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Tak til deltagerne i ”Viden eller mavefornemmelser  
fagprofessionelle risikovurderinger” ved KABS’ Viden 
konference 2022
• Tak for jeres indsats med spørgeskemabesvarelsen. Den gav virkelig muligheder for 

mange gode refleksioner og diskussioner om hvor svært det er at vurdere risiko og fx 
træffe beslutning om at underrette, og indsigt i at andres vurderinger er værd at lytte til 
og tage med ind i ens egne overvejelser. Det var dejligt at opleve, at I var parate til at 
diskutere resultaterne og deres betydning for det sociale arbejde.

• Her er powerpointpræsentationen, som måske kan bidrage til at fastholde nogle af 
pointerne omkring risikovurderinger i svære sager og spørgsmålet om hvornår og 
hvordan der bør underrettes

• Vi har indsat nogle slides med udvalgte resultater og konklusioner fra miniundersøgelsen. 
Deltagere, der er interesserede i at se de detaljerede resultater fra undersøgelse, kan få 
disse tilsendt i mail ved henvendelse til os

• Vi tager forbehold for, at der kan forekomme fejl i sådanne miniundersøgelsesanalyser. 
Skriv til os, hvis i opdager noget.

• Bedste hilsener
• Morten Ejrnæs ejrnaes@id.aau.dk

• Mia Heick  mia.heick@gmail.com
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Disposition

1. Intro. Hvem er vi. Baggrunden for dette programpunkt. /Mia og Morten

2. Miniundersøgelse. /Morten

3. Hvordan vurderer vi? Her og nu, på kort sigt, på længere sigt (risiko)/ Mia

4. Pause

5. Undersøgelsesresultater/ Morten
a. Miniundersøgelsen
b. Hovedundersøgelsen

i. Spredning i risikovurderingerne
ii. Tendens til overvurdering af risikoen

6. Underretninger – Hvorfor, hvornår,  og hvordan/ Mia
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1. Faglighed

• Monofaglighed (fordybelse inden for eget fag). Kernefaglighed – Specifik viden om teori, metode 
og undersøgelsesresultater inden for et bestemt fagområde (profession)

• Tværfaglighed – Kendskab til andre fagligheders ekspertise og dermed mulighed for at henvise til 
og kommunikere med andre faggrupper (professioner).

• Flerfaglighed (faglighederne sættes ind over for specifikke delproblemer)
• Faglig integration (relevante fagligheder medvirker ved både analyse og udarbejdelse af 

handlingsforslag ift. komplekst problem)
• Faglighed og tværfaglighed (når der er behov for dette) kan sikre:

• Opmærksomhed på at der kan være andre opfattelser end ens egen 
• Helhedssyn
• Empati (indlevelsesevne)
• Bedre relationer til borgeren

• Vignetundersøgelser kan bidrage til at skabe en fælles faglighed omkring 
risikovurdering, der kan gøre både faglighed og tværfaglighed mere kvalificeret
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Jeres risikovurderinger. Hvordan kan de 
undersøges? Hvad kan de vise?
• Lad os prøve at undersøge:

• Hvordan I vurderer risikoen for, at der opstår problemer for 
en gravid kvinde med rusmiddelbrug og for børn og unge, 
der har haft forskellige former for vanskeligheder?

• Altså sandsynligheden for at børn og unge (med 
detaljerede beskrevne) belastninger og problemer, 
pådrager sig problemer på kort og på langt sigt. 

• Vi bruger vignetmetoden
• Spørgsmål, der knytter sig til en case
• Spørgsmål, der vedrører vurderinger, og handlingsforslag

• Vil I være med?
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3. Hvordan vurderer vi? Her og nu, på kort sigt, på 
længere sigt (risiko)/ Mia

• Hvad har betydning for vores vurderinger af situationen for børn og 
unge i familier med stofproblemer?

• Hvilke børn, unge og forældre taler vi om?
• Hvorfor skal vi i rusmiddelbehandlingen have fokus på risikoforhold for børn 

og unge - på kort sigt og på længere sigt? 
• Sandsynlige trivselsproblemer for børnene her og nu - forebyggelse
• Sandsynlighed for at forældre udvikler problemer udover stofbruget -

forebyggelse
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5. Undersøgelsesresultater v/Morten
Risikovurdering i socialt arbejde. Faglige vurderinger af børn og 
unges fremtidsudsigter - Resultater fra vignetundersøgelser

• Vignetundersøgelse = spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgsmålene til 
deltagerne (respondenterne i undersøgelsen) vedrører samme konkrete case

• Vignetundersøgelse egnet til at vise ligheder og forskelle i professionelles syn på 
konkrete sociale problemer

• Hvor alvorligt problemet er (hvor stor er risikoen for fx arbejdsløshed)
• Hvad der er årsagen til problemet
• Hvad der bør gøres ift. problemet (hvilke handlinger, foranstaltninger, indhentning af 

oplysninger)
• Undersøgelsesresultaterne stammer fra:

• en undersøgelse, der er gennemført 2018-2019. Undersøgelsen er finansieret af 
Socialstyrelsen og gennemført af forskere fra UCL (University College Lillebælt) og Aalborg 
universitet.  Kilde: Ejrnæs,Jakobsen, Lyngholm, Moesby-Jensen og Monrad (2019): 
Professionelles faglige risikovurderinger.

• Miniundersøgelse – gennemført den 26.04.2022. Opgørelser af disse undersøgelsesresultater 
er anført sammen med resultaterne fra hovedundersøgelsen. Besvarelser fra deltagerne i 
miniundersøgelsen på KABS Viden konference den 26.04.2022 er anført med de røde tal.
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1. mindst en af 
forældrene modtog 
kontanthjælp eller 
førtidspension

2. den unges 
forældre havde en 
indkomst blandt de 
20 % laveste 
indkomster

3. ingen af den 
unges forældre 
havde uddannelse 
ud over 
grundskolen

4. den unge kun 
boede sammen 
med den ene af 
forældrene

5. den unge var 
udsat for alle fire 
risikofaktorer

Risikovur-
dering

N= 
antal

Risikovur-
dering

N= 
antal

Risikovur-
dering

N= 
antal

Risikovur-
dering

N= 
antal

Risikovur-
dering

N= 
antal

Pædagog 44,7% 116 40,2% 115 37,8% 115 25,4% 116 65,3% 122

Lærer 30,2% 39 28,3% 41 28,2% 41 19,8% 42 57,7% 43

Socialråd-giver 41,7% 68 39,6% 63 35,1% 63 21,6% 62 60,0% 66

Sundheds-
plejerske

44,6% 55 34,8% 53 37,7% 50 26,4% 58 65,3% 60

Svar fra deltagere i 
KABS Viden konf.

39,0 30 42,0 27 41,6 27 36,8 27 58,9 28

Faktisk risiko 14,7% 14,3% 14,6% 10,8% 24,0%

Tabel 1: Praktikeres vurdering af risikoen for at modtage 
kontanthjælp i forskellige situationer  incl. resultater fra 
deltagere miniundersøgelsen ved KABS’ konference den 26/4 
2022
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Tabel 2: Pædagoger, lærere, socialrådgivere og Sundhedsplejerskers vurdering af 
risikoen for at blive indlagt med depression for henholdsvis unge, der har oplevet et 

forældredødsfald og unge, der ikke har oplevet det

Uddannelse samlet

20b. Hvor høj er risikoen for, 
at en mand, der har oplevet, 
at en af forældrene er døde, 
før han er blevet 15 år, bliver 

indlagt på en psykiatrisk 
afdeling med diagnosen 

depression i alderen 15 - 30 
år? i procent

21b. Hvor høj er risikoen for, 
at en kvinde, der har oplevet, 
at en af forældrene er døde, 
før hun er blevet 15 år, bliver 

indlagt på en psykiatrisk 
afdeling med diagnosen 

depression i alderen 15 - 30 
år? i procent

22b Hvor høj er risikoen for, 
at en mand, der ikke har 

oplevet, at en af forældrene 
er døde, før han er blevet 15 

år, bliver indlagt på en 
psykiatrisk afdeling med 
diagnosen depression i 

alderen 15 - 30 år? i procent

23b. Hvor høj er risikoen for, 
at en kvinde, der ikke har 

oplevet, at en af forældrene 
er døde, før hun er blevet 15 

år, bliver indlagt på en 
psykiatrisk afdeling med 
diagnosen depression i 

alderen 15 - 30 år? i procent
Pædagog gennemsnit 25,34 26,08 12,22 11,75

N 95 96 99 99

Lærer gennemsnit 21,74 21,15 7,14 7,51
N 35 34 35 35

Socialrådgiver gennemsnit 22,03 24,20 9,86 12,90
N 59 59 58 58

Sundhedsplejerske gennemsnit 23,22 24,24 8,52 9,06
N 50 50 50 50

Svar fra deltagerne i 
KABS Viden konf. 

23,3
26

Faktisk risiko 2,1 3,1 0,8 2,1



Konklusioner om professionelles risikovurderinger fra 
vignetundersøgelsen: ”Professionelles faglige 
risikovurderinger” 2019. 

KABS Viden konference den 26/4 
2022

Viden eller mavefornemmelser  fagprofessionelle 
risikovurderinger

• Professionelle overvurderer risikoen for modtagelse af 
kontanthjælp med 13 til 39 procentpoints

• Overvurderingen er størst, hvor der er en ophobning af 
risikofaktorer (39 procentpoints) 

• Undersøgelsen viser tillige, at professionelle overvurderer 
risikoen, når det gælder andre alvorlige sociale problemer:  

• Kriminalitet 
• Depression 

• Professionelle er som alle andre påvirkede af den diskurs, som 
forskere, politikere og medier fremfører om social arv. Det er nok 
baggrunden for den markante overvurdering.
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Konklusioner, der også vedrører miniundersøgelsen ved 
KABS’ konference 26.04.2022:
Resultaterne fra miniundersøgelsen (med 33 deltagere) den  
26.04.2022 ligger på linje med resultaterne fra hovedundersøgelse af 
pædagoger, socialrådgivere, lærere og sundhedsplejersker fra 2018 -
2019.
Begge undersøgelser viser:
A. Medarbejdere har en tendens til at overdrive risikoen for at unge i 

udsatte positioner pådrager sig sociale problemer (se tabel 1 og 2)
B. Medarbejdere har en tendens til at overdrive betydningen af en 

ophobning af risikofaktorer
C. At spredningen i risikovurderinger blandt deltagerne i 

miniundersøgelsen ligger helt på linje med spredningen blandt 
deltagerne i hovedundersøgelsen
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Konklusioner, der også vedrører miniundersøgelsen ved 
KABS’ konference 26.04.2022 - Fortsat
I miniundersøgelsen blev deltagerne bedt om at svare på spørgsmål ift. en fiktiv case om Tilde på 27 år, som har været 
indskrevet på et stofbehandlingssted i en længere periode til behandling for et dagligt cannabisforbrug i kombination med 
psykiske problemer, der indbefatter social angst og selvmordstanker. Tilde taler åbent om sine forhold og med tiltro til, at 
behandlingens vil have positiv effekt for hende. Hun er ved at afslutte et HF-forløb og har ikke haft noget stofbrug de 
seneste tre måneder, og hun har planer om at søge ind på tandlægestudiet.   …Tilde er bare forvirret nu, hvor hun er blevet 
gravid (casen gengiver endvidere dele af samtalen mellem medarbejder og Tilde)
Resultaterne viser, at deltagerne havde meget forskellig vurderinger og handlingsforslag.

D. Medarbejderne har meget forskellige risikovurderinger ift. Tildes risiko for at få en 
fødselsdepression fra 0 % til 80 %

E. Medarbejderne har meget forskellige risikovurderinger ift. Tildes eventuelle barns risiko for at 
blive anbragt uden for hjemmet fra 0 % til 50%

F. Medarbejderne har i nogle tilfælde meget forskellige opfattelser af om, hvad der bør gøres 
(handlinger ift. Tilde), fx om der bør underrettes eller ej (50 % af deltagerne mener, at der bør 
underrettes, 34 % at der ikke bør underrettes, og 16 % ved ikke).

Resultaterne er i fuld overensstemmelse med, hvad hovedundersøgelsen om professionelle faglige 
risikovurderinger viser, og den er også i overensstemmelse med tidligere undersøgelser af 
professionelles handletendenser.
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Social arv – et upræcist og stigmatiserende begreb
Social arv er uegnet begreb til

• undersøgelse af udsathed
• forudsigelse af sociale problemer
• udpegning af højrisikogrupper, hvor alvorlige sociale problemer kan forebygges

Konsekvenser for børn og unge:
• Stigmatisering som ”sociale tabere”

• Diskrimination 
• Internalisering i de unge i form af mindre selvværd og ansvarsfralæggelse
• Selvopfyldende profeti, når stigmatiserede unge begynder at leve op til omgivelsernes 

negative billede af dem
Konsekvenser for forældre:
• Stigmatisering som dårlige forældre

Alternative begreber, som ikke stigmatiserer
• Chanceulighed (ulighed i chancer for at få uddannelse og god indtægt)
• Risiko for sociale problemer (sandsynlighed for at pådrage sig problemer som arbejdsløshed, 

misbrug og kriminalitet)
• Resiliens (kendetegn og processer ved miljøet, vennerne, familien og individet, der fremmer  

modstandskraft)
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6. Hvad gør vi når der er bekymring v/Mia

• Underretningspligten

• Hvordan kvalificerer vi underretningen?

• Hvordan inddrager og samarbejder vi med forældre om 
underretning?
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Underretningspligten -
Serviceloven 

• § 153 stk. 1 – alle der udøver offentlig tjeneste eller erhverv 

• § 153 1) – kendskab eller antagelse om, at et barn under 18 år kan have behov for særlig støtte
• § 153 2) – at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de 

vordende forældres forhold (gravide)
• § 153 3) skolefravær eller undladelse af undervisningspligten

• § 153 4) – at et barn eller ung under 18 år har været udsat for overgreb (overgrebspakken)
• § 154 omfatter alle borgere – hvis man får kendskab til, at et barn lever under forhold, der bringer 

dets sundhed eller udvikling i fare
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Hvad er en underretning?

• En underretning er en henvendelse til kommunen om en bekymring, man 
har om et barn, som man tænker kunne have behov for særlig støtte –
altså en støtte der rækker ud over hvad normalsystemet tilbyder

• En underretning er en adgang for forældre til, at få vurderet deres 
eventuelle behov for hjælp og støtte

• En underretning skal altid bero på en konkret vurdering af det der 
bekymrer

Derfor kan vi ikke pr automatik underrette til kommunen
og
Derfor kan vi ikke pr automatik sige, at brug af rusmidler er lig med 
dårligt forældreskab
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Hvad skal vi se på – sammen med 
forældrene?

• Stofproblematikkens effekt på mor/fars egne ressourcer /herunder 
helbred, trivsel, forældreressourcer)

• Barnets berørthed med problematikken (hvad ser barnet, hvad tror du dit 
barn ved, hvad har du fortalt dit barn om stofbrug og behandling, hvordan 
bruger du dit stof, når du er sammen med dit barn)

• Forholdet til anden forældre, samarbejde, konflikter, samvær
• Andre problematikker, der kan belaster familien (socialt, psykisk, fysisk)
• Ressourcer i familien – i netværket 
• Erfaringer med hjælp til familiespørgsmål
• Ønsker til hjælp /forbehold)
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OG HUSK SÅ:

• Ingen underretning sendes til kommunen uden 
forældrenes viden og uden deres inddragelse 
(undtagelse ved mistanke om vold og overgreb fra en, 
eller begge forældre)

• Vi bidrager med vor viden knyttet til vor faglige opgave
• Del altid dine eventuelle bekymringer med forældre
• Medtag forældres egne oplysninger og synspunkter – de skulle gerne kunne genkende sig 

selv i beskrivelsen/underretningen
• Inddrag forældre i kontakten til kommunen

Viden eller mavefornemmelser  fagprofessionelle 
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