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Kvalitetsstandard for døgnophold – forældre og barn (SEL §
52, stk.3, nr.4., jvf. SEL § 55)
Formål

Formålet er at:
 Undersøge samspilsformer og forældreevne, med henblik på, at vurdere om familien kan forblive samlet.
 Sikre, at en forældrekompetenceundersøgelse kan gennemføres.
 Sikre, at barnets trivsel opretholdes under undersøgelsen.

Indhold

Indsatsen kan for eksempel indeholde:






Målgruppe / tildelingskriterier

Udførelse af praktiske dagligdagsopgaver
Familie- og gruppesamtaler
Individuel støtte
Psykologisk og pædagogisk undersøgelse
Psykologiske og pædagogiske observationer

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier med børn
i alderen 0-6 år eller gravide, hvor der er alvorlig bekymring for
forældreevnen, og hvor der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere periode.
Målgruppen kan også være familier, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at tage vare på deres barn og hvor det derfor
må vurderes om barnet/børnene skal anbringes.
Foranstaltningen kan være hensigtsmæssig at benytte i de familier, hvor det vil være nødvendigt at foretage et miljøskift for
at kunne skabe forandringer i familien.
Forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet med
massiv støtte.
Hvor der er særlig opmærksomhed på forældrerevnen, og hvor
der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, om forældrene
på kort tid kan bringes i stand til at varetage forældrerollen, kan
der anvendes døgnophold.

Omfang/varighed

Opholdet foregår typisk på døgnbasis og kan som udgangspunkt tildeles for 3 til 5 måneder. Det forudsætter dog som hovedregel, at behandlingen har en dokumenteret effekt på barnets/børnenes trivsel og udvikling.
Foranstaltningen ophører, når formålet med indsatsen eller
handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, skal der foretages en revurdering.

Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret
individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i
den børnefaglige undersøgelse iht. SEL § 50.
Inden anvendelse af døgnophold skal det være afklaret om behovet for støtte til familien er af et sådant omfang, at støtten
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ikke i tilstrækkeligt omfang kan gives ved intensiv familiebehandling via Familiehuset.
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