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Folketingets § 71-tilsyn 

Folketingets § 71-tilsyn har d. 20. december 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 26 

(alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra udvalget. 

Spørgsmål nr. 26: 

”Kan ministeren i forlængelse af svar på § 71-tilsynet alm. del - spm. 1 sende opdate-

rede tal over antallet af børn og unge med autisme diagnoser, der er anbragt uden 

samtykke fra 2017 og frem til i dag?” 

Svar: 

Tabel 1 viser antal anbragte børn og unge med autisme efter samtykkegrundlag i peri-

oden 2012-2018. Det bemærkes, at 2018 er seneste år med data om anbringelser og di-

agnoser fra sygehuse.  

Der henvises til besvarelsen af 71-tilsynet alm. del spm. 1 for yderligere om opgørelsen.  

 Tabel 1  

Anbragte børn og unge med autisme efter samtykkegrundlag, 2012-2018 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  ----------------------------------------- Antal -------------------------------------------- 

Anbragte uden samtykke, 0-17 år  63 81 89 99 110 128 129 

Øvrige anbragte, 0-17 år  711 764 828 842 889 939 978 

         

  ----------------------------------------- Pct. ---------------------------------------------- 

Anbragte uden samtykke, 0-17 år  8,1 9,6 9,7 10,5 11,0 12,0 11,7 

Øvrige anbragte, 0-17 år  91,9 90,4 90,3 89,5 89,0 88,0 88,3 
 

 Anm.: Omfatter 0-17-årige med en autismediagnose anbragt uden for hjemmet d. 31. december i perioden 2012-2018. ”Anbragte 
uden samtykke” omfatter anbringelser uden samtykke efter servicelovens § 58, herunder anbringelser uden samtykke trods 
for, at forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, har samtykket jf. § 58 stk. 2 og 3. Autismediag-

nose er baseret på alle kontakter til somatiske og psykiatriske sygehuse i perioden 1995 frem til opgørelsesåret, dvs. at fx 

antallet af børn/unge med en autismediagnose i 2012 er baseret på kontakter i perioden 1995-2012 etc.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Sammenliget med besvarelsen af 71-tilsynet alm. del spm. 1 er der enkelte tal i tabel 1, 

der er ændret marginalt. Det skyldes, at det bagvedliggende data fra Landspatientregi-

stret er opdateret. 

Tabel 2 viser det samlede antal anbragte børn og unge efter samtykkegrundlag i perio-

den 2012-2018. 
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 Tabel 2  

Anbragte børn og unge efter samtykkegrundlag, 2012-2018 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  ---------------------------------------------- Antal ---------------------------------------------- 

Anbragte uden samtykke, 0-17 år  1.946 2.066 2.246 2.362 2.467 2.572 2.695 

Øvrige anbragte, 0-17 år  10.721 10.268 9.743 9.471 9.435 9.193 8.947 

               

  ---------------------------------------------- Pct. ---------------------------------------------- 

Anbragte uden samtykke, 0-17 år  15,4 16,8 18,7 20,0 20,7 21,9 23,1 

Øvrige anbragte, 0-17 år  84,6 83,2 81,3 80,0 79,3 78,1 76,9 
 

 Anm.: Omfatter 0-17-årige med en autismediagnose anbragt uden for hjemmet d. 31. december i perioden 2012-2018. ”Anbragte 
uden samtykke” omfatter anbringelser uden samtykke efter servicelovens § 58, herunder anbringelser uden samtykke trods 
for, at forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, har samtykket jf. § 58 stk. 2 og 3. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 1 - § 71-tilsynet alm. del - svar på spm. 1. 
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