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Det ufødte barns udvikling og adfærd Forældrekompetencer

Barnets trivsel og udvikling 18 – 23 år – I trivsel

Det ufødte barns udvikling og trivsel:
Det ufødte barns prenatale udvikling forløber normalt. 

Forældrekompetencer:
De kommende forældre har en positiv indstilling over for 
barnet og mor går regelmæssigt til kontrol i forbindelse med 
sin graviditet.

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnets prenatale udvikling 
forløber normalt.

Moderen bemærker at barnet 
bevæger sig omkring 20 uger 
henne i graviditeten.

Moderens helbredstilstand:
Moderens helbredstilstand er 
generelt god.

Moderen får sund og nærende 
kost
og får dækket behov for folin-
syre.

Moderen ryger ikke eller sjæl-
dent.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Sundhedsforhold:
Ingen bemærkninger

Udvikling og adfærd:
Ingen bemærkninger

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Den kommende mor går re-
gelmæssigt til kontrol i forbin-
delse med sin graviditet.

De kommende forældre søger 
hjælp og rådgivning ved pro-
blemer i graviditeten.

Stimulering/vejledning:
De kommende forældre har en 
positiv indstilling og positive 
følelser over for barnet og gra-
viditeten.

Graviditeten er planlagt/øn-
sket.

De kommende forældre har 
forberedt sig til det barn de 
venter sig, og forholder sig 
konstruktivt til de forandringer, 
det medfører at få et barn.

Understøttelse af relationer:
De kommende forældre har 
støttende slægtninge/venner.

Forældrene har kontakt til det 
kommende barns bedstefor-
ældre.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Trygt omsorgsmiljø
Der kan være en forbigående 
krise i familien, skilsmisse, 
sygdom, død.

Stimulering/vejledning:
Forældrene tager godt imod 
råd og vejledning fra sund-
hedsplejerske.

Understøttelse af relationer:
Mor kan være kommende ene 
forældre, samarbejdet med far 
fungerer godt.
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Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Familie og netværk:
Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Boligen og dens omgivelser er 
trygge for barnet.

Forældres arbejdssituation 
er stabil, indtægt er stabil og 
fornuftig i forhold til familiens 
udgifter.

Den kommende far eller mor 
er arbejdssøgende og bliver 
tilstrækkelig støttet i denne 
proces.

De kommende forældre har en 
uddannelse eller uddannelses-
planer.

Forældrene gør brug af sit 
netværk til familie og venner i 
lokalområdet.

Familie og netværk:
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde. Familiens 
økonomi er god.
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Moderat trivsel

Det ufødte barns udvikling og trivsel:
Det ufødte barns prenatale udvikling forløber normalt.

Forældrekompetencer:
De kommende forældre har en positiv indstilling over for 
barnet og mor går regelmæssigt til kontrol i forbindelse med 
sin graviditet.

Der kan være usikkerhed om forældrene vil kunne yde den 
rette omsorg, når barnet bliver født. 

Det ufødte barns udvikling og adfærd Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnets prenatale udvikling 
forløber normalt.

Moderen bemærker at barnet 
bevæger sig omkring 20 uger 
henne i graviditeten.

Moderens helbredstilstand:
Moderens helbredstilstand er 
generelt god.

Moderen får sund og nærende 
kost
og får dækket behov for folin-
syre.

Moderen ryger ikke eller sjæl-
dent.

Risikofaktorer.
Adfærd som kan give anled-
ning til bekymring:

Sundhedsforhold:
Ingen bemærkninger

Udvikling og adfærd
Ingen bemærkninger

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Den kommende mor går re-
gelmæssigt til kontrol i forbin-
delse med sin graviditet.

De kommende forældre søger 
hjælp og rådgivning ved pro-
blemer i graviditeten.

Stimulering/vejledning:
De kommende forældre har en 
positiv indstilling og positive 
følelser over for barnet og gra-
viditeten.

Graviditeten er planlagt/øn-
sket.

De kommende forældre har 
forberedt sig til det barn de 
venter sig, og forholder sig 
konstruktivt til de forandringer, 
det medfører at få et barn.

Risikofaktorer.
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Trygt omsorgsmiljø
Der kan være en forbigående 
krise i familien, skilsmisse, syg-
dom, død.

Der kan være usikkerhed om 
forældrene vil kunne yde den 
rette omsorg, når barnet bliver 
født. 

Forældrene kan have et barn 
med funktionsnedsættelse.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan have brug for 
nogen guidning og tager godt 
imod råd og vejledning fra 
sundhedsplejerske.
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Understøttelse af relationer:
De kommende forældre har 
støttende slægtninge/venner.

Forældrene har kontakt til det 
kommende barns bedstefor-
ældre.

Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Familie og netværk:
Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Boligen og dens omgivelser er 
trygge for barnet.

Forældres arbejdssituation 
er stabil, indtægt er stabil og 
fornuftig i forhold til familiens 
udgifter.

Den kommende far eller mor 
er arbejdssøgende og bliver 
tilstrækkelig støttet i denne 
proces.

De kommende forældre har en 
uddannelse eller uddannelses-
planer.

Forældrene gør brug af sit 
netværk til familie og venner i 
lokalområdet.

Understøttelse af relationer:
Mor kan være kommende ene 
forældre, og har et godt samar-
bejde med far. 

Familie og netværk:
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde, økonomien 
kan være midlertidig ustabil.

Forældrene kan have et spin-
kelt netværk til andre.
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Sårbar trivsel

Det ufødte barns udvikling og trivsel:
Det ufødte barns prenatale udvikling forløber normalt.

Forældrekompetencer:
Forældrenes omsorg for det ufødte barn kan være midler-
tidigt reduceret på grund af psykisk eller fysisk sygdom, 
misbrug eller en aktuel krise ved f.eks. sygdom, skilsmisse, 
arbejdsløshed, dødsfald.

Forældrene søger ikke altid rådgivning, hvis der er problemer 
under graviditeten.

Iværksatte foranstaltninger har ikke tilstrækkelig effekt.

Det ufødte barns udvikling og adfærd Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnets prenatale udvikling 
forløber normalt.

Moderen bemærker at barnet 
bevæger sig omkring 20 uger 
henne i graviditeten.

Moderens helbredstilstand:
Moderens helbredstilstand er 
generelt god.

Moderen får sund og nærende 
kost
og får dækket behov for folin-
syre.

Moderen ryger ikke eller sjæl-
dent.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Sundhedsforhold:
Ingen bemærkninger

Udvikling og adfærd
Ingen bemærkninger

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Den kommende mor går re-
gelmæssigt til kontrol i forbin-
delse med sin graviditet.

De kommende forældre søger 
hjælp og rådgivning ved pro-
blemer i graviditeten.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Trygt omsorgsmiljø
Forældrenes omsorg kan 
være midlertidigt reduceret på 
grund af psykisk eller fysisk 
sygdom, misbrug eller en ak-
tuel krise ved f.eks. sygdom, 
skilsmisse, arbejdsløshed, 
dødsfald.

Graviditet kan være vanskelig.

Mor/far kan være psykisk 
skrøbelig.

Forældrene kan være meget 
unge.

En eller begge forældre kan 
have et alkohol- eller stofpro-
blem.

En eller begge forældre kan 
have en letter fysisk eller psy-
kisk funktionsnedsættelse/Z 
diagnoser.



6

Stimulering/vejledning:
De kommende forældre har en 
positiv indstilling og positive 
følelser over for barnet og gra-
viditeten.

Graviditeten er planlagt/øn-
sket.

De kommende forældre har 
forberedt sig til det barn de 
venter sig, og forholder sig 
konstruktivt til de forandringer, 
det medfører at få et barn.

Understøttelse af relationer:
De kommende forældre har 
støttende slægtninge/venner.

Forældrene har kontakt til det 
kommende barns bedstefor-
ældre.

Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Familie og netværk:
Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Boligen og dens omgivelser er 
trygge for barnet.

Forældres arbejdssituation 
er stabil, indtægt er stabil og 
fornuftig i forhold til familiens 
udgifter.

Den kommende far eller mor 
er arbejdssøgende og bliver 
tilstrækkelig støttet i denne 
proces.

De kommende forældre har en 
uddannelse eller uddannelses-
planer.

Forældrene kan have et eller 
flere barn/børn med funktions-
nedsættelser.

Forældrene kan have mange 
samarbejdspartnere i kommu-
nen i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Stimulering/vejledning
Forældrene kan have brug 
for guidning og kan have van-
skeligt ved at opsøge og/eller 
følge råd og vejledning.

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at samarbejde omkring 
det kommende barn.

Understøttelse af relationer
Forældrene kan have brug for 
guidning i forhold til samspil i 
familien herunder søskende.

Forældrene kan have brug for 
guidning i forhold til at være en 
sammenbragt familie.

Familie og netværk
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde, økono-
mien kan være midlertidig 
ustabil.

Familien kan have en midlerti-
dig bolig.

En eller begge forældre kan 
modtage kontanthjælp eller 
førtidspension.

Familien kan mangle socialt 
netværk.
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Forældrene gør brug af sit 
netværk til familie og venner i 
lokalområdet.
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Udsat trivsel

Det ufødte barns udvikling og trivsel:
Det ufødte barn kan ved fødslen have behov for støtte i for-
bindelse med nedsat funktionsniveau af betydelig grad og/
eller af længerevarende karakter.

Forældrekompetencer:
Forældreomsorgen kan være reduceret i så høj grad, at for-
ældrene har vanskeligt ved at håndtere belastningerne i fa-
milien. 
Forældrenes omsorg for det ufødte barn kan være bety-
deligt reduceret på grund af f.eks. misbrug, fysisk sygdom, 
psykiske lidelser, belastende sociale faktorer, aktuelle kriser 
såsom sygdom eller dødsfald.

Familien kan have brug for støtte, i forbindelse med mishand-
ling, vold eller seksuelle overgreb I familien.

Iværksatte foranstaltninger har ikke tilstrækkelig effekt.

Det ufødte barns udvikling og adfærd Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnets prenatale udvikling 
forløber normalt.

Moderen bemærker at barnet 
bevæger sig omkring 20 uger 
henne i graviditeten.

Moderens helbredstilstand:
Moderens helbredstilstand er 
generelt god.

Moderen får sund og nærende 
kost
og får dækket behov for folin-
syre.

Moderen ryger ikke eller sjæl-
dent.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Sundhedsforhold:
Barnet kan forventes at have 
Downs syndrom.
Barnet forventes født med fo-
etalt alkoholsyndrom.
Barnet kan have en kromo-
som-/genfejl.
Barnet kan have forskellige 
deformiteter.
Barnet kan have hjertefejl. 

Udvikling og adfærd
Ingen bemærkninger.

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Den kommende mor går re-
gelmæssigt til kontrol i forbin-
delse med sin graviditet.

De kommende forældre søger 
hjælp og rådgivning ved pro-
blemer i graviditeten.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældreomsorgen kan være 
reduceret i så høj grad, at for-
ældrene har vanskeligt ved at 
håndtere belastningerne i fa-
milien og har vanskeligt ved at 
tilgodese det kommende barns 
behov.

Forældrenes omsorg for det 
kommende barn kan være be-
tydeligt reduceret på grund af 
f.eks. misbrug, fysisk sygdom, 
psykiske lidelser, belastende 
sociale faktorer, aktuelle kriser 
såsom sygdom eller dødsfald.

Den ene eller begge forældre 
kan have eller har været indlagt 
for en psykisk lidelse.
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Stimulering/vejledning:
De kommende forældre har en 
positiv indstilling og positive 
følelser over for barnet og gra-
viditeten.

Graviditeten er planlagt/øn-
sket.

De kommende forældre har 
forberedt sig til det barn de 
venter sig, og forholder sig 
konstruktivt til de forandringer, 
det medfører at få et barn.

Understøttelse af relationer:
De kommende forældre har 
støttende slægtninge/venner.

Forældrene har kontakt til det 
kommende barns bedstefor-
ældre.

Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Den ene eller begge forældre 
kan have et alkohol- og/eller 
stofproblem.

Den ene eller begge forældre 
kan have siddet/sidder i fæng-
sel.

Forældrene eller en af foræl-
drene kan have en betydelig og 
længerevarende funktionsned-
sættelse af fysisk og/eller psy-
kisk karakter.

Forældrene kan have et eller 
flere barn/børn med funktions-
nedsættelser.

Forældrene kan have mange 
samarbejdspartnere i kommu-
nen i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan have brug for 
støtte og kan have vanskeligt 
ved at opsøge og/eller følge 
råd og vejledning.

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at samarbejde omkring 
det kommende barn.

Forholdet mellem forældrene 
kan være præget af psykisk- 
og/eller fysisk vold.

Forældrene kan have brug for 
omfattende handicapkompen-
serende ydelser i forbindelse 
med et barns funktionsnedsæt-
telse.

Understøttelse af relationer:
Forældrene kan have brug for 
intensiv støtte og kan have 
vanskeligt ved at opsøge og/
eller følge råd og vejledning.

Forældrene kan føle sig mag-
tesløse i forhold til at håndtere 
det kommende barn.

Forældrene kan have en ureali-
stisk forventning til sig selv som 
forældre og til det kommende 
barn.
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Familie og netværk:
Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Boligen og dens omgivelser er 
trygge for barnet.

Forældres arbejdssituation 
er stabil, indtægt er stabil og 
fornuftig i forhold til familiens 
udgifter.

Den kommende far eller mor 
er arbejdssøgende og bliver 
tilstrækkelig støttet i denne 
proces.

De kommende forældre har en 
uddannelse eller uddannelses-
planer.

Forældrene gør brug af sit 
netværk til familie og venner i 
lokalområdet.

Familie og netværk:
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde, økonomien 
kan være ustabil.

En eller begge forældre kan 
modtage kontanthjælp eller før-
tidspension.

Familiens økonomi kan være 
stærkt belastet.

Familien kan risikere at stå 
uden bolig, eller har en bolig 
som kræver tilpasning for at 
kunne opfylde barets behov.

Familien kan være hjemløs.

Familien kan have flyttet bolig 
mange gange.

Familiens bolig kan være mid-
lertidig.

Familiens bolig kan være sund-
hedsskadelig.

Familien kan mangle socialt 
netværk. 
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Tuet trivsel

Det ufødte barns udvikling og trivsel:
Det ufødte barn kan ved fødslen have behov for støtte i for-
bindelse med nedsat funktionsniveau af betydelig grad og/
eller af længerevarende karakter. 

Forældrekompetencer:
Forældrenes omsorg for det ufødte barn kan være stærkt re-
duceret grundet f.eks. personlige, psykiske lidelser, sociale, 
økonomiske og/eller netværksmæssige faktorer.

Forældrenes omsorg kan være varigt reduceret på grund af 
fysisk eller psykisk sygdom, misbrug eller en krise.

Iværksatte foranstaltninger har ikke tilstrækkelig effekt.

Det ufødte barns udvikling og adfærd Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnets prenatale udvikling 
forløber normalt.

Moderen bemærker at barnet 
bevæger sig omkring 20 uger 
henne i graviditeten.

Moderens helbredstilstand:
Moderens helbredstilstand er 
generelt god.

Moderen får sund og nærende 
kost
og får dækket behov for folin-
syre.

Moderen ryger ikke eller sjæl-
dent.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Sundhedsforhold:
Barnet kan forventes at have 
Downs syndrom.
Barnet forventes født med fo-
etalt alkoholsyndrom.
Barnet kan have en kromo-
som-/genfejl.
Barnet kan have forskellige 
deformiteter.
Barnet kan have hjertefejl.

Udvikling og adfærd:
Ingen bemærkninger. 

Beskyttelsesfaktorer.
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Den kommende mor går re-
gelmæssigt til kontrol i forbin-
delse med sin graviditet.

De kommende forældre søger 
hjælp og rådgivning ved pro-
blemer i graviditeten.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrenes omsorg kan 
være stærkt reduceret grun-
det f.eks. personlige, psykiske 
lidelser, sociale, økonomiske 
og/eller netværksmæssige 
faktorer.

Der kan være sket stressfyldte 
traumatiserende hændelser i 
familien f.eks. skilsmisse, nyt 
giftermål, dødsfald, søskendes 
selvmordsforsøg, flugt, ophold 
på asylcenter, tvangsægte-
skab m.m. Ovenstående kan 
betyde at forældrene kan have 
brug for intensiv støtte i for-
hold til at sikre det kommende 
barns udvikling og trivsel.

Den ene eller begge forældre 
kan have været indlagt for en 
psykisk lidelse.

Den ene eller begge forældre 
kan have et alkohol- og/eller 
stofproblem.
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Stimulering/vejledning:
De kommende forældre har en 
positiv indstilling og positive 
følelser over for barnet og gra-
viditeten.

Graviditeten er planlagt/øn-
sket.

De kommende forældre har 
forberedt sig til det barn de 
venter sig, og forholder sig 
konstruktivt til de forandringer, 
det medfører at få et barn.

Understøttelse af relationer:
De kommende forældre har 
støttende slægtninge/venner.

Forældrene har kontakt til det 
kommende barns bedstefor-
ældre.

Den ene eller begge forældre 
kan have siddet/sidder i fæng-
sel.
 
Forholdet mellem forældrene 
kan være præget af psykisk- 
og/eller fysisk vold.

Forældrene kan have et eller 
flere barn/børn med funktions-
nedsættelser.

Forældrene kan have mange 
samarbejdspartnere i kommu-
nen i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Forældrene eller en af foræl-
drene kan have en betydelig 
og længerevarende funktions-
nedsættelse af fysisk og/eller 
psykisk karakter.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan have brug for 
intensiv støtte og kan have 
vanskeligt ved at opsøge og/
eller følge råd og vejledning.

Forældrene kan føle sig mag-
tesløse i forhold til at håndtere 
det kommende barn.

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at samarbejde omkring 
det kommende barn.

Forældrene kan have brug for 
omfattende støtte i forhold til 
at skabe struktur og genken-
delighed i hverdagens rutiner, 
mad, søvn, aktivitet, påklæd-
ning efter årstiden m.m.

Forældrene kan have brug for 
indgribende og omfattende 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Understøttelse af relationer:
Der er kun en forælder i hjem-
met.

Forældrene kan have brug 
for støtte i forhold til at mestre 
strategier i konfliktsituationer 
med barnet.
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Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Familie og netværk:
Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Boligen og dens omgivelser er 
trygge for barnet.

Forældres arbejdssituation 
er stabil, indtægt er stabil og 
fornuftig i forhold til familiens 
udgifter.

Den kommende far eller mor 
er arbejdssøgende og bliver 
tilstrækkelig støttet i denne 
proces.

De kommende forældre har en 
uddannelse eller uddannelses-
planer.

Forældrene kan have brug for 
guidning i forhold til at påtage 
sig forældrerollen som tydelig 
voksen.

Den ene eller begge forældre 
kan have været anbragt uden 
for hjemmet under opvæksten.

Den ene eller begge forældre 
kan have været udsat for om-
sorgssvigt eller overgreb som 
barn.

Den ene eller begge forældre 
kan have udvist voldelig ad-
færd eller trusler herom eller 
anden antisocial adfærd.

Familie og netværk:
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde, økonomi-
en kan være stærkt belastet.

Familiens gæld kan være sti-
gende.

En eller begge forældre mod-
tager kontanthjælp eller før-
tidspension.

Den ene eller begge forældre 
kan have været eller er invol-
veret i vold, kriminelle eller 
antisociale aktiviteter.

Familien kan risikere at stå 
uden bolig, eller har en bolig 
som kræver tilpasning for at 
kunne opfylde det kommende 
barns behov.

Familien kan være hjemløs.

Familien kan have flyttet bolig 
mange gange.

Familien kan være socialt iso-
leret og mangle netværk.

Familien kan opleve diskrimi-
nering/chikane fra omgivelser-
nes side.


