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 I  Danmark er omkring 15.000 børn anbragt uden for eget 
hjem. Hvert barns historie er unik, og hvert barn har brug 
for omsorg og støtte, når deres livsvilkår bevirker, at de skal 

ændre opholdssted.
Cand.psych. Inger Thormann og cand.scient.soc. Charlotte 

Guldberg skrev i 1998 “Den nænsomme anbringelse” om, hvor-
dan man hjælper børnene igennem de meget følsomme, ofte 
oprivende begivenheder og for nogle meget traumatiske oplevel-
ser, måske for livet.

Nu er bogen genudgivet for 3. gang. Den nye lovgivning 
(Serviceloven) på anbringelsesområdet og de nye aspekter i 
børns rettigheder beskrevet i “Barnets reform” har nødvendig-
gjort en revideret udgave af bogen. I denne udgave supplerer 
dommer Birgitte Holmberg Petersen bogens cases med tolknin-
ger af lovens budskaber i kapitlet ”Juridiske refleksioner”.

Der kan gå meget galt i en anbringelse, når der bliver taget 
forhastede beslutninger og handlet derpå. Når der er forskellige 
holdninger i de tværfaglige sammenhænge og man har overve-
jende fokus på det, man ser, og glemmer det, man ved.

Det er følsomt, når børn skal væk fra deres forældre, ‘frivil-
ligt’ eller tvangsmæssigt. Det kræver faglighed og indlevelse af 
dem, der skal beslutte og udføre dette hverv. De skal på én og 
samme tid holde hovedet koldt og hjertet varmt.

Et budskab er netop, hvor vigtigt det er med en kombination 
af faglighed og indlevelse. Det er ikke nok at handle ud fra loven, 
men handler også om at håndtere en anbringelse ud fra en viden 
om, hvor fatalt det er for børn ikke at vide, hvad der skal ske, 
hvorfor det skal ske, og uden at forældrene inddrages i processen 
på en anerkendende og respektfuld måde. En vellykket anbrin-
gelse kan ske, hvor man som fagperson “skynder sig langsomt” 
og formår at holde sit nervesystem i ro.

Vigtigt: Tal med barnet! Fortæl det, hvad der skal ske, og 
hvorfor – uanset alder!

Den nænsomme anbringelse
Tredje udgave af ”Den nænsomme anbringelse” har den aktuelle lovgivning 
med. bogens store styrke er kombinationen af hjerte og forstand.

Hjerte og forstand
Flere af bogens cases beskriver følgerne for børnene og deres 
relation til forældrene, når en anbringelse ikke er nænsom: 
“Michael og hans far” og historien om “Flemming”.

Der skal arbejdes på børnenes rettigheder og muligheder for 
at få omsorg, kærlighed – dvs. sikre dem et anstændigt liv trods 
vanskelige vilkår, når mor eller far ikke magter omsorgen. 
Bogens cases vidner netop om, hvor vigtigt det er at vide, hvad 
der skal til for at hjælpe et lille menneske, der har lidt tab – det 
er ikke nok, at den enkelte i systemet “gør, hvad de skal”.

En af bogens styrker er ligeledes den etiske holdning til ind-
dragelsen af det enkelte barns forældre, i et respektfuldt samar-
bejde, hvor dette er muligt.

Bogen er vigtig at kende for alle, der arbejder med børn, som 
skal ændre opholdssted eller allerede har ændret det flere gange. 
Bogens “juridiske refleksioner” bør inspirere til evaluering af 
anbringelser, så at vi hele tiden kan øge vores bevidsthed og 
skabe retningslinjer for at sikre en nænsom anbringelse.

“Barnets reform”, nye juridiske retningslinjer i Serviceloven, 
15.000 anbragte børn i Danmark. Den øgede bevågenhed i for-
hold til “Tidlig indsats” osv. Det kræver stor faglighed at arbejde 
i dette felt. Det kræver stor erfaring at handle ud fra hjerte og 
forstand. Derfor er det fra anmeldernes synsvinkel fuldstændig 
vanvittigt, at man 1. marts 2012 valgte at lukke et videnscenter af 
dimensioner som Skodsborg Observations- og behandlingshjem 
og sprede en videns- og erfaringskapacitet som aske for vinden. 
Det giver ikke mening!

I denne 3. udgave af “Den nænsomme anbringelse” savner vi 
Ib Spang Olsens nænsomme streg. For at slutte med et lille suk. 
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