22. november 2022

Dialoggruppe Midt for plejefamilieområdet
Referat af møde 17. november 2022
Deltagere: Hanne Toft, Syddjurs Kommune, Pia Kure, Herning Kommune, Susanne
Nygaard Nielsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Jes Barsøe, Maja Elisiussen, Norddjurs
Kommune, Henriette Bøje, Norddjurs Kommune, Ulla Andersen, Socialtilsyn Midt,
Birgitte Mikkelsen, Socialtilsyn Midt, Mette Bisgaard Rask Gregersen, Socialtilsyn Midt
(referent)
Deltog ikke: Mai-Britt Brunbjerg, Aarhus Komme, Maja Elisiussen og Henriette Bøje,
Norddjurs Kommune

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde 19. maj 2022
2. Generel orientering omkring familieplejeområdet - STM
3. Øget samspil i forhold til rekruttering af pleje- og aflastningsfamilier – Aarhus
Kommune
4. Udfordring med aflastning til børn i fuldtid i specialiserede plejefamilier – Aarhus
Kommune
5. Hvilke kriterier har socialtilsynet for, at en almen godkendt plejefamilie kan blive
forstærket plejefamilie? – Herning Kommune
6. Hvilke kriterier er der for, at man må anbringe børn med diagnoser i almen
godkendte familier? Skal det stå i godkendelsen, at de er godkendt til f.eks. ADHD
eller autisme? – Herning Kommune
Det er ikke diagnosen, der gør det alene.
7. Hvilke kriterier godkendes mor/barn anbringelse efter, og hvorfor er kriterierne
ikke ens i de forskellige tilsyn? – Herning Kommune
8. Sagsbehandlingstid på dispensationsansøgninger – Syddjurs Kommune
9. Eventuelt
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Ad1.
Referatet blev godkendt.
Ad2.
Der arbejdes med rekrutteringsudfordringerne på plejefamilieområdet. Syddjurs
holder informationsmøde i aften, hvor STM deltager. Der er 16 tilmeldte.
STM arbejder på at lave 4 virtuelle informationsmøder om godkendelse som
plejefamilie fra 2023, men kan endnu ikke sige præcist, hvornår det er klart.
Der er en netto nedgang på ca. 50-100 plejefamilier pr. år. STM forventer at
godkende 90 nye plejefamilier, men halvdelen af disse familier er allerede i gang med
opgaver inden godkendelsen.
I Midt er vi stadig udfordret i anvendelsen af typologierne, hvilket gør, at de almene
plejefamilier har rigtig svært ved at komme i gang eller få nye opgaver. Pt. er ca.
50% af plejefamilierne alment godkendt. STM har løftet de plejefamilier, der kan bære
det, op i de to øvrige typologier. Ønsker kommunerne flere plejefamilier til forstærket
eller specialiseret plejeopgaver, skal kommunerne arbejde med opkvalificering af
plejefamilierne forud for ændring af godkendelsen.
STM er åben for et møde med familieplejekonsulenterne om placering i de forskellige
typologier, i det denne problematik kun ses i Midt og ikke hos de øvrige tilsyn.
Det ses på det høje antal ansøgninger om væsentlig ændring, at kommunerne stadig
tager kontakt til plejefamilier, der ikke har godkendelse til den specifikke opgave. STM
modtager årligt 3-400 ansøgninger om væsentlig ændring og det er mange ud af
1200 plejefamilier.
Årsmødet gentages i 2023. Dato endnu ikke fastlagt.
Den nye lovgivning har indflydelse på plejefamilieområdet i forhold til
akutbestemmelsen. Akutbestemmelsen anvendes ikke ofte, da der i stedet søges om
dispensation.
Det er endnu uvist, hvornår fast track ordningen træder i kraft. STM har sammen med
STN fastlagt kursusprogram, så vi på tværs sikre, at der afholdes grundkurser hver 6.
uge.
Når Tilbudsportalen ikke fungerer, anvendes sociale medier til opslag, hvor der søges
plejefamilier med specielle kompetencer. Hanne og Pia har gjort dette med gode
erfaringer. Familieplejekonsulenterne kommer i kontakt med flere plejefamilier, som
eventuelt kan bruges til andre opgaver senere.
Kommunerne gør plejefamilierne opmærksomme på deres tavshedspligt, som også er
gældende i lukkede fora med andre plejefamilier.
Ad3.
Både kommune og STM gør meget ud af at tale med nye plejefamilier om fordelen ved
at tage imod aflastningsopgaver, så de kommer i gang og dermed får erfaring som
opkvalificerer dem til at blive fuldtidsplejefamilie. Derved får både STM og
kommunerne et større kendskab til dem og kan vi se, hvilke kompetencer de har.
Mange af de nye plejefamilier ønsker dog ikke aflastningsopgaver, da de er bange for,
at aflastningsopgaverne begrænser dem i at få tilbudt en fuldtidsplejeopgave.
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Ad4.
Flere plejefamilier kræver mulighed for aflastning i plejeopgaven. Der er udfordringer
med at finde aflastning til de specialiserede plejefamilier og ofte ender børnene i
aflastning på institution. Det er lovbestemt, at aflastningsfamilien også skal være
specialiseret, da det følger barnets støttebehov også selvom aflastningsopgaven ikke
har samme tyngde som selve plejeopgaven.
Ad5.
Få plejefamilierne på uddannelse så som PUP, kurser hos VIA, webinarer. Center for
mentalisering har korte relevante videokurser. Plejefamilierne er også velkomne til at
tale med STMs tilsynskonsulenter om, hvad der kan være relevant.
Ad6.
Børn med diagnoser kan anbringes hos plejefamilier i alle 3 typologier. Det STM ser på
er det enkelte barns støttebehov. Kommunerne definerer et barns støttebehov.
Ad7.
Kommunerne oplever store forskelle i de fem socialtilsyn både i serviceniveau og i
kriterier for mor/barn anbringelser.
Hvis STM skal godkende en plejefamilie til mor/barn anbringelser, skal der være eget
værelse m/toilet til forældre samt eget værelse til barnet. Plejefamilien skal have
erfaring som fuldtidsplejefamilie og være godkendt som enten forstærket eller
specialiseret plejefamilie.
I forbindelse med Tilbudsportalens tilfredshedsundersøgelse har kommunerne ønsket
en bedre søgefunktion, så der bl.a. kan søges på familier, der er godkendt til
mor/barn anbringelser.
Ad8.
STM behandler dispensationsansøgninger hver uge. I enkelte tilfælde kan
behandlingstiden trække ud, hvis der er behov for et besøg eller indhentning af
yderligere information for at kunne godkende ansøgningen.
Ad9.
Der blev talt lidt om barnepigeordninger, og at der pt. opleves et større frafald til de
årlige kursusdage end tidligere.
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