
Børnefagligundersøgelse - § 50 i serviceloven 

Når man som forældre til et barn med angst, henvender sig til kommunen for at få hjælp, er det normalt at 

der bliver udarbejdet en børnefagligundersøgelse, med henblik på at kunne give den helt rigtige hjælp til 

familien. Kommunen vil for eksempel indhente oplysninger fra skole, fritidstilbud (SFO, klub), og andre 

relevante forhold. Man vil som forældre selv komme med sine egne betragtninger, og barnet vil også blive 

hørt. Derefter vil kommunen lave en sammenfatning ud fra de oplysninger de har fået, og udarbejde en 

handleplan, i forhold til hvilken hjælp de mener familien har brug for. Det kan godt virke skræmmende og 

grænseoverskridende, at få lavet en sådan undersøgelse, hvor fremmede mennesker skal vurdere ens liv. 

Vi anbefaler forældre, at have en bisidder med når man skal til møde i kommunen, en man kan tale med 

omkring de oplevelser man fik på mødet.  

Du kan læse mere social- og indenrigsministeriets hjemmeside http://sim.dk/arbejdsomraader/udsatte-

boern-og-unge/sagsbehandling/boernefaglig-undersoegelse.aspx  

Børnefaglig undersøgelse 

§ 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes 

som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den 

unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere 

omfattende, end formålet tilsiger. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der medmindre konkrete 

forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, 

skal omfatte barnets eller den unges 

1) udvikling og adfærd, 

2) familieforhold, 

3) skoleforhold, 

4) sundhedsforhold, 

5) fritidsforhold og venskaber og 

6) andre relevante forhold. 

Stk. 3. Som led i undersøgelsen skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan undlades, i det 

omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan 

samtalen ikke gennemføres, skal oplysninger om barnets eller den unges synspunkter søges tilvejebragt. Samtalen kan finde 

sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den 

unges bedste taler herfor. 

Stk. 4. I sin undersøgelse skal kommunalbestyrelsen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og 

netværket. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats 

for denne aldersgruppe, jf. §§ 52, 76 og 76 a. 

  



Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller 

den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller 

andre. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret 

psykolog. 

Stk. 6. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte 

foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Hvis der er iværksat foranstaltninger sideløbende med, 

at undersøgelsen gennemføres, jf. § 52, stk. 2, skal der desuden tages stilling til, om disse foranstaltninger skal videreføres. 

Der skal være oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge stiller sig til 

foranstaltningerne, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne. 

Stk. 7. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn 

eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal 

kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen. 

Stk. 8. I forbindelse med undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal foretages en undersøgelse af 

eventuelle andre børn i familien. En undersøgelse kan gennemføres som én samlet undersøgelse for flere børn i familien, 

dog således at der tages højde for børnenes individuelle forhold. 

Stk. 9. Hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen, skal 

kommunen undersøge de vordende forældres forhold nærmere. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde 

med de vordende forældre. Stk. 4-8 finder anvendelse ved afgørelsen. 

§ 50 a. Kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et børnehus i hver region til undersøgelse af et barns eller en 

ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom. 

Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om børnehusenes 

indretning, drift, finansiering og opgaver m.v. 

§ 50 b. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til 

brug for den børnefaglige undersøgelse efter § 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a. 

§ 50 c. Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. § 50 a, kan personalet i børnehuset, politiet og 

anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser 

opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende 

barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af 

hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. 

 

 

 

 

 


