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Hvordan kan plejeforældre sikre, at plejebarnet 
får den optimale og nænsomme flytning? 
Af psykolog Inger Thormann

Lad det være sagt med  det samme. Der 
findes ingen garanti. Plejeforældre 
kan ikke sikre, at plejebarnet får en 
nænsom flytning.

Det er nemlig kommunen, der 
bestemmer.

Det, vi sammen kan gøre er, at klæde 
kommunen på, således at kommunens 
folk tager de rigtige beslutninger. De 
rigtige beslutninger er ALTID de beslut-
ninger, der har barnet og barnets behov 
som udgangspunkt.

I hele mit faglige liv har jeg forsøgt at 
”klæde kommuner på”. Resultatet kan 
ikke måles, men selvfølgelig har det haft 
en virkning, og vi skal blive ved. I 1998 
udkom bogen, ”Den nænsomme anbrin-
gelse” første gang. Jeg søgte legatmidler, 
der sikrede, at alle landets kommuner, 
dengang 275 kommuner, fik bogen til-
sendt. Så bogen må stå i mange kommu-
ners bibliotek.

Nu er der udkommet en ny bog om næn-
somme overdragelser, anmeldt i sidste 
PLF blad: ”At bygge bro”. Måske burde 
denne nye bog sendes ud til vores nu 98 
kommuner? Anmelder cand.psych. Rie 

Krondorf von Wowern skriver blandt 
andet i sin anmeldelse: 

”Med denne bog i hånden, vil man med 
John Bowlbys ord være ”de større, stær-
kere og klogere”, og ikke lade gode in-
tentioner, fremtidsdrømme (forældrenes) 
og manglende viden konstruere broen 
på en måde, hvorved der er risiko for, at 
barnets behov overses. I stedet hjælper 
bogen med til, at de kommende omsorgs-
personer i denne proces gør sig umage 
for at anerkende, respektere og beskytte 
barnets livshistorie, samt at være barnets 
forkæmpere og insistere på barnets ret til 
at blive behandlet ordentligt og omsorgs-
fuldt i alle situationer”.

På professionsskoler og andre uddannel-
sessteder, hvor de kommunale medarbej-
dere uddannes, er der ikke noget fag, hvor 
man lærer om nænsomhed i anbringelser. 
Det er noget vores samarbejdspartnere 
primært lærer i samarbejdet med os.

Således er vi medansvarlige for, at den 
nødvendige viden bliver tilgængelig 
for vores kommunale samarbejdspart-
nere. Vi har et ansvar hver især. Lad os 
sammen leve op til det.

Udslusning.
Den proces, der sker når et barn skal 
skifte opholdssted, kaldes ofte for ud-
slusning. Og sådan forholdt det sig på 
Skodsborg Observations og behandlings-
hjem, hvor jeg arbejdede som psykolog i 
30 år. 

I flere år har et bestemt kapitel i Gunilla 
Ledens bog ”Kan børn skifte foræl-
dre?” været obligatorisk læsning for nye 
medarbejdere i huset, nemlig kapitlet: 

”Separation som kriseudløsende begi-
venhed”. Dette kapitel beskriver tydeligt, 
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hvor galt det kan gå, når mennesker ad-
skilles fra dem, de holder af, og vægten 
lægges på de børn, der jo helt og aldeles 
er afhængige af de voksne nøglepersoner 
i deres liv. Sker separationen pludseligt, 
og sikres barnet ikke en længere separa-
tionsproces, kan det komme i en psykisk 
krise. Johan Cullbergs definition af en 
psykisk krise forekommer mest dæk-
kende (1994):

”Man kan siges at befinde sig i en psykisk 
krisetilstand, når man er havnet i en 
sådan livssituation, at ens hidtidige erfa-
ringer og indlærte reaktionsmåder ikke 
er tilstrækkelige til, at man kan forstå og 
psykisk beherske den aktuelle situation

Man føler angst over for det, der er sket, 
og ved ikke, hvordan man skal handle. 
Man må omorganisere sit liv, men ved 
ikke, hvordan det skal gå til, og om 
man er i stand til at klare tilværelsen 
fremover.”

Sådan forholder det sig i børns kriser 
såvel som i voksnes, og de fleste forskere 
er enige om, at krisereaktioner har et 
forbavsende ensartet forløb, uanset hvad 
der har udløst dem, og uanset om krisen 
opstår hos et barn eller en voksen.

Forløbet af en psykisk krise kan inddeles 
i fire naturlige faser, nemlig chokfasen, 
reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og 
ny orienteringsfasen. 

En psykisk krise kan indebære en risiko 
såvel som en mulighed for den, der 
rammes. 

Risikoen er, at man får et sådant knæk 
af krisen, at man aldrig helt kommer sig, 
men skal leve videre med de skader, man 
har fået.

Muligheden består på den anden side i, 
at man når man har arbejdet sig igennem 
krisen, kan gå styrket videre. Krisen har 
da tilført ens liv en ny dimension. For 
omsorgssvigtede børn er den omtalte 

risiko størst. Disse børn bærer nemlig 
på erfaringer med omsorgssvigt og fø-
lelsesmæssige tab. Mange af børnene har 
tidligere oplevet psykiske kriser, og i den 
livssituation de har befundet sig i, har der 
ikke været krisehjælp at hente.

Det er kendt, og for øvrigt beskrevet- 
også af Johan Cullberg, at en separation 
vækker tanker og følelser vedrørende 
tidligere separationer. Har tidligere sepa-
rationer været forbundet med oplevelser 
af tab og efterfølgende krisetilstand, vil 
en aktuel separation betyde, at barnets 
reaktion ikke udelukkende kan relateres 
til den aktuelle hændelse, men må ses 
som en reaktion på mange tidligere ople-
velser af tab.

De fleste af de børn, der kommer i pleje-
familie, har oplevet følelsesmæssige tab. 
De har oplevet det at blive forladt i en 
grad, som vi voksne kan have svært ved 
at indleve os i. Men indlevelse er nødven-
dig, og kombineret med teoretisk viden 
danner den vores forståelsesramme, den 
ramme der fortæller os, hvordan vi bedst 
handler.

Når børn flyttede fra Skodsborg til en 
plejefamilie, tilstræbte vi, at barnets 
farvel blev en lang og naturlig proces, der 
endte med det eneste naturlige, nemlig at 
barnets rent fysisk flyttede. På det tids-
punkt, var barnet allerede mentalt flyttet.

Nedenstående sætninger blev sagt mange 
gange i løbet af en udslusning:

”Du skal lære dem at kende først.”
”Det tager lang tid at lære nye mennesker 
at kende”.

”Det varer lang tid, før du skal flytte”.
”Du skal ikke flytte, før du selv er parat”.
”Først besøger DE os mange gange, og 
bagefter besøger VI dem mange gange”.

”Når du kender dem godt, får du lyst til 
at flytte”.

”Jeg er hos dig og passer på dig, både når 
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de kommer her, og når vi besøger dem”.
”Din mor bliver ved med at besøge dig 
her, og når du flytter – om lang tid, vil 
hun besøge dig i plejefamilien”.
Alle budskaber peger umiddelbart imod 
den nære fremtid, selve udslusnings-
forløbet, men alle budskaber indeholder 
også forståelse for de overgreb, barnet 
har oplevet tidligere i livet. Denne del 
af de enkelte budskaber understreger 
forvisningen om, at den voksne forstår 
barnets situation. Denne forståelse øger 
barnets adgang til tidligere oplevelser, og 
i det rum, der dannes her mellem barn 
og primærpædagog, kommunikeres der 
terapeutisk.

Udslusningen blev tilmed en helende og 
lægende proces, der brød ind i tidligere 
oplevelser, positive så vel som negative. 
Processen gav plads til at arbejde med 
disse tidligere oplevelser, hjælpe dem 
op til overfladen i barnets bevidsthed og 
kigge på dem via samtale og kiggen på 
billeder.

Igennem udslusningsprocessen er det 
altså ikke blot et spørgsmål om grad-
vist at vende sig imod noget nyt. Det 
er i lige så høj grad et spørgsmål om at 
kigge bagud og via den samlede proces 
opleve højere grad af kontinuitet og 
livssammenhæng.

Om ordet udslusning.
En sluse er ifølge leksikonet: ”En an-
ordning hvorved skibe kan løftes eller 
sænkes i et sejlløb med niveauforskelle 
for eksempel mellem to floder eller to 
søer på steder med kraftigt tidevand”.

I virkeligheden er dette et udmærket 
billede af kernen i en ind/udslusning af 
et barn.  Barnet er skibet, der, i bogsta-
veligste forstand, kan løftes eller sænkes 
mellem forskellige niveauer, og det kraf-
tige tidevand, der betyder uforudsigelige 
omstændigheder for barnet, vil slusen 
beskytte imod.

Fortsættes billedsproget, er det naturlig-
vis de mennesker, der kender både skib 
og mulige tidevandsændringer bedst, der 
har størst mulighed for at hjælpe skibet 
og dets kaptajn gennem slusen. Således 
er det primærpædagog eller plejeforæl-
dre, der har størst mulighed for at hjælpe 
barnet gennem den svære proces, som en 
udslusning er, og det er primærpædagog 
eller plejemor, der her kan sidestilles 
med skibets fører med en helt speciel 
rolle.

Endelig kan flere sluser ligge på række 
og danne en slusetrappe, og billedet 
fuldendes hermed, idet vi netop ser på en 
udslusning som en proces, som forløber 
trinvist og i små etaper.

En god udslusning, et vellykket miljø-
skift KAN ikke forceres. 

Men kender man barnet godt, kan man 
udmærket have en ramme for, hvor 
længe en god udslusning varer.

Et barn på 14 måneder med en overbe-
visende tilknytning til sine plejeforældre 
vil have brug for ca. en måned for at 
kunne overføre sin tilknytning til andre 
mennesker.

Et ældre barn med overbevisende til-
knytning vil have brug for nogenlunde 
samme periode, mens børn med reduce-
rede følelsesmæssige kompetencer kan 
klare en lidt kortere udslusningsperiode.

Her henviser jeg til bogen ”Hånden på 
hjertet. Omsorg for det lille barn i krise,” 
hvor vi beskriver hvilke hensyn der skal 
tages, når en udslusningsplan udarbejdes.

Kommunen bestemmer, men vi 
kan, på trods af det, gøre noget.
Da Skodsborg skulle lukke, og alle børn 
derfor skulle anbringes i plejefamilier 

Kommunen bestemmer, 
men vi kan, på trods af 
det, gøre noget.
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eller på andre døgninstitutioner, stillede 
en kommune krav om, at et konkret 
barns udslusning skulle afvikles på 8 
dage. 

Det drejede sig om en lille, alvorligt om-
sorgssvigtet, dreng. Vi gjorde alt, hvad 
vi kunne, for at de mennesker, der stil-
lede kravet, forstod, hvilke konsekvenser 
en overilet flytning kunne få. Men, der 
var ingen forståelse, ingen indlevelse 
i det lille barn, som skulle skifte om-
sorgsgivere. Sagt på en anden måde. De 
ansvarlige i den pågældende kommune 
havde endnu ikke lært om ”udslusning” 
og dens betydning for barnets fortsatte 
udvikling.

Børnebogen: ”Thomas og Peter kommer 
i plejefamilien”, er skrevet til børn, der 
skal ændre opholdssted, til børn der 
flytter fra et børnehjem til en plejefa-
milie. Bogen kunne måske gives til den 
sagsbehandler eller familieplejekonsu-
lent, som skal tage stilling til en konkret 
udslusnings indhold og længde. Bogen 
beskriver nemlig, ned i detaljen, hvordan 
en god udslusning forløber.

Men hvis det nu er sådan, at kommunen 
dikterer en kort udslusning, har dette 

diktat oftest sin baggrund i uvidenhed, 
besparelser eller i holdningen, ”lad os 
ikke trække pinen ud”. Tanken bag det 
sidste er, at vi må få det overstået, som 
er svært. I alle tre tilfælde er der kun en, 
der betaler en høj pris for voksnes ufor-
måenhed: BARNET.

Som barnets advokater må vi, ”for 
barnets bedste”, tilpasse os de krav, der 
stilles, uanset hvor forkerte de er. Vi må 
bruge de 8 dage eller mindre, så godt vi 
kan. Vi må besøge og få besøg, vi må 
pakke ejendele, fotografier af personer, 
steder og ting, og vi må italesætte det, 
der sker for barnet. Omsorgsgiveres 
fulde navne, nøjagtige adresser, mobil-
numre, mailadresser og facebookprofiler 
har vist sig at have stor betydning, når 
barnet og den unge på sigt skal skabe 
kontinuitet i sit liv.

Sideløbende med vores arbejde med 
børnene og de unge, må vi alle gøre vores 
til, at vore samarbejdspartnere lærer om 
vigtige emner blandt andet om, hvordan 
børn på den mest omsorgsfulde måde 
skifter omsorgsgiver og opholdssted. 
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