for hele 
teamet.
En sagskonsultation kan ligne en form for 
supervisions proces som hvis den gøres 
ordentligt kan udvikle en kultur hvor der er 
tillid, åbenhed og fælles læring i teamet. 
Hvis sagskonsultationen bliver anvendt med 
en medarbejder i en team eller 
gruppekontekst kan de øvrige deltagere 
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deltage som aktive observatører/
reflekterende team. Det vil sige at de i 
udgangspunktet ikke er direkte involveret i at 
kortlægge sagen, men de kan mens sagen 
bliver kortlagt reflektere over hvordan 
spørgsmålene og praksis gælder på deres 
egne sager. Mere detaljeret udforskning af 
hvordan processen kan bruges i gruppe 
sammen illustreres senere i denne hæfte. I 
særligt komplekse sager kan SOS 
gennemgang ligeledes skabe en  kontekst for 
fælles beslutningstagning (F.eks er der 
sikkerhed nok for børnene i forhold til at 
blive hos forældrene)så de vanskelige 
beslutninger  kan tages på baggrund af 
visdom og erfaring fra et helt team, snarere 
end at være truffet på skuldrene af enkelt 
personer eller koordinatorer/ledere.

Formålet med SOS 
gennemgang
SOS gennemgang kan bruge på mange 
måder. Den er særdeles brugbar når der skal 
skabes overblik, laves risikovurdering, samt 
når der skal træffes vanskelige beslutninger 
f.eks:

Hvornår kan man med fordel bruge SOS 
processen?
I forbindelse overvejelser om der skal 
opstartes eller under en børnefaglig 
undersøgelse(§50) kan en sag med god 
grund kortlægges sammen med pågældende 
sagsbehandler så hun kan tænke sig 
igennem sin vurdering på hvad hun f.eks ved 
at der er sket i familien. Hvad mere hun 
behøver at vide, og hvad hun/teamet 
behøver at se forældrene gøre i deres 
omsorg og varetagelse af børnene for at hun 
er parat til at lukke sagen.) som en 
forberedelse til at møde børnene, forældrene 
og andre vigtige personer og høre deres 
vurdering/perspektiv så sagen.
Man kan ligeledes med fordel bruge SOS 
processen når det drejer sig om at komme til  
beslutning om hvorvidt der er sikkerhed nok 

for børnene i forhold til at blive hos 
forældrene eller om barnet må anbringes.
Det kan være i  forhold til en vurdering af 
om der er nok sikkerhed i familien  til at 
f.eks øge samværdshyppigheden , tillade en 
kontakt uden overvåget samvær , til 
overnatning og evt tillade børnene kommer 
hjem og bo fuld tid.
I forhold til at vurdere om der er sikkerhed 
nok for børnene til at lukke sagen
I forhold til at hjælpe sagsbehandlere til der 
føler at de sidder fast i sagen videre til næste 
skridt

Når man begynder

I begyndelsen af en en SOS gennemgang er 
det vigtigt at får tydeliggjort hvilket formål 
sagsbehandler har med at tage sagen op. 
Hvad er det for vigtige beslutninger der må 
tages på dette tidspunkt i sagen. At besvare 
disse spørgsmål hjælper såvel sagsbehandler 
som facilitator med at holde fokus gennem 
processen. I den forbindelse kan der 
fokuseres såvel på at få kortlagt de vigtigste 
informationer som f.eks sikkerhed.  De 
vigtigste informationer og sikkerhedsskalaen 
er til hjælp i forhold til de vigtigste 
beslutninger som der må træffes. Hvis f.eks 
til spørgsmålet om, hvor vidt en sag skal 
åbnes eller lukkes kan sikkerhedsskalaen 
bruges således: “På en skala fra 1-10 hvor 10 
er du kan forlade eller lukke sagen og sikker 
på at børnene vil trives og være beskyttede i 
deres forældres varetægt og 0 er at du er så 
bekymrede for børnenes sikkerhed og trivsel 
at du må åben sagen med det sammen og 
aflægge et familien et besøg i dag. Hvor på 
skalaen er du?” 
Når facilitatoren har kortlagt de to første 
koloner( Bekymring og Fungerer) giver det 
mere mening at bruge skalaen. En balanceret 
risikovurdering tages på baggrund af såvel 
det der bekymrer som det der fungerer.
Undtagelsen fra at begynde en SOS proces 
med et klart formål er når sagsbehandleren 
sidder meget fast i sagen. Sagsbehandlere 
kan nogen gange sidde så fast i en sag og 
være så overvældet af informationer og 
kompleksitet, at han/hun ikke er i stand til at 
formulere hvad der skal komme ud af 
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processen før de har fået lejlighed til at sætte 
ord på hvad der sker i familien og hvad det 
er de som sagsbehandler har gjort indtil 
videre. Erfaringen er at det først er her at 
sagsbehandler være i stand til at beskrive 
hvad hun ønsker at få ud af en SOS 
gennemgang, og hvad hun fremadrettet 
behøver at gøre med familien at kunne 
bygge sikkerhed for børnene

Dette dokument vil fører dig skridt for skridt 
gennem SOS processen som den kan bruges 
når man laver en fuldkommen kortlægning 
af en sag.  Husk at det er et forslag - ikke en 
manual.
 

I gangsætning af en 
SOS gennemgang
Det er helt afgørende I en SOS gennemgang 
er  at kortlægningen er visuel(dvs gjort på 
smartboard, whiteboard eller flipoverpapir) 
Det at se sine tanker, og ord skrevet op i et 
klart lige-ud-dansk ind i de fire SOS 
kolonner er afgørende for at 
sagsbehandleren kan udvikle større klarhed 
og overblik. Den letteste måde er at skrive 
SOS rammen på en stor whiteboard eller 
flipoverpapir og opdele disse i tre kolonner. 
Indholdet kan afhængig af hvad for et 
redskab der bruges kopieres fotograferes 
eller man kan tage de 3 kolonner med sig og 
skrive dem af.

En hel SOS gennemgang,  med en 
kompliceret sag kan let tage mellem 1-1,5 
time. Det kan gå hurtigere når man bliver 
mere erfaring i at styre processen. Det kan 
synes at være meget  at bruge 1,5 time på at 
få klarhed og fokus i en sag. Men erfaringen  
er at det er givet godt ud såvel i relation til 
sparret tid senere i processen, men også i 
forhold til udvikling af praksis og visdom for 
sagsbehandleren og evt. teamet

Hvordan kommer vi i gang?

Sagskonsultationsprocessen starter typisk 
med at spørge sagsbehandler om at 
identificere vigtige personer i familien, som 
facilitator så skriver ind i et genogram på 
toppen af whiteboardet. Genogrammet 
behøver ikke at inkludere hele familien, men 
bør indeholde de umiddelbare 
familiemedlemmer og de familiemedlemmer 
der er vigtige i forhold til at bygge sikkerhed 
for barnet. (til den opgave se også 
hæftehæfte familie cirkel netværk)

Det næste trin før påbegyndelse den 
detaljerede kortlægning er at invitere 
sagsbehandleren til at bruge 2-4 minutter til 
at fortælle dig og teamet hvad de tænker at 
der vigtigt for os at vide omkring sagen. 
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Dette giver sagsbehandleren mulighed for at 
få noget af den viden/tanker der kører rundt i 
hovedet omkring familien ud i det åbne.. 
Det er vigtigt at det er en kort 
baggrundsinformation således at det ikke 
tager for lang tid og måske igangsætter en 
ikke brugbar historiefortælling omkring 
sagen.

Hvilken af de 4 søjler vil du 
starte med

Afhængig af formålet med SOS 
gennemgang, så kan det betyde at vi må 
igennem hele SOS rammen dvs alle 4 
søjler og bekymringsskala. Men det kan 
også blot være dele af rammen som 
sagsbehandleren ønsker hjælp til. Det kan 
være at hun ønsker at få særlig klarhed 
bekymringerne, f.eks at hun ønsker at få 
sorteret i bekymringerne mellem 
begivenheder der er sket i familien, 
hvordan disse har påvirket barnet og 
fremtidig bekymring hvis det fortsætter 
samt hvad der er komplicerende forhold.

Hvis sagsbehandler er klar på hvad hun 
ønsker hjælp til i begyndelse af SOS 
processen, ville dette være bestemmende for 
hvilken del af SOS rammen du begynder 
med. Erfaringen er at sagsbehandlere ofte 
tager sager op hvor de er kørt fast og er 
dermed uklare på hvad de ønsker. Erfaringen 
er også at de gennem kortlægningen stille og 
roligt begynder at opnå noget klarhed og 
overblik. Så nogen må man bare begynde at 
kortlægge.

Ligeså snart sagsbehandleren har givet en 
kort baggrundbeskrivelse kan I i fællesskab 
vurdere hvor det giver mest mening at 
begynde i SOS rammen. Erfaringen er at 
man ofte begynder processen i de to første 
kolonner (Bekymring – Fungerer) suppleret 
med en skalering. Det er oftes mest logisk at 
vente med “Se ske” kolonnen når 
bekymringsudsagnene er klare

Hvad Fungerer eller hvad Bekymrer

Du kan  starte med ” hvad er dine 
bekymringer?” eller ”hvad fungerer 
godt?”Det er ofte brugbart at spørge 
sagsbehandleren hvor de kunne ønske sig at 
begynde. At starte med ”det der fungerer” 
når sagsbehandlere er nye i forhold til SOS 
metoden, og evt. er overvældet af sagens 
kompleksitet kan være hjælpsomt.  Dette 
kan hurtigt bringe opmærksomhed på hvad 
der går godt i familien og positive 
beskrivelser på hvad sagsbehandleren har  
gjort i sit arbejde med familien

Den resterende del af dette afsnit vil forklare 
SOS gennemgangen ved at vi arbejder os 
gennem elementerne af SOS rammen. Fordi 
SOS rammen er bruges som er organiserings 
og overbliksramme for SOS gennemgangen 
er det vigtigt at huske at gennemgangen er 
meget mere end bare at udfylde fire 
kolonner. Processen har til formål at, 
forbedre sagsbehandlers vurdering af 
bekymringerne for børnene, styrke 
sagsbehandlers evne til at tænke kritisk 
refleksivt over sit arbejde i sagen, samt til at 
holde fokus i sagen, med henblik på at skabe 
tilstrækkelig sikkerhed for børnene så sagen 
kan lukkes.
En særlig udfordring for facilitator og 
sagsbehandler er de begge bliver spundet 
ind i ambitionen om at kortlægge sagen 
perfekt.  kritisk reflektorisk tænkning i egne 
sager med henblik på at bringe disse tanker i 
spil i forhold til at skabe fremtidig sikkerhed 
for børnene.
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Hvordan arbejde sig igennem 
SOS- Rammen

Dette afsnit vi forklare hvor du arbejder dig 
igennem SOS rammen(de 4 søjler) i en 
sagskonsultation. I slutningen af afsnittet vil 
jeg komme med et pr refleksioner og 
betragtninger over processen som kan være 
til hjælp i forhold til at fremme arbejdet med 
sagskonsultationsprocessen.

For personer der endnu ikke har så meget 
erfaring med at arbejde med SOS rammen 
vil dette afsnit også indeholde  information 
om hvordan de forskellige dele af SOS 
rammen bliver brugt i praksis.  

SOS rammen er organiseret i fire 
undersøgelsesområder:

1. Hvad er vi bekymret for i forhold til 
barnet?

2. Hvad fungerer godt
3. Vurdering af bekymringsgraden/

sikkerheds på en skala fra 0-10
4. Hvad må vi se ske?

5. Hvilke aftaler og løsninger er der 
lavet?

Som det fremgår af skemaet, indeholder de 4 
søjler i en række vigtige delelementer. Når 
man skal illustrere hvordan man pædagogisk 
arbejder sig gennem SOS rammen kommer 
det let til at se ud som en meget lineære 
proces. Det er vigtigt at pointere at  
processen ikke er en lineære proces. Som 
det vil fremgå, så kan man starte et utal af 
steder afhængig af hvilken information 
sagsbehandler tilvejebringer, men også i 
forhold til hvor du som facilitator tænker at 
det er mest hjælpsom at begynde. 
Hvis sagsbehandler er overvældet og 
energien er lav eller at SOS gennemgangen 
opleves fastlåst, kan facilitator skabe mere 
energi ved at gå til ”hvad fungerer godt” 
søjlen og lede efter muligheder for at 
anerkende og give komplimenter til den 
indsats sagsbehandler allerede har gjort i 
forhold til de ting der går godt i familien.

Selv om man kan starte mange steder i SOS 
rammen og selv at vi siger at det ikke er en 
lineære proces, så er der mange 
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sammenhængende elementer. Det vil sige at 
noget information i SOS gennemgangen må 
komme før noget andet. Et eksempel på  det, 
kan f.eks være, at man for at kunne 
formulere bekymringsudsagnet må have 
identificeret fortidige hændelser(adfærd der 
har eller kan skade barnets sikkerhed og 
trivsel)og komplicerende forhold(ting der gør 
arbejdet med familien mere kompliceret 
men som ikke er det der åbner sagen). Et 
andet eksempel er at f.eks 
bekymringsudsagnet må være klart beskrevet 
før man begynder at drøfte evt 
sikkerhedsmål og hvad forvaltningen måske 
ske for at skabe sikkerhed for barnet.
Erfaringen med kortlægnings- og 
interviewprocesser er at mennesker svarer 
det de har i hovedet og er optaget af. Ofte 
kan der i svaret på spørgsmålet om hvad der 
bekymringer indeholde udsagn om hvad mor 
ønsker for sit barn. Så kan facilitator blot 
skrive dette udsagn også vende tilbage til sit 
spørgsmål. 
Det gør processen mere flydende og 
dynamisk og facilitator behøver ikke hele 
tiden behøver at  sige til sagsbehandler at 
hun ikke svare på spørgmålene.  

Hvad er vi bekymrede 
for?
I søjlen ”hvad er vi bekymret om er der 3 
hovedelementer

1. fortidige hændelser/overgreb/
mistrivsel/fare

2. Fremtidige bekymringer
3. Komplicerende forhold

Fortidige bekymringer er beskrivelser af 
hvad der er sket der bekymrer  os i forhold til 
disse børn i deres forældres varetægt.

Brugbare spørgsmål
Hvad er der sket (i forhold til barnet) som 
har ledt til at myndighedssiden er involveret 
med denne familie

Andre spørgsmål kan inkludere

Hvad er der sket børnene der ledte til at de 
blev anbragt
Hvad er der sket børnene der gør at 
forvaltningen vil åbne denne sag?

Undersøgelse af sagsbehandlerens forståelse 
af familiens medlemmers forskellige 
perspektiver er vigtig for SOS 
gennemgangen. I hver søjle bruges 
spørgsmål(relationsspørgsmål) der 
undersøger hvad sagsbehandleren ved om 
familiemedlemmernes forskellige 
perspektiver og synspunkter

F.eks

Hvad ville mor, far, barnet sige der er sket 
børnene som har ledt til forvaltningen er 
involveret med familien?

 For at kunne sige noget nyttigt om den 
fremtidig bekymring for børnene, må de 
fortidige hændelser omkring hvad der er sket 
børnene være i beskrevet i meget konkrete , 
faktuelle og specifikke termer. (hvem har 
gjort hvad i forhold til hvem og hvornår hvor 
slemt og  hvor tit) Der skal også være 
beskrivelser af hændelser/overgreb som 
aktuelt sker børnene. Det er ikke sandsynligt 
at sagsbehandleren giver alle disse 
informationer på de første spørgsmål. Så det 
er vigtigt med opfølgningsspørgsmål for at 
forstærke detaljerne omkring hvad der er 
sket og hvilken forstærke beskrivelserne af 
disse hændelses indvirkning på barnet.

Opfølgningsspørgsmål som kan være:
Hvordan ved vi at dette er sket? (hvem er 
kilden)
Hvornår skete det? (første, værste og sidste 
gang)
Hvor tit er det sket?
Hvordan har forældrenes adfærd 
(rusmiddelbrug, slagsmål og konflikter) 
påvirket børnene?
Hvad ser du/har du set som fortæller dig at 
børene er bliver udsat for overgreb/lider som 
resultat af denne adfærd?
Hvad ellers er der sket med børnene i 
forældrenes varetægt som bekymrer dig?
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Det er vigtigt at fortsætte med at stille 
spørgsmål omkring fortidige hændelser og 
deres påvirkning af børnene indtil 
sagsbehandler siger at alle informationer er 
identificeret.

Skriv fortidige hændelser
Kasse

Fortidige hændelser har 3 komponenter

1. Hvem har oplyst /hvem er underretter 
eller ” det er oplyst at ….” hvis 
underretter er anonym

2. Hvad er der sket barnet? Hvor, 
hvornår?

3. Hvilken indflydelse har det på barnet?

Eksempel:
Socialrådgiver og læge på hospitalet har 
oplyst til myndighedssagsbehandler at Sofia 
(14 mdr) var blevet bragt til hospitalet i går  
af hendes mormor som fortalte hospitals 
personalet at hun tror at Tanja og David 
bruger stoffer og ikke giver Sofia tilstrækkelig 
mad. Hun fortalte at hun aflagde dem et 
besøg i går og fandt Sofia ladt alene hjemme 
grædende og med døren åben. Lægen sagde 
at Sofia var dehydreret og undervægtigt for 
hendes alder(på den 3 percentile) og så ud 
til at være lidt bagefter i sin udvikling.

Som eksemplet viser skal fortidige hændelser 
beskrivelsen være i et klart og lige-ud-på-
dansk sprog som sagsbehandler kan bruge 
med forældrene. Så snart at du har skrevet 
alle fortidige hændelser på whiteboardet kan 
du spørge sagsbehandler hvilket sprog hun 
vil bruge sammen med forældrene.

Udenfor kassen

Nogen gange respondere sagsbehandlere på 
spørgsmålene omkring fortidige hændelser 
ved at tale om bekymringer for det der kan 
ske i fremtiden. Hvis det sker, kan det være 
godt at tydeliggøre forskellen mellem 
fortidige hændelser og det der er sket og 
fremtidige bekymringer omkring der kan ske. 
Det er vigtigt at forklare at du vender tilbage 

til dette fokus omkring sagsbehandlerens 
fremtidige bekymringer for barnet. 
Hvis sagsbehandleren kan beskrive 
forældrenes bekymrende adfærd men ikke 
har information omkring aktuelle eller 
fortidige overgreb på børnene kan disse 
informationer beskrives under 
komplicerende forhold.

Hvis sagsbehandleren begynder at tale om 
forældrenes eller familiens positive 
egenskaber, eller du hører noget antydet 
omkring familiens styrker eller tidspunkter 
hvor de demonstrere omsorg, sikker 
varetagelse af deres børn i forbindelse med 
beskrivelser af fortidige bekymrende 
hændelser kan man gå direkte til ”hvad 
fungerer godt” søjlen. Det er vigtigt at sikre 
sig at beskrivelserne bliver detaljeret. At lave 
dette skift til ” hvad der virker godt” kan 
bringe energi og fornemmelse af håb til 
sagsbehandleren. Dette skifte kan også 
bruges mere strategisk hvis man som 
facilitator oplever at energien blive lav. Når 
man har fået uddybet og beskrevet 
omstændighederne omkring det ”der 
fungerer godt” kan man gå tilbage til 
fortidige hændelser og sikre at du kommer 
rundt om det hele.

Den energi som sagsbehandleren bringer til 
SOS gennemgangen vil også have stor 
indflydelse på den opmærksomhed som du 
har på sagsbehandlerens gode praksis. Når 
sagsbehandleren gennem processen kommer 
rundt om forskellige aspekter af familiens 
situation vil dette ofte bringe opmærksom-
heden henimod sagsbehandlerens praksis 
med familien. Det at anerkende og give 
komplimenter til eksempler af god praksis er 
at hjælpe og tydeliggør hvad det er 
sagsbehandleren gør der er brugbart og 
hvilken forskel at dette har gjort i sagen. 
Begge dele kan bidrage til på den ene side at 
højne energi engagement og motivation og 
på den anden side at få sagsbehandlerens til 
at vokse i udvikling af sin praksis og tillid til 
sig selv.  
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Fremtidig bekymring for 
barnet hvis der ikke sker 
ændring

Udsagn omkring fremtidig bekymringer er de 
vigtigste udsagn at få gennemarbejdet i den 
første søjle. Bekymringsudsagn skal beskrive 
klart hvad alle er bekymret for kan ske 
børnene  i fremtiden, når de er i deres 
forældres varetægt hvis ikke der sker 
forandring i familien. Bekymringsudsagnene 
er myndighedssiden bundline bekymringer.
(hvilket betyder at de ikke er til 
forhandling)Disse bekymringer skal 
adresseres for at sagen kan lukkes. 
Disse bekymringsudsagn skal ligesom 
fortidige hændelser beskrives i et lige-ud-
dansk sprog således at professionelle, 
forældre, barnet og sikkerhedsnetværket kan 
forstå hvad bekymringerne går ud på. Uden 
denne klarhed i sproget vil det være 
nærmest umuligt at udvikle en meningsfuld 
sikkerhedsplan.

For hvert beskrivelse af fortidige hændelser 
skal der være en korresponderende 
bekymringsudsagn som beskriver 
sagsbehandlerens bekymring for at dette kan 
ske igen i fremtiden i forhold til børnene.
Det kan også være at der er nogen  af 
bekymringsudsagnene der må korrespondere 
med de mest seriøse komplicerende forhold. 
De skal tydelig adresseres hvis 
sagsbehandleren kunne frygte at disse 
forhold kunne skade barnet eller skabe 
omsorgssvigt i fremtiden.

Udvikle bekymringsudsagn

Forslag til spørgsmål der kan udvikle 
bekymringsudsagn

✴Hvad er dine bekymring for hvad der vil 
ske dette barn i fremtiden hvis de er i 
forældrenes varetagelse og ingenting i 
familien forandres sig?
✴Hvad ellers er du bekymret for kan ske 
barnet når det er i forældrenes varetægt??

✴Når du ser på hvad der er sket(fortidige 
hændelser) og komplicerende forhold, er der 
så andet du er bekymret for kan ske disse 
børn i deres forældres varetægt?

Det er vigtigt at notere sig, at det kan være 
rigtig vanskeligt for sagsbehandleren at 
formulere disse bekymringer. Og når de gør 
det, så kan de ofte komme til at formulere 
dem i meget generelle og overordnede 
vendinger. F.eks ”jeg er bekymret for at 
barnet vil lide omsorgssvigt” eller” jeg er 
bekymret for seksuelle overgreb” . Så som 
facilitator må der lyttes efter disse generelle 
udsagn og bruge opfølgningsspørgsmål for at 
få sagsbehandleren til at formulere 
bekymringsudsagnene i meget detaljerede 
og klart på lige-ud-dansk sprog.

Nogen gange hjælper det, hvis man 
begynder med at skrive bekymringsudsagnet 
op og fortsætter med at spørger ind i til flere 
detaljer.

På flipoverpapiret: Karen er bekymret……

Facilitator: ”hvad er det du er bekymret over 
at disse forældre vil gøre?”

Sagsbehandler: ” Jeg er bekymret for at de 
kommer op at slås”
Facilitator: ” Og hvis de kommer op og slås, 
hvordan vil det så se ud? Og hvad vil de 
gøre i deres slagsmål som bekymrer dig”

Sagsbehandler: ” At de slår hinanden, råber 
og skriger og kaster ting efter hinanden”

På flipover: Så, Karen er bekymret for at Tom 
og Amanda vil slå hinanden, råbe og skrige 
af hinanden og kaste ting efter hinanden”

Facilitator: ” Så hvis Tom og Amanda gør 
dette, hvad der du så bekymret for vil ske 
børnene.?”

Sagsbehandler: ” Jeg er bekymret for at 
børnene kan komme til skade som det skete 
sidste gang da Tom kastede en kop efter 
Amanda og ramte Tommy i hovedet”
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Op på Flipover: Så karen er bekymret for at 
børnene kan komme til skade som det skete 
sidste gang da Tom kastede en kop efter 
Amanda og ramte Tommy i hovedet”

Facilitator: ” Hvad ellers er du bekymret for 
kan ske børnene hvis Tom og Amanda slås 
på denne måde?”

Sagsbehandler:” Jeg er bange for at et af 
børnene kan blive ramt når den ene forældre 
prøver at slå den anden”
 
Facilitator: ” Og hvad ellers er du bange for 
der kan ske børnene

Sagsbehandler: ” At børnene bliver virkelig 
bange når de ser deres far og mor slås på 
denne måde”

På Flipover: Så, Karen er bekymret for at 
Tom og Amanda vil slå hinanden, råbe og 
skrige af hinanden og kaste ting efter 
hinanden og at børnene kan blive ramt af 
noget eller ved et uheld blive ramt hvis de 
ender imellem forældrene men de slås og 
at børnene vil blive forfærdelig bange ved 
at se og høre deres forælde slås på denne 
måde”

Facilitator: ” Fanger denne beskrivelser 
hvad du er bekymret for?”

Sagsbehandler: ” ja det gør”

Facilitator: ” Og er det skrevet i et sprog 
som du tænker er hjælpsomt i forklaringen 
af dine bekymringer overfor forældrene/
familien?”

Sagsbehandler:” ja”

Facilitator: ”okay, det er godt at vi har fået 
det så klart. Så hvad ellers er du bekymret 
for kan ske børnene i forældrenes 
varetægt?”

Til at udtrykke sagsbehandlerens forståelse 
af familiemedlemmernes forskellige 
bekymringer kan nedenstående spørgsmål 
bruges:

✴Hvad ville forældrene/børnene/udvidet 
familie sige at de er mest bekymret for vil 
ske børnene i fremtiden?

✴Hvad ville de sige at de var bekymret 
omkring?

✴Hvad tror du at mor og fars værste frygt 
omkring hvad der kan ske børnene i deres 
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At skrive et bekymringsudsagn

Bekymringsudsagn er de udsagn vi bruger når 
vi skal forklare forældrene vores bekymringer 
og hvad der er vores fremtidige bekymringer 
for børnene i deres varetagelse. Det er vigtigt 
at disse bekymringsudsagn  kan linkes direkte 
til forældrenes mulige fremtidige adfærd 
( hvad vi er bekymret for at de gentager af 
fortidige adfærd eller fortsætter med ikke at 
gøre) og dermed mulige fremtidige overgreb 
på børnene

Bekymringsudsagn har derfor 3 komponenter

1. Hvad er myndighedssagsbehandler 
bekymret for?

2. Forældrenes adfærd (hvad forældrene 
kunne gøre/undlade at gøre

3. Mulig indvirkning på barnet (Det vi er 
bekymret for vil ske barnet)

Forslag til formulering:

Vi er bekymret for at (mulig forældre adfærd)         
-    (mulig indvirkning på barnet)

Eksempel

Børnefamilieenheden er bekymret for at Tanja 
og David ikke giver Sofia nok og godt nok 
mad og at Sofia kan blive syg og ikke udvikle 
sig tilstrækkeligt fordi hun ikke får den man 
har brug for at vokse og udvikle sig

Børnefamilieenheden er bekymret for at Tanja 
og David vil lade Sofia alene hjemme og at 
Sofia vil blive meget bange og måske skade 
sig selv eller af nogen der kunne gå ind i 
huset.



varetagelse hvis ikke der sker ændring?

Når du har indholdet af bekymringsudsagnet 
klart kan du tjekke med sagsbehandleren at 
bekymringsudsagnet er skrevet i et sprog 
som de kan bruge med forældre og børn?

Komplicerende forhold

Komplicerende forhold er ting som gør 
situationen mere kompliceret eller mere 
vanskeligt at løse. Dette såvel for de 
professionelle og få de familiemedlemmer 
der er involveret i sagen. Typiske 
komplicerende forhold er forhold som 
fattigdom, rusmiddelbrug, psykisk sygdom, 
konflikter i familien og samarbejdsproblemer 
blandt de professionelle, samt kulturelle 
misforståelser.

Eksempler:
Tanja fortalte sagsbehandler at hende og 
David ikke kom så godt ud af det med deres 
familier og derfor ikke har så meget kontakt 
med deres familier

Tanja og David har fortalt at de fleste af 
deres venner bruger stoffer og at stoppe med 
at bruge stoffer ville kræve at de kvitter deres 
venner.
Sagsbehandler har ikke haft kontakt til 
hverken Tanja eller Davids familier eller 
venner og ved ikke om der er nogen der kan 
være en del af et sikkerhedsnetværk.

Det at skelne mellem komplicerende 
forhold, hændelser der er sket og fremtidig 
bekymring kan være svært for 
sagsbehandlere i begyndelsen af arbejdet 
med SOS. Det er vigtigt med en klar 
distinktion mellem disse 3 komponenter. Til 
hjælp for at gøre denne distinktion mere klar 
kan der fokuseres om bekymringerne aktuelt 
virker ind på børnene eller ikke.
Hvis vi kan beskrive hvordan forældrenes 
adfærd direkte har virket negativt ind på 
børnene, så har vi et udsagn om fortidige 
overgreb. På den baggrund kan vi formulere 
udsagn om fremtidig bekymringer. Hvis vi er 
bekymret omkring noget som f.eks mor 
psykiske sygdom men ikke har viden eller 

information om at det har indvirket negativt 
på børnene i fortiden, så er det et 
komplicerende forhold.

Nogen gange er komplicerende forhold på 
en sådan måde at vi er bekymret om 
hvordan dette kan have indvirkning på 
barnet. Dette kan lede til at et 
komplicerende forhold formuleres som et 
bekymringsudsagn. F.eks hvis en forældre 
ikke har betalt husleje og risikere at blive 
smidt på gaden og samtidig ikke har andre 
planer hvor han skal bo med børnene. Så vil 
dette bevæge sig fra at være en 
komplicerende faktor til at blive et 
bekymringsudsagn hvor vi beskriver vores 
bekymringer der går på at familien vil ende 
med at blive hjemløse med fare for at 
børnene skal opholde sig på steder der er 
usikre for deres sikkerhed og trivsel.

Forstærke komplicerende faktorer

Her er et bud på spørgsmål identificere og 
beskrive komplicerende forhold. 

✴ Hvilke forhold i denne familie 
besværliggør arbejdet med at skabe 
sikkerhed og trivsel for børnene? ”Hvad 
ellers gør situationen mere kompliceret?”

Andre måder at stille de samme spørgsmål 
på:

✴ ”Hvilke ting sker der i familien der gør det 
vanskeligt at opbygge sikkerhed for 
børnene?

✴  Hvilke ting sker der i familien der gør det 
vanskeligt for sagsbehandler at arbejde 
med familien”?

✴ ”Hvad tror du der gør det svært for denne 
familie at håndtere de problemer som alle 
er bekymret om”?

✴ ”Hvad tror du at mor, far (børn bedste-
forældre og andre professionelle) ville sige 
at der sker i familien der gør det 
vanskeligere for dem at beskytte deres 
børn og samarbejde med os?”

✴ ”Hvordan gør f.eks mors psykiske sygdom 
det mere vanskeligt for hende at 
samarbejde med os?”
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Det vil ofte være nødvendigt med disse 
opfølgningspørgsmål for at skelne mellem 
komplicerende forhold, fortidige overgreb og 
fremtidige bekymringer. F.eks:

Facilitator kan spørge uddybende: ” har vi 
nogen information som fortæller os at mors 
depression har været årsag til overgreb på 
børnene? 

Sagsbehandler: ”nej”

Facilitator kan så gå videre og spørge: ” ok. 
når vi ikke har et link mellem fortidige 
overgreb og mors psykiske sygdom så skriver 
vi mors depression som et komplicerende 
forhold. Og for at vi kan blive mere 
specifikke, så lad mig stille dig yderligere et 
spørgsmål: hvad er det omkring mors 
depression der komplicerer denne sag?

Sagsbehandler: ” mor har fortalt mig at hun 
har en depression. Men jeg ved ikke noget 
om hvor seriøs den er, eller hvordan den 
påvirker hende eller om hun modtager 
medicinsk behandling eller ikke”

Facilitator: ” Så du har endnu ikke haft en 
mulighed for at tale med mor om hendes 
depression og hvordan den påvirker hende 
eller hendes børn, eller om hun er i 
behandling eller ikke?.

Sagsbehandler: Nej ”

Facilitator: ” er det noget du vil tale mere om 
med mor?

Sagsbehandler:” Ja”

Facilitator: ” fint, så skriver vi det som et 
komplicerende forhold for nu. Og hvis du 
finder ud af mere fra mor eller andre at 
hendes depression har haft indvirkning på 
børnene, så kan vi komme tilbage til at 
udvikle en fortidige overgrebs udsagn. Er det 
ok?

Facilitator skriver og opsummerer: Mor 
fortalte Karen at hun har haft en depression, 

men myndighed ved endnu ikke om 
depressionen har haft indvirkning på mors 
omsorg for børnene eller om mor modtager 
behandling eller ej.

Facilitator kan f.eks sige” Nu hvor du siger at 
dette er noget du ønsker at tale med mor 
om. Er det ok hvis vi placere dette under 
næste skridt. Er det okay? Hvordan ønsker 
du at jeg skal skrive det? Er der noget 
omkring de komplicerende forhold i denne 
familie som vi skal være særlige 
opmærksomme på.

Et vigtigt sidste spørgsmål man kan stille i 
arbejdet med komplicerende forhold:

✴ Hvis vi ser på de komplicerende forhold 
er der nogen der er så alvorlige at du er 
bekymret for at børnene kan blive udsat 
for overgreb som et resultat af de 
komplicerende forhold

Svaret på dette kan betyde at en 
komplicerende faktor konverteres om til et 
bekymringsudsagn.

- 14 -



2. Hvad virker godt?
Den anden kolonne “hvad fungerer 
kolonnen” fokuserer på de ting, der sker i 
familien som bidrager til barnets sikkerhed, 
trivsel, udvikling og styrker. I denne kolonne 
har vi ligeledes fokus på tegn på undtagelser 
fra problemerne. Dvs tidspunkter hvor de 
beskrevne bekymringer i “bekymringssøjlen” 
er håndteret helt eller delvist af forældrene.

I arbejdet med familier med at opbygge 
større sikkerhed, trivsel og udvikling for 
børn, er det vigtigt at vi er opmærksomme 
på, hvad som går godt i familien samtidig 
med at vi har et klart fokus på de tidligere 
skader og den fremtidige fare for børnene.
At finde eksempler på adfærd, situationer og 
episoder der beskriver hvad der virker godt i 
familien, giver ideer til, hvad familien kan 
gøre for at skabe fremtidig sikkerhed, trivsel 
og udvikling for børnene. På samme måde 
kan man identificere de ressourcer og 
kvaliteter (styrker) som familien har og kan 
trække på til at opbygge fremtidig sikkerhed, 
trivsel og udvikling for børnene. At give 
opmærksomhed til styrker/eksisterende 
sikkerhed opbygger også relationer og 
skaber håb og et fundament for at tale om og 
adressere de svære ting. Ligeledes skaber det  
energi,motivation og engagement hos både 
de familien og de professionelle at lede efter 
det der fungerer.  

Når man arbejder med beskrivelser af 
bekymringerne i den første kolonne, så er 
det vigtigt at lytte efter hvilken som helst 
indikation eller glimt af positive ting, som 
kan blive udforsket yderligere. Eksempler på 
dette kan eventuelt inkludere:

Forældre som f.eks har en lang historie med 
stofmisbrug og hvis børn regelmæssigt 
kommer i skole.
Mor som ringede til myndighederne for at 
fortælle, at hun havde lyst til at begå 
selvmord og at hun var bekymret for, om 
hun ville komme til at gøre skade på sig selv 
og sine børn.

En far som har været meget åben overfor 
myndigheder i forhold til at tale om hans 
vold overfor partneren og hvordan dette 
påvirker børnene.

Eksisterende sikkerhed.

Udsagn omkring eksisterende sikkerhed 
beskriver tidspunkter, hvor forældre eller 
omsorgsgivere har udført handlinger eller har 
truffet beslutninger som førte til at barnet var 
sikkert relateret direkte til de beskrevne 
bekymringer. En anden måde at spørge på 
for at finde eksisterende sikkerhed er:  “er 
der tidspunkter, hvor børnene kunne være 
kommet til skade, men hvor forældre eller 
omsorgsgivere kunne beskytte børnene mod 
fare eller omsorgssvigt?

Eksempel:

Mor(Tanja) har fortalt: , “at i sidste måned, 
da hun vidste at Davids venner ville kommer 
over til en fest og at folk ville drikke og tage 
stoffer, arrangerede hun med hendes veninde 
(Kathrine) at hun skulle passe på Sofia i 
weekenden. Sagsbehandler har fået Kathrine 
til at bekræfte at dette var sket.  

Specifikke beskrivelser af eksisterende 
sikkerhed giver vigtigt information omkring, 
hvad familien har været i stand til at gøre på 
tidspunkter i deres fortid for at skabe 
sikkerhed for deres børn. Dette giver en 
fundament for at identificere sikkerhedsmål 
med familien og for at udvikle detaljerede 
sikkerhedsplaner for at opnå disse 
sikkerhedsmål.

Jo flere gange de professionelle og dermed 
familierne bruger tid på at fokusere på 
allerede eksisterende sikkerhed, des mere 
klarhed og fokus vil de bringe ind i arbejdet 
med at skabe visioner for og opbygge 
fremtidig sikkerhed for børnene.
Så tid som er brugt på at spørge ind til 
eksempler om eksisterende sikkerhed i 
sagskonsultationen vil hjælpe 
sagsbehandleren med at bringe samme 
niveau af undersøgelse og nysgerrighed til 
familien. Eksemplerne på eksisterende 
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sikkerhed giver også sagsbehandleren 
meningsfulde komplimenter at bringe til 
forældrene.

At frembringe udsagn om 
eksisterende sikkerhed

Nedenstående spørgsmål fungerer generelt 
godt når man ønsker at skabe beskrivelser 
omkring eksisterende sikkerhed, trivsel og 
udvikling er:
Kender du til tidspunkter, hvor disse børn 
kunne være kommet til skade, men ikke 
gjorde det på grund af noget som forældrene 
gjorde?

Mere uddybende spørgsmål:

✴ Fortæl mig om nogle tidspunkter, som vi 
har kendskab til, hvor forældrene har 
kunne tage godt nok vare på deres børn 
eller kunne sørge for at sikre deres børn 
direkte relateret til de ting, som vi er 
bekymret for?

✴ Har der været et tidspunkt, hvor far har 
stoppet ham selv i at blive vred og i stedet 
for at slå børnene, har gjort noget andet?

✴ Har du kendskab til tidspunkter, hvor 
forældrene i stedet for at råbe af og slå 
hinanden foran børnene, har været vrede 
på hinanden, men uden at råbe af og slå?

✴ Kan moderen beskrive et tidspunkt, hvor 
hun har sagt til sin kæreste, at hun ikke 
ville tage stoffer og feste med ham og i 
stedet fokuser på at sikre at babyen havde 
det godt? 

Igen, er det vigtigt at man sikre at udsagnene 
om eksisterende sikkerhed skal være så 
specifikke som muligt. Måske må man stille 
yderligere uddybende spørgsmål for at 
frembringe specifikke detaljer, såsom hvem, 
hvad, hvor og hvornår.

Hvis man tvivler på om 
udsagnene er sande
Et ofte stillet spørgsmål:hvad nu hvis jeg/vi 
ikke rigtig tror på sandheden i dette udsagn”

”Hvad hvis forældrene fortæller os, at de har 
gjort noget for at sikre deres børn og det ikke 
er sandt eller vi ikke tror, at det er sandt? 

Svaret er ikke lige til. Men i den løsnings-
fokuserede litteratur siger man er, at hvis 
forældrene er i stand til at beskrive hvilken 
som helst adfærd, som vil føre til sikkerhed 
for deres børn, så kan vi med god grund 
skrive det ned. Det er til hjælp uanset om det 
er sket eller ej. For hvis de kan beskrive 
tidspunkter for sikkerhed, trivsel eller 
udvikling for deres børn så kan vi som 
professionelle bruge disse udsagn til at skabe 
fremtidige sikkerhed. 

Fremtidig sikkerhed, trivsel og udvikling 
skabes i en vekslen af beskrivelser af hvad 
familien allerede gør i deres liv der fungerer 
godt i forhold til børnene og detaljerede 
beskrivelser af hvordan de i fremtiden 
overvinder den bekymrende adfærd. Så 
uanset om vi er i tvivl om et udsagns 
sandhed i fungererkolonnen så kan vi bruge 
som byggesten til fremtidige løsninger. 
(mere om det i “Se ske kolonnen”)

Man skal være opmærksom på at hvis man 
som professionel begynder at fører samtaler 
med forældrene om sandhedsværdien af 
deres udsagn eller  prøver at fastslå om det 
de siger der er sket faktisk er sket eller ej, 
kan det føre til at forældre bliver defensive 
og samtalen bliver lukker ned.

Det er mere effektivt, hvis de professionelle 
kan bruge opfølgende spørgsmål med 
forældre til at frembringe og nedfælde 
forældrenes/omsorgsgivernes adfærd så 
specifikt og så detaljeret som muligt og til at 
udforske forskellen som forældrene så, at 
deres handlinger gjorde i forhold til deres 
børn.

Forskning indenfor den løsningfokuserede 
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metode, fortæller os, at jo mere specifik 
forældre kan beskrive deres foretrukne 
fremtid, jo mere sandsynligt er det at det 
sker, så i stedet for at forsøge at udforske om 
det skete eller ikke skete i fortiden, vil vi 
have de professionelle til at frembringe så 
mange detaljer som muligt om, hvad som 
skete eller kunne være sket i fortiden, som 
en måde at spørge forældrene indirekte om, 
hvordan fremtidig sikkerhed vil se ud.

Så jo mere tid man bruger under SOS 
gennemgangen til at finde disse detaljer med 
sagsbehandleren og hjælper vedkommende  
med at tænke på spørgsmål, jo bedre 
forberedt vil sagsbehandleren være i sit 
møde med familien.

Udsagn om styrker/færdig-
heder

Udsagn om styrker/færdigheder beskriver 
ting som sker i familien eller familiens 
ressourcer og kapaciteter, som gør 
forholdene bedre for barnet, især relateret til 
de ting, som vi er bekymret for. Som 
beskrevet i begyndelsen af dette afsnit, 
hjælper det med at bringe håb, energi og 
motivation til SOS gennemgangen at bruge 
tid på at anerkende og beskrive detaljer om 
familiens styrker. Det opmuntrer ligeledes 
sagsbehandleren til at være opmærksom på 
familiens styrker og bringe denne 
opmærksomhed ind i samtalen med 
familien.

Jo mere alvorlige bekymringerne er eller jo 
mere kompleks sagen er, jo vigtigere er det 
at fokusere på familiens styrker. At udvikle 
meningsfulde lister over styrkerne sammen 
med sagsbehandleren i SOS gennemgangen, 
vil hjælpe ham/hende med at forestille et 
positiv udfald med familien. Det er vigtigt at 
professionelle i deres arbejde med familier 
har håb, da håb skaber positive 
forventninger. Så disse lister vil give 
sagsbehandleren en liste af styrker, som de 
herefter i deres møde med familien kan 
anerkende dem med. En sådan 
parallelproces  kan hjælpe dem med på den 

ene side at skabe en god og konstruktiv 
samarbejdsrelation med familie, men også at 
give familien mere håb, energi og 
motivation. Disse dele til sammen vil øge 
sandsynligheden at forældrene vil arbejdet 
mere engageret for at skabe den fremtidige 
foranding i forhold til deres børn.

Eksempel:
Tanja siger, at hun vil stoppe med at tage 
stoffer og vil være en bedre mor for Sofia. 
Tanja og David er villige til at tale med deres 
familier for at se, om der er nogen som er 
villige til at passe Sofia, når hun kommer ud 
af hospitalet samt at tale med deres familier 
om være en del af et sikkerhedsnetværk for 
Sofia, så hun kan komme hjem. 

At frembringe udsagn om styrker
På dette tidspunkt kan det være hjælpsomt at 
arbejde med skalaspørgsmål. “10 er at der er 
fuldstændig sikkerhed for disse børn og at du 
kan lukke sagen. 0 er at du er så bekymret at 
du vil anbringe børnene akut?” “Hvor er du 
på skalaen?”:
Hvis sagsbehandleren svarer 3 kan man 
uddybende spørge:
”Hvad gør disse forældre, som får dig til at 
skalere børnene sikkerhed så højt som 3?”
Hvad ellers gør de som får dig til at skalere 
situations så højt som 3?”
Hvad ville mor og far sige at de gjorde, som 
ville få dig til at skalere så højt som 3?”

Andre uddybende spørgsmål til at finde 
information om familiens styrker involverer:
✴ “Hvad går godt i denne familie?”
✴ “Hvad ellers går godt i denne familie?”
✴ “Hvis mor/far/barn var her, hvad ville de 

sige går godt i familien?”
✴ ”Af din kontakt med forældrene, hvad har 

du set, som giver dig håb for at tingene 
kan blive bedre i fremtiden?”

✴ “Hvad er du mest imponeret over ved 
disse forældre?”

✴ “Hvad mere imponerer dig ved disse 
forældre?”

✴ “Hvad er deres bedste karaktertræk/ hvad 
gør de godt (eller selv godt nok) som 
forældre?”
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At bruge cirkulære eller relationsspørgsmål 
(det at spørge sagsbehandleren om en anden 
persons perspektiv) vil normalt frembringe 
flere informationer, især hvis den 
sagsbehandleren er fastlåst:

✴ “Hvad ville moderen sige, at hun var mest 
stolt over ved sig selv som mor?” 

✴ “Hvad ville børnene sige, at de elsker 
mest ved at være sammen med deres mor 
og far?”.

✴ Hvad ville mor sige var de største 
problemer, som hun har skullet håndtere I 
sit liv?” Hvad ville hun fortælle om, 
hvordan hun gjorde det?

✴ Hvad ville børnenes lærer sige gik godt I 
denne familie?

Når styrker/færdigheder og andre ressourcer 
er fundet, kan man med flere spørgsmål 
hjælpe sagsbehandler med at sætte ord på, 
hvordan han/hun vurderer at disse styrker/
færdigheder er med til at skabe trivsel, 
udvikling og sikkerhed for barnet. 

✴ “Hvordan gør det situationen bedre for 
barnet?”

✴ “Hvordan hjælper det familien til at gøre 
barnet mere sikkerhed I relation til 
farerne?”

✴ “Hvad gør bedstemor som gør tingene 
bedre for børnene?”

At spørge efter information omkring folk, der 
støtter familien, vil hjælpe den 
sagsbehandleren til at begynde at tænke i 
potentielt fremtidigt sikkerhedsnetværk.

✴ ”Hvem ville forældrene/børnene sige 
hjælper og støtter dem?”

✴ ”Hvem ville børnene sige, at de følte sig 
mest trygge ved i deres udvidede familie?”

✴ ”Du siger, at bedstemor er en vigtig støtte 
for børnene. Hvad gør bedstemor som 
hjælper til at børnene er sikre eller som 
gør tingene bedre for børnene?”

Før man slutter med styrkerne, kan det være 
brugbart at spørge sagsbehandleren om der 
noget andet, som er vigtigt. 
✴ ”Før vi flytter væk fra styrkerne, er der 

noget andet som går godt i familie, som vi 
har brug for at vide noget om?”.

At bruge generelle 
skalaspørgsmål

Gennem hele SOS gennemgangen  kan 
generelle skalaspørgsmål (modsat 
sikkerhedsskalaen) være meget brugbare til 
at hjælpe de sagsbehandleren til at blive klar 
over deres tænkning og implicitte 
vurderinger omkring forskellige aspekter af 
deres sag. Det er særlig hjælpsomt i 
situationer, hvor sagsbehandleren har 
opbygget et /sort-hvid syn på familien eller 
svarer i absolutter, for eksempel:

Mor får aldrig børnene i skole, børnene er 
altid sultne og forældrene slår og råber altid 
af hinanden

At bede sagsbehandleren om at sætte deres 
vurdering i relation til dette på en skala, kan 
hjælpe dem til at bliver klar over, hvor 
bekymret de er over dette specielle problem 
og måske indse, at der er tidspunkter, hvor 
det går godt i relation til de ting, som bliver 
diskuteret. 

Generelle skalaspørgsmål kan bruges til 
næsten alle ting og nogle eksempler 
inkluderer:

En forældrene evne til på dag-til-dag basis at 
yde basal omsorg for barnet.
En fars evne til at håndtere sit stofmisbrug
Forældres evne til at håndtere konflikter 
uden at ende i vold
Niveauet af arbejdsrelationen mellem 
familien og sagsbehandleren.

For eksempel 
✴ ”på en skala fra 0 til 10, hvor vil du 

vurdere forældrenes evne til at løse 
konflikter med hinanden uden vold til at 
ligge, når 10 er at forældrene kan altid 
løse deres skænderier og konflikter 
mellem dem uden at ende i vold og 0 er 
at hver gang forældrene er vrede på 
hinanden, ender de altid med at slå på og 
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råbe af hinanden?”

For ethvert tal over 0, kan facilitatoren så 
spørge dem om, hvad forældrene gør godt, 
som gør det til et 2 tal, (for eksempel) i stedet 
for et 0. 

At udforske arbejdsrelationen 
mellem den sagsbehandleren 
og familien.

Forskningen på området for socialt udsatte 
børn, unge og deres familier har vist, at 
arbejdsrelationen mellem sagsbehandleren 
og familien er en af de faktorer der er bedst 
til at forudsige et positive udfald for børns 
sikkerhed, trivsel og udvikling. 
Derfor er det virkelig vigtigt at bruge et 
generelt skalaspørgsmål til at få 
sagsbehandleren til at skalere den 
eksisterende arbejdsrelation mellem familien 
og sagsbehandleren

Det kan gøre således:
På en skala fra 0 til 10, hvor du vil vurdere 
dit forhold til denne far (mor, barn osv) til at 
ligge, når 10 er, at du kan tale sammen om 
dette problem og hvad som er godt i deres 

liv og hvad som kan blive gjort ved 
problemerne og 0 er, at du ikke har en 
arbejdsrelation med denne person 
overhovedet og de vil overhovedet ikke tale 
med dig. Hvor vil du vurdere jeres relation til 
at være lige nu?

Hvor end den sagsbehandleren skalerer sin 
arbejdsrelation med familien, kan man så 
efterfølgende udforske, hvad hun har gjort/
gør som har været virkningsfuldt i forhold til 
udvikle relation i denne grad? 
Man kan også spørge, hvor den 
sagsbehandleren tror, at familien vurderer 
deres arbejdsrelation til at være og udforske, 
hvad hun tror, at hun gør i sit samarbejde 
med familien, som får familien til at skalere 
arbejdsrelationen så højt. 
Hvis sagsbehandleren skalerer 
arbejdsrelationen til 0 eller 1, kan man 
spørge, hvornår arbejdsrelationen var på sit 
højeste og finde ud af, hvad hun dengang 
gjorde, som hjalp på at opbygge relationen. 
Man kan også spørge sagsbehandleren, hvad 
hun mener er nødvendigt for at kunne 
forbedre arbejdsrelationen med et point 
(rykke det et skridt op af skalaen)

At udforske arbejdsrelationen på denne 
måde, skaber mulighed 
for den sagsbehandleren 
at reflektere over egen 
praksis, identificere hvad 
hun har gjort for at 
hjælpe med at opbygge 
relationen  og også hvad 
hun kan gøre for at 
fastholde og styrke 
arbejdsrelationen 
(hvilket kan bliver 
noteret som et ”Næste 
skridt”)

Husk at give 
komplementer for god 
praksis!  
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3. Vurdering: 
Sikkerhedsskalaen.
Al vurdering har 3 skridt: Samle information, 
analysere informationen og nå til en 
vurdering. SOS rammen bruges til at bevæge 
sig fra analysen af al den vigtige information 
i skemaet til den mest kritiske vurdering, 
som skal laves i sag på børneområdet, 
nemlig: hvor sikkert er barnet?

En typiske måde at spørge ind til 
sikkerhedsskalaen er:
På en skala fra 0 - 10, hvor 0 er at 
situationen for disse børn er så dårlig at du 
må anbringe dem med det samme og 10 er 
at der tilstrækkelig med sikkerhed til at lukke 
sagen, hvor vil du vurdere sagen til at ligge 
lige nu?

På en skala fra 0 – 10, hvor 0 er at 
gentagelse af lignende eller værre overgreb 
på disse børn er helt sikkert og 10 er at der 
er tilstrækkelig sikkerhed til at hjemgive 
børnene til forældrene, hvor vil du vurdere 
situationen til at være lige nu?

At spørge de sagsbehandler om at bringe 
deres vurdering af børnenes sikkerhed ud i 
det åbne og udtale denne vurdering som et 
tal, kan være vanskeligt for nogen. Det er 
vigtigt som facilitator at bevæge sig langsomt 
og nænsomt og måske undervejs give udtryk 
for og anerkende, at det ikke er en nem 
proces at lave en vurdering i en kompliceret 
sag. Men det er afgørende for arbejdet med  
højrisikofamilier, at sagsbehandler bliver 
hjulpet til  lægge sin vurdering ud på bordet. 

 På denne måde, er sikkerhedsskalaen også 
meget brugbar i en SOS gennemgang, hvor 
de professionelle har det svært med at udtale 
deres viden omkring sagen.

For eksempel, hvis sagsbehandler vurderer 
den nuværende sikkerhed til at være på et 3 
tal, kan man få mere detaljerede 
informationer om, ”hvad virker godt” ved at 
spørge:

✴ Hvad gør forældrene som får dig til at 
vurdere børnene sikkerheds så højt som 
3?

✴ Hvad gør forældrene som får din 
vurdering af børnenes sikkerhed så højt 
som et 3?”

✴ Hvad gør de ellers, som får dig til at 
vurdere så højt som 3?” Hvad ellers?

✴ Hvad får dig ellers til at vurdere dette så 
højt som et 3?”

✴ I dit arbejde med denne familie, hvad ville 
være det laveste du har vurderet børnenes 
sikkerhed til at være?” 

✴ Hvad er bedre nu end da situationen 
tidligere var på et 1?”

Man kan også finde information til ”hvad vi 
er bekymret for” kolonnen ved at spørge:

✴ ”Hvad er tidligere sket med børnene som 
får dig til at vurdere dem så lavt som en 
3?” (tidligere skader)

✴ ”Du har vurderet børnenes sikkerhed til at 
være så lav som 3, så du har tydeligvist 
nogle bekymringer for børnenes sikkerhed 
i fremtiden? Hvad er du bekymret for, kan 
ske med børnene i fremtiden, hvis intet 
ændrer sig i familien?”

✴ ”Din vurdering på 3 er lavere end jeg 
forventede i forhold til, hvad vi har 
noteret som tidligere skader og 
bekymringsudsagn. Er der nogle andre 
skader, som barnet har været udsat for 
eller nogle andre betydelige 
komplicerende faktorer, som vi har 
misset?”

At udforske sagsbehandlers perspektiv på 
andre menneskers vurdering af barnets 
sikkerhed, vil også hjælpe med at få 
sagsbehandleren til at reflektere over sagen.

I næsten enhver situation, især i begyndelsen 
af en vurdering, har forskellige mennesker 
involveret i sagen forskellige perspektiver og 
vurderinger af sikkerhed. Det er vigtigt ikke 
at forsøge at beslutte, hvem som er rigtig 
eller forkert, men mere hjælpe 
sagsbehandleren med at udforske 
forskellighederne i meningerne ved at bruge 
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spørgsmål, som vil stimulere sagsbehandlers 
tænkning. For eksempel:

✴ ”Hvor ville moderen/faderen/barnet 
vurdere sikkerheden for barnet til at være 
på sikkerhedsskalaen?”

✴ Hvor ville barnets bisidder/bedstemor/
sundhedsplejersken/skolelederen vurdere 
den nuværende situation på en 
sikkerhedsskala?

Dette kan også give yderligere information 
om familien eller medlemmer af familiens 
netværk, enten på bekymringernes eller 
styrkernes side. For eksempel, hvis 
sagsbehandler siger, at forældrene også ville 
vurdere barnet sikkerhed i øjeblikket til at 
være på en 5 eller 6, kan man spørge:

✴ ”Hvad ville mor og far sige går godt i 
deres omsorg for barnet, som har fået 
dem til at vurdere sig så højt som en 3 
eller 4?”

Ved SOS gennemgangen  får man måske 
flere informationer om, hvad som virker godt 
i familie. Som facilitator kan man bruge 
disse til at hjælpe den sagsbehandler med at 
identificere som enten en styrke eller 
eksisterende sikkerhed.
For at detaljere informationerne yderligere til 
bekymringernes side, kan man spørge:

✴ “Hvad ville mor/far/bedstemor/lærer osv. 
sige sker i denne familie, som får dem til 
at vurdere dem så lavt som en 5 eller 6?”

Du vil så blive nødsaget til at hjælpe 
sagsbehandler med at gennemtænke om 
denne information allerede er nedfældet i 
skemaet eller om denne information er 
yderligere tidligere skader, som skal tilføjes 
eller betydelige komplicerende faktorer og 
om der behøver at være et nyt 
bekymringsudsagn som følge af denne nye 
information. Hvis informationerne er 
allerede nedfældet i ”hvad er vi bekymret 
for” kolonnen, kan du tilføje personens navn 
til det bekymringsudsagn som svarer til den 
bekymring, f.eks. ”Børnefamilieenheden og 
bedstemor er bekymret… ”
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4. Hvad skal ske?
Den tredje og fjerde kolonne er ønsket 
fremtid og planlægningsdelen i SOS 
processkemaet. Denne kolonne indeholder 
3-4 elementer:

Forvaltningens sikkerhedsmål
Familiens sikkerhedsmål
Næste skridt

SOS rammen giver plads til både 
forvaltningens og familiens sikkerheds/
trivselsmål for at understrege vigtigheden af 
at begge parter er involveret i processen med 
at identificere og definere fremtidig 
sikkerhed og trivsel
Forvaltningens og familiens mål er herefter 
kombineret hvilke måske indbefatter at 
identificere fælles elementer, at bruge 
familiens sprog, tilføje mål som er vigtige for 
familien osv. (men indbefatter IKKE at 
nedtone fokus på sikkerhed) ,til at forme et 
sæt aftalte sikkerhedsmål som giver fokus og 
retning til en omfattende sikkerheds-
planlægning med familien. 
Jo mere familien og deres sikkerhedsnetværk 
er involveret i vurderingsprocessen og er 
givet muligheden for at tænke over deres 
bekymringer og identificere deres ideer om 
fremtidig sikkerhed (sikkerhedsmål), jo mere 
sandsynligt er det også, at den detaljerede 
sikkerheds/handleplan vil opleves at være 
meningsfyldt og relevant for familien.
 
Forvaltningens sikkerhedsmål

Forvaltningens sikkerhedsmål identificerer, 
hvad myndighederne har brug for at se 
forældrene/omsorgspersonerne gøre i deres 
omsorg for børnene for at vise alle at 
myndighedernes bekymringer er blevet 
adresseret og børnene vil være sikre i 
relation til de identificerede farer i 
forældrenes/omsorgspersonernes varetægt.

En af de mest almindelige feedbacks fra 
familie, som er involveret med de sociale 
myndigheder er at de oplever at 

professionelle ofte ”skifter mål” eller 
undlader at definere målet til at starte med. 
SEn SOS gennemgangs proces er designet til 
direkte at adressere dette problem, så de 
professionelle klart kan definere 
sikkerhedsmålene og med mere og mere  
viden og tillid bringe dette fokus med ind i 
arbejdet med familierne.

At skrive forvaltningens 
sikkerhedsmål*

Forvaltningens sikkerhedsmål må:
direkte relatere sig til bekymringsudsagnene
Være specifikke og beskrive, hvad 
forældrene faktisk vil gøre i omsorgen for 
deres barn for adressere bekymringerne.
Sikkerhedsmål må ligelede være skrevet i et 
almindeligt dansk.

Foreslået formel:

________ skal arbejde sammen med 
børnefamilieafdelingen og et 
sikkerhedsnetværk (af familie, venner og 
professionelle) til at udvikle og 
implementere en sikkerhedsplan, som vil 
vise alle at:
-(Udsagn (normalt 1 for hvert 
bekymringsudsagn) som beskriver i 
overordnede vendinger, hvad forældrene vil 
gøre i omsorgen for deres barn for at sikre at 
børnene er beskyttet i relation til de 
identificerede farer) 

Myndighederne vil have brug for at se 
sikkerhedsplanen bragt i spil og fungere over 
en periode på mindst _________ måneder, så 
alle er sikre på at sikkerhedsplanen vil blive 
ved med at virke, når myndighederne igen 
trækker sig.

Eksempel:
Tanja og David skal arbejde sammen med 
børnefamilieafdelingen og et 
sikkerhedsnetværk (af familie, venner og 
professionelle) om at udarbejde og bringe i 
spil en sikkerhedsplan, som vil vise alle at:
Tanja og David vil sikre at Sofia får den mad 
og den omsorg, hun har brug for for at 
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kunne have en sund vægt og nå hendes 
udviklingsmæssige milepæle.
Tanja og David vil sikre at Sofia altid bliver 
passet af en voksen, som er ædru/ikke 
påvirket af stoffer og som alle er enige om er 
en ”sikker” voksen.
Børnefamilieafdelingen skal se sikkerheds-
planen være bragt i spil og virke i en periode 
på 6 måneder for at alle kan være sikre på at 
sikkerhedsplanen vil fortsætte med at virke, 
når børnefamilieafdelingen trækker sig.

At frembringe forvaltningens sikkerhedsmål:

Kernespørgsmålet i SOS tilgangen er derfor:

✴ ”Hvad vil du have brug for at se 
forældrene gøre i deres omsorg for barnet 
for at være tilfreds med at barnet er 
sikkert nok til at forvaltningen kan lukke 
sagen?”

Dette kan være et særdeles vanskeligt 
spørgsmål for sagsbehandler at svare på, da 
det kræver at de skal sammenfatte al 
sagsmaterialet i skemaet og så definere i 
klare og specifikke termer, hvad de vil have 
brug for at se forældrene gøre for at være 
parate til at kunne lukke sagen. Det er ikke 

en nem opgave og det kræver mange 
færdigheder og en tålmodighed i processen. 

MÅSKE ER DET HER AT PROFESSIONELLE 
SKAL SAMARBEJDE OG IKKE ARBEJDE 
ALENE

Opfølgende spørgsmål som kan hjælpe med 
at identificere forvaltningens sikkerhedsmål 
inkluderer:
✴ ”Hvad ville du have brug for at se disse 

forældre gøre i deres omsorg for barnet 

for at være villig til at lukke sagen?”
✴ ”Hvad ellers ville du have brug for at se 

forældrene gøre i omsorgen for deres børn 
for at du har tillid til at børnene vil blive 
beskyttet i relation til farerne?”

✴ ”Når du kigger på bekymringsudsagnene 
– hvad ellers ville du have brug for at se 
mor og far gøre for at have tillid til at disse 
farer ikke vil ske fremover?”

Det er ofte nemmere for sagsbehandler at 
identificere sikkerhedsmålene efter at de har 
fremkommet med deres vurdering på 
sikkerhedsskalaen.
Det gør det nemmere at stille spørgsmål 
som:
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Forvaltningens  mål

Forældres, barnets/den 
unges, netværkets mål

Mål, der skal nås, så 
bekymringerne ikke 
længere er til stede, og 
formålet er opnået

Aftaler
 

Foranstaltninger
 

Næste skridt

0 10

Bekymringsgrad



✴ ”Hvis du lige nu vurderer sikkerheden for 
disse børn til at være på en 4, hvad ville 
du se forældrene gøre med børnene for, at 
du kan vurdere børnenes sikkerhed til at 
være på 10?”

✴ ”Hvad ellers ville du have brug for at se 
forældre gøre for at vurdere børnenes 
sikkerhed til at være på 10?”

Fokus på sikkerhedsskalaen er altid på, hvad 
forældrene skal gøre i omsorgen for børnene. 
Hvis vi stiller et generelt spørgsmål, såsom 
”hvad ville forældrene gøre?”, vil vi 
sandsynligvis få et generelt svar såsom ”de 
ville ikke tage stoffer?”

Mens vi vil se forældrene stoppe deres 
stofmisbrug, fortæller denne beskrivelse ikke, 
hvad der vil være andreledes i forhold til 
børnene.  
Vi og senere familien har brug for en 
beskrivelse af hvad sagsbehandler vil “se i 
stedet for”
Så at bruge opfølgende spørgsmål ligesom 
eksemplerne nedenfor, kan hjælpe 
sagsbehandler til at skifte deres fokus til, 
hvad de ønsker at se i form af børnenes 
sikkerhed og trivsel 

✴ ”Og hvis forældrene ikke tog stoffer, hvad 
ville du have brug for at se ville være 
anderledes i deres omsorg for børnene?”

✴ ”Så hvis mor ikke slog børnene, hvad ville 
hun gøre i stedet?”

✴ ”Så hvis far gennemfører 
voldsforebyggelseskurset, hvad ville du 
behøve at se ham gøre for at være sikker 
på, at voldsforebyggelseskurset var 
brugbart og at børnene nu er sikre?”

At spørge sagsbehandler om 
sikkerhedsmålene set fra en anden vigtigt 
persons perspektiv kan hjælpe dem med at 
klarlægge deres egne tanker. 
For eksempel:

✴ ”Hvad ville du tænke, at 
sundhedsplejersken/læreren osv. ville sige, 
de havde brug for at se forældrene gøre 
med børnene for, at de kan have tillid til 
at børnene vil være sikre i forældrene 

varetægt og at familien ikke længere har 
brug for professionel hjælp?”

✴ ”Hvis jeg kunne spørge mor, hvad hun 
tænkte, at hun havde brug for at gøre i 
omsorgen for børnene for at vise 
forvaltningen, at børnene var sikre, hvad 
tror du hun ville sige?”

✴ ”Hvis jeg stillede dette spørgsmål til mor, 
hvad tror du, at hun ville sige, hun vil gøre 
anderledes med hendes børn?”

✴ ”Hvis jeg talte med børnene, hvad tror 
du, at de ville sige skulle ske for, at de kan 
føle sig sikre i deres forældres varetægt og 
så de ikke ville komme til skade igen på 
samme måde, som det skete tidligere?”
”Hvad tror du at bedstemor ville sige, at 
hun vil have sin søn til at gøre, så hun kan 
have tillid til at hendes børnebørn altid vil 
være sikre, når de er sammen med far?”

Og til sidst, et nøgleaspekt i forvaltningens 
sikkerhedsmål er at tidsrammen for, hvor 
længe de professionelle vil have brug for at 
se sikkerhedsmålet demonstreret for at have 
tillid til at sikkerheden vil fortsætte, når 
sagen på et tidspunkt er lukket. 

Et spørgsmål som hjælper inkluderer:

✴ “Hvor længe vil du have brug for at se 
dette ske for at du kan være villig til at 
lukke sagen?”

✴ ”Hvor længe ville du have brug for at se 
dette blive udført af forældrene for at have 
tillid til at dette vil fortsætte, når sagen på 
et tidspunkt er lukket?”

Når man som facilitator har arbejdet sig 
gennem dette med sagsbehandleren, kan det 
være meget hjælpsomt at komme tilbage til 
sikkerhedsskalaen og bede sagsbehandleren 
om at vurdere, hvorvidt det sikkerhedsmål 
som hun har identificeret er nok for hende til 
at være villige til at lukke sagen. man kan 
bruge en variation af sikkerhedsskalaen ved 
at spørge:

✴ ” Ved at kigge på, hvad du har beskrevet 
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som sikkerhedsmål for denne familie, vil 
jeg nu bede dig om at tænke over, 
hvorvidt disse sikkerhedsmål er nok for 
dig til at være villig til at lukke sagen?”

✴ Så hvis familien gjorde alting, som du har 
identificeret i sikkerhedsmålene i den 
periode, du har specificeret, 10 er at du er 
nu villig til at lukke sagen og 0 er at du 
stadig er så bekymret for børnenes trivsel 
og sikkerhed, at børnene ikke kan være i 
forældrenes varetægt, selvom de gjorde 
alle de her ting. Hvor er du på skalaen?”

Hvis sagsbehandleren er lavere end 10, 
spørg hende, hvad ellers hun ville have brug 
for at se forældre gøre i deres omsorg for 
børnene til at bevæge dem op på et 10-tal. 
Nogle sagsbehandlere vil sige, at de aldrig 
ville lægge sig på et 10 tal, fordi ingen 
familier er perfekte eller de aldrig kan være 
100 % sikre, så kan man præcisere for dem, 
at 10 betyder, at de er villige til at lukke 
sagen og ikke at alting er perfekt eller 100% 
garanteret. 

Familiens sikkerhedsmål

Familiens sikkerhedsmål identificerer 
familiens ideer til, hvad de har brug for at 
gøre i omsorgen for deres børn for at 
børnene kan være sikre i deres varetægt og 
at forvaltningen er villig til at lukke sagen. Jo 
mere familien og sikkerhedsnetværket er 
involveret i vurderingsprocessen og er givet 
muligheden for at identificere deres ideer af 
fremtidig sikkerhed (sikkerhedsmål), jo mere 
sandsynligt er et handleplanerne og de 
detaljerede sikkerhedsplaner vil være 
meningsfulde og relevante for familien. 

Familien sikkerhedsmål er ikke ført ind i 
skemaet i detaljer under en SOS 
gennemgang. Det er vigtigt at  disse 
sikkerhedsmål bliver skabt i samarbejde  
med familien. 
Dog, er det vigtigt at stille spørgsmål om 
familiens sikkerhedsmål for at hjælpe 
sagsbehandler til at få klarhed over, hvor 
meget information de allerede fået frembragt 
og hvad de ellers har behov for at udforske 
med familien. 

Spørgsmål som er brugbare at udforske med 
sagsbehandleren er:

✴ ”Hvad er familiens ideer om, hvad de vil 
have brug for at gøre i omsorgen for deres 
børn for at børnene vil være sikre i deres 
varetægt/for at forvaltningen er parat til at 
lukke sagen?”

✴ ”Hvad har mor og far sagt, at de vil gøre 
anderledes i deres omsorg for børnene i 
fremtiden for at sikre, at børnene altid er 
trygge og for at sikre at det som skete i 
fortiden ikke kommer til at ske igen?”

Ligesom med forvaltningens sikkerhedsmål, 
kan man bruge opfølgende spørgsmål til at 
hjælpe sagsbehandleren til at fokusere på 
barnets sikkerhed og specifikke detaljer.

✴ ”Okay, så mor siger, at hun vil stoppe 
med at bruge stoffer. det er fantastisk, at 
du har haft muligheden for at den samtale 
med mor. Og hvis hun ikke tager stoffer, 
hvad vil mor tro vil være anderledes i 
hendes omsorg for børnene?”

Hvis de professionelle har opnået denne 
detaljeringsgrad omkring mor, har du 
muligheden for at komplimentere de 
professionelle for deres arbejde med denne 
mor. Hvis de ikke endnu har opnået denne 
detaljeringsgrad, vil dine spørgsmål hjælpe 
de professionelle til at fokusere på hvilke 
spørgsmål de kan bringe til familien for at 
frembringe denne detaljeringsgrad. Og 
samtalerne som de professionelle ønsker at 
have med familien omkring familien 
sikkerhedsmål kan blive tilføjet til ”næste 
skridt” 

Der er flere værktøjer, som kan hjælpe de 
professionelle til at frembringe forældres og 
børns sikkerhedsmål. Fremtidshuset kan 
bruges sammen med forældre/
omsorgspersoner/sikkerhedsnetværk til at 
frembringe deres sikkerhedsmål og 
sikkerhedshuset kan bruges til børn og unge 
til at frembringe deres ideer om, hvad 
fremtidig sikkerhed ser ud. Yderligere 
information om disse værktøjer er 
tilgængelige www.appreicate.dk
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Næste skridt.(kolonne 4)
Når sikkerhedsmålene er fastslået, kan 
sagskonsultationen så fokusere på de ”næste 
skridt”. De ”næste skridt” er bogstaveligt: de 
næste skridt som familien og forvaltningen 
har brug for at tage for at opnå 
sikkerhedsmålene.
Spørgsmål som kan være brugbare i at 
frembringe sagsbehandlerens syn på næste 
skridt inkluderer:
✴ “Så hvis det er sikkerhedsmålet, hvad 

tænker du så er mindste lille skridt som vil 
hjælpe familien til at bevæge sig hen imod 
at det sker hele tiden?”

✴ Du vurderede situationen til at være 3 ud 
af 10 på sikkerhedsskalaen. Hvad skal ske 
for at komme et skridt højere op til lad os 
sige 3.5?”

✴ Hvad ville mor/far/barn/tante/bisidder/
sundhedsplejerske sige er det næste skridt 
i at arbejde hen imod at vise forvaltningen 
at barnet er sikkert?”

✴ ”Du har sagt, at far gerne vil lære at styre 
sit temperament og ikke miste det 
sammen med børnene. Hvad vil du sige 
er næste skridt for far til at lære at styre sit 
temperament?”

De næste skridt vil være en levende proces 
hvor materialet konstant revideres og 
opdateres i forhold til hvordan sagen 
løbende udfolder sig.  Alle de steder hvor 
end det er muligt må næste skridt udvikles i 
samarbejde med familiemedlemmerne og 
andre nøgleinteressenter. 

At færdiggøre SOS gennemgangen

Sagsplanlægningen som er fremkommet 
under SOS gennemgangen er blevet noteret 
som ”næste skridt”
Man kan slutte gennemgangen med et 
spørgsmål, som hjælper de professionelle til 
at identificere og reflektere positivt over 
deres gode praksis.
For eksempel:
✴ Når vi er ved at afslutte denne 

konsultation, lad mig stille dig et 
spørgsmål som fokuserer på din praksis. 

Hvad er du mest stolt over i dit arbejde 
med denne familie?”

✴ Når du kigger tilbage på dit arbejde med 
denne familie indtil videre, hvad har været 
din vigtigste læring?”

Hvis din sagsgennemgang foregår med dit 
team – eller gruppekontekst, se næste afsnit i 
dette dokument for forslaget til, hvordan du 
kan involvere teamet i den afsluttende del af 
SOS gennemgang.

Proces 

overvejelser
1. Sørg for det er 
visuelt
Det er vigtigt at lave SOS gennemgange så 
visuel som muligt, så sagsbehandler kan se, 
hvordan hendes vurdering er analyseret og 
noteret indeni SOSrammens 4 kolonner. 
Brug et stort whiteboard eller hvis det ikke er 
muligt, store stykker papir på væggen. I 
travle kontorer, hvor whiteboards måske ikke 
er til rådighed og store stykker papir måske 
kan være at komme med, kan det være nemt 
at falde ind i at udfolde sagen uden at notere 
den i et format som alle kan se. 
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Hvis dette sker, er SOS gennemgangen i fare 
for at blive en samtale mere en end 
omfattende udfoldelse af sagen og den kan 
tabe både klarhed og fokus samt og tabe den 
gruppelæring som kommer ud af at have 
rammen oppe på tavlen og ved at se den 
blive arbejdet igennem. 

Grundet arbejdspresset i travle 
forvaltningskontorer, er det ikke altid muligt 
at booke et mødelokale med et whiteboard, 
så det er helt klart værd at købe et 
transportabelt whiteboard, som kan bruges 
til kun at lave SOS gennemgang eller som 
minimum have store stykker blankt papir, 
som kan sættes fast på væggen. 

2. Led gennemgange 
ved at stille spørgsmål
Formålet med spørgsmål er at skabe nye 
tanker og refleksion. Det giver mulighed for 
sagsbehandleren omhyggeligt at 
gennemtænke , eksplicitere sine vurderinger, 
få overblik. Derfor er facilitatorens fokus 
primært på at stille spørgsmål, som vil 
hjælpe sagsbehandleren til at gøre dette. 

Specielt når sagsbehandleren føler sig 
fastlåst, ængstelig eller overvældet af en sag, 
vil de ofte vende sig mod andre for at få at 
vide, hvad de skal gøre. Men det er ofte 
vanskeligt at bruge andres råd i 
komplicerede sager

Det er mere brugbart for sagsbehandleren, at 
få muligheden for roligt og omhyggeligt at 
arbejde sig gennem sin egen tænkning. Det 
er sagsbehandleren, som bliver nødt til at 
tænke sig i gennem, hvad der sker i sagen og 
ved at få muligheden for at gøre dette, vil 
sagsbehandleren så kunne bringe denne 
klarhed og praksislæring ind i andre sager. 
På denne måde hjælper den spørgende 
tilgang til at udvikle praksis og skabe læring.

3. Hav formålet klart
I begyndelsen af SOS gennemgangen, er det 
vigtigt at gøre klart, hvad formålet med at 
tage sagen op er. 
Hvad ønsker sagsbehandleren at få ud af 
SOS gennemgangen?
At starte gennemgangen med at gøre 
formålet klart, vil hjælpe med at fokusere 
resten af processen.

Hvis sagsbehandleren føler sig for 
overvældet i starten af sagskonsultationen til 
at kunne formulere formålet eller en kritisk 
beslutning, som skal træffes, kan spørgsmålet 
blive stillet efter informationen i de to første 
kolonner er blevet fyldestgørende udfoldet.
 

4. Bevæge sig rundt i 
rammen.
En SOS proces er ikke en lineær proces, men  
en bevægen sig rundt i rammen fra et 
element til det næste, guidet af 
spørgsmålene, som facilitatoren stiller og 
informationerne som sagsbehandleren 
kommer med. For eksempel, hvis 
sagsbehandleren i forbindelse med, at vi 
taler om hendes bekymringer for forældrenes 
stofmisbrug, nævner at hun har kendskab til 
et tidspunkt, hvor forældrene sørgede for at 
børnene blev sikkert taget vare på at nogle 
andre, før forældrene tog stoffer, kan 
facilitator notere bekymringerne i 
bekymringernes kolonne (enten som 
tidligere skader, fremtidig fare eller 
komplicerende faktorer, afhængig af 
omstændighederne) og så bevæge sig over til 
kolonnen for eksisterende sikkerhed til at 
frembringe og notere detaljer omkring dette 
eksempel på eksisterende sikkerhed. 

Så det er meget almindeligt at starte med en 
del af rammen og så bevæge sig over i en 
anden og tilbage igen, så længe at alle 
elementerne i SOS rammen er dækket 
gennem processen.

Som beskrevet det tidligere afsnit, kan  man 
begynde en sagsgennegang med at starte 
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med en af de to første kolonner eller ved at 
skalere. 

Mange facilitatore starter ofte med et 
skalaspørgsmål, hvilket hurtigt fæstner 
sagsbehandleren i sagens detaljer. Og så fra 
deres skalaspørgsmål, kan der spørges 
information der frembringe familiens styrker 
og tidspunkter for eksisterende sikkerhed, 
som får dem til at vurdere situationen til at 
være så højt på skalaen, og bekymringerne 
som får dem til at vurdere situationen så lavt 
på skalaen.
Det er også muligt  at  starte med enten 
bekymringernes kolonne eller ”hvad virker 
godt?” og det er ofte hensigtsmæssigt at 
spørge sagsbehandleren, hvor de ønsker at 
starte. 
Foreslåede spørgsmål til at frembringe 
information om hver af disse kolonner og 
elementer indeni disse kolonner, er 
inkluderet i tidligere afsnit. 

Da det ikke er en lineær proces, skal nogle 
af elementerne udfoldes udtømmende, før 
man kan være tilfreds med, at det er blevet 
tilstrækkeligt adresseret i den relaterende 
sektion.

For eksempel, skal både tidligere skader og 
betydelige komplicerende faktorer være helt 
klare for at sikre, at sagsbehandleren har 
identificeret alle bekymringsudsagnene. På 
samme måde må bekymringsudsagnene 
være klare, før sagsbehandleren kan 
fuldstændig identificere forvaltningens 
sikkerhedsmål og herefter gå til de næste 
skridt imod at opnår disse sikkerhedsmål. 
Når det så er sagt, hvis de professionelle 
begynder at identificere nogle elementer før 
nogle relaterende elementer er blevet 
fuldstændig udfoldet, er det vigtigt at notere, 
hvad sagsbehandleren siger og så komme 
tilbage til denne sektion senere for at tjekke 
om noget mere skal tilføjes, når den 
relaterede sektion er færdiggjort.

5. At indarbejde 
familiens synspunkter
SOS gennemgangen kan også blive brugt til 
at udforske, hvad sagsbehandleren ved om 
børnenes og familiens synspunkter og til at 
fremhæve, hvilket ekstra arbejde skal gøres 
for at frembringe familiens synspunkter og 
bringe de professionelles synspunkter til 
familien. 
I den travlhed og kompleksitet som er i 
myndighedsrollen, er det at tale med 
familierne ofte forsømt. 
SOS gennemganen kan hjælpe til at 
refokusere sagsbehandleren på at frembringe 
familiens synspunkter og sikre at børnene, 
forældrene og andre betydningsfulde 
familiemedlemmer er i centrum for 
vurderings – og planlægningsprocesserne, så 
alt arbejde hen imod fremtidig sikkerhed er 
relevant og meningsfuld for familien og så 
det mest sandsynligt fører til reel og 
fokuseret forandringer. 
Familiens synspunkter (som for eksempel 
kan være blevet frembragt gennem at bruge 
værktøjer såsom ”De tre huse”, 
”Sikkerhedshuset” eller ”Fremtidshuset”) kan 
så blive inkorporeret i SOS rammen ved at 
bruge familiens sprog, hvor det end er 
muligt.

6. komplimenter, 
komplimenter og flere 
komplimenter!
Arbejdet med socialt udsatte børn, unge og 
deres familier er utroligt kompleks, ofte 
overvældende, fyldt med ængstelse og 
konflikter og normalt betragteligt under 
normeret, så det er vigtig, at vi bruger hver 
mulighed til at anerkende og fejre det 
fantastiske arbejde som socialarbejderne 
laver. 

Når sagsbehandleren f.eks beskriver, hvad de 
ved om, hvad der sker i sagen, vil der være 

- 28 -



mange muligheder for at lytte efter god 
praksis.

Som facilitator kan man træne sit øre til i 
sagens informationer at lytte efter alt der 
indikere god praksis, som så kan blive 
yderligere udforsket. Uanset om 
sagsbehandler beskriver deres bekymringer 
for familien eller hvad der fungerer godt,  
kan facilitatoren trække detaljer ud omkring, 
hvad de vedkommende hørte at 
sagsbehandler gjorde for at opnå disse 
resultater. Bl.a ved at stille spørgsmål, som 
kan forstærke beskrivelserne af den gode 
praksis. 

Facilitatoren kan ligeledes  anerkende og 
komplimentere sagsbehandler for det, som 
de har gjort, uanset hvor lidt, de har bidraget 
med til at skabe en fremgang i sagen. 
SOS gennemgangen handler om at få 
sagsbehandlers gode praksis til at vokse. En 
kraftfuld måde at gøre dette på er at 
anerkende og forstærke detaljerne i den 
gode praksis. 
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