
 
Det ufødte barns trivsel og udvikling  
 
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. 
 

  
 

 

 
Familie og netværk.               

 

 
Det ufødte barns udvikling og adfærd 

 
Forældrekompetencer                                               

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 

 

Familieforhold og baggrund  

Familiens funktion:  

Graviditeten er/var ønsket og 
planlagt  

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 

Familieforhold og 
baggrund  

Familiens funktion:  

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 

 
 
Sundhedsforhold: 
Barnets prenatale udvikling 
forløber normalt. 
 
Moderen bemærker at 
barnet bevæger sig omkring 
20 uger henne i graviditeten. 
 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 
 
Sundhedsforhold: 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
 
 
 

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 

 
 
Trygt omsorgsmiljø: 
 
Den kommende mor går 
regelmæssigt til kontrol i 
forbindelse med sin graviditet. 
 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give  
anledning til problemer/ 
bekymring: 

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

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

De kommende forældres hjem 
er et sundt og sikkert sted for 
det kommende barn.  

De kommende forældre 
kan være meget unge.  

Der kan være kun én 
forælder i familien. 

De kommende forældres 
særlige problemer:  

Den kommende mor kan 
være bekymret, før 
og/eller under 
graviditeten . 

Den ene eller begge 
forældre:  

–  Kan tidligere have 
været indlagt eller i 
behandling for en 
psykisk lidelse og er 
velbehandlet. 

–  Kan have  lettere og 
eller forbigående fysisk 
og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse (fx 
syn, hørelse, sukkersyge, 
allergi. 

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

Familien kan have søgt 

anden bolig. 

 
 
 
Moderens helbredstilstand: 
Moderens helbredstilstand er 
generelt god. 
 
Moderen får sund og 
nærende kost og får dækket 
behov for folinsyre. 
 
Moderen ryger ikke eller 
sjældent. 
 

 

Udvikling og adfærd: 
Ingen bemærkninger 

Moderens helbredstilstand 
kan være præget af 
følgende: 

Har været ryger. 

De kommende forældre søger 
hjælp og rådgivning ved 
problemer i graviditeten. 

 



Boligen og dens omgivelser er 
trygge for det kommende barn. 

Boligen har de basale faciliteter 
(toilet, bad, køkken m.m.) 
Der kræves tilpasninger af 
boligen for at imødekomme det 
kommende barns behov. 

Beskæftigelse:  

En af de kommende forældre 
(eller begge) kan have lønnet 
arbejde. 

De kommende forældres 
arbejdssituation er rimelig 
stabil. 

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

De kommende forældre har en 
uddannelse og/eller 
uddannelsesplaner. 

Økonomi:  

De kommende forældre får de 
økonomiske ydelser, de er 
berettiget til. 

De kommende forældre betaler 
husleje/boligudgift 
regelmæssigt. 

 

 

 

 

 

Beskæftigelse:  

En eller begge af de 
kommende forældre kan 
modtage kontanthjælp, 
eller førtidspension.  

 

 

 

 

 

Økonomi:  

De kommende forældre 
kan have en forbigående 
lettere økonomisk 
udfordring. 

 



Socialt netværk  

Familiens sociale integration:  

De kommende forældre: 
– Oplever sig  generelt 
accepteret af deres omgivelser/i 
lokalsamfundet. 
– Kan have  venner i 
lokalområdet 
– Kan være engageret i lokale 
organisationer/aktiviteter (fx 
beboerforeninger). 
 

Lokalsamfundsressourcer:  

Der er tilgængelige faciliteter i 
lokalområdet (fx 
daginstitutioner, skoler, 
butikker, fritidsaktiviteter, 
legepladser, sportshaller, 
idrætsanlæg o.l.). 

De kommende forældre 
anvender disse faciliteter . 

Der er transportmuligheder, 
adgang til uddannelse og 
arbejdspladser . 

Beboerne i 
boligområdet/nærmiljøområdet 
har  socioøkonomiske 
ressourcer  

Den øvrige families baggrund og 
funktion:  

Socialt netværk  

Familiens sociale 
integration:  

 

 

 

 

 

Lokalsamfundsressourcer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den øvrige families 
baggrund og funktion:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kommende forældre har 
støttende slægtninge eller 
venner, der: – Yder praktisk 
hjælp. 
– Yder følelsesmæssig støtte 
– Yder økonomisk støtte – Yder 
råd og information.  

Der er en voksen i familien, som 
vil støtte forældrene i omsorgen 
for deres kommende barn eller 
øvrige børn. 

–  Forældrene har kontakt til 
det kommende barns 
bedsteforældre. 

 

 



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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Familie og netværk 

 
Det ufødte barns udvikling og adfærd 

 

 
Forældrekompetencer 

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 

 

Familieforhold og baggrund  

Familiens funktion:  

Graviditeten er/var ønsket og 
planlagt  

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

 

 

 

 

 

 

 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 
 
Familieforhold og 
baggrund 

 
Familiens funktion:  

De kommende forældre kan 
være meget unge  

Der kan være kun én 
forælder i familien  

Der kan være sket 
stressfulde/traumatiserende 
livshændelser i familien (fx 
skilsmisse, nyt giftermål, 
dødsfald. 

De kommende forældres 
særlige problemer:  

Den kommende mor kan 
være bekymret, eller have 
haft lettere depressions-
symptomer før og/eller 
under graviditeten. 

Den ene eller begge 
forældre:  

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 folinsyre. 
 
Moderen ryger ikke eller 
sjældent. 
 

 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 

 
Sundhedsforhold: 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
Udvikling og adfærd: 
Ingen bemærkninger 

Moderens helbredstilstand 
kan være præget af 
følgende: 

-Ryger under graviditeten. 

 

 
 
 
 
 

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 
 
Trygt omsorgsmiljø: 
 
Den kommende mor går 
regelmæssigt til kontrol i 
forbindelse med sin graviditet. 
 
De kommende forældre søger 
hjælp og rådgivning ved 
problemer i graviditeten. 
 

 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give anledning til 
problemer/bekymring: 

 
Trygt omsorgsmiljø 
 
Der kan være en forbigåen- 
de krise i familien, skilsmis- 
se, sygdom, død. 
 
Der kan være usikkerhed  
om forældrene vil kunne  
yde den rette omsorg,  
når barnet bliver født.  
 
Forældrene kan have et  
barn med funktionsned- 
sættelse. 

 



 

 

 

 

 

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

De kommende forældres hjem 
er et sundt og sikkert sted for 
det kommende barn.  

Boligen og dens omgivelser er 
trygge for det kommende barn. 

Boligen har de basale faciliteter 
(toilet, bad, køkken m.m.) 
Der kræves tilpasninger af 
boligen for at imødekomme det 
kommende barns behov. 

Beskæftigelse:  

En af de kommende forældre 
(eller begge) kan have lønnet 
arbejde. 

De kommende forældres 
arbejdssituation er rimelig 
stabil. 

– Kan tidligere have været 
indlagt eller i behandling for 
en psykisk lidelse  

–  Kan have fysisk og/eller 
psykisk 
funktionsnedsættelse (fx 
syn, hørelse, dysleksi, 
kronisk fysisk eller psykisk. 

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

I hjemmet kan der bo mange 
familiemedlemmer. 

 

 

 

 

 

Beskæftigelse:  

En eller begge af de 
kommende forældre kan 
være i 
flexjob/arbejdsprøvning. 

En eller begge af de 
kommende forældre kan 



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

De kommende forældre har en 
uddannelse og/eller 
uddannelsesplaner. 

Økonomi:  

De kommende forældre får de 
økonomiske ydelser, de er 
berettiget til. 

De kommende forældre betaler 
husleje/boligudgift 
regelmæssigt. 

Socialt netværk  

Familiens sociale integration:  

De kommende forældre: 
– Oplever sig  generelt 
accepteret af deres omgivelser/i 
lokalsamfundet. 
– Kan have  venner i 
lokalområdet 
– Kan være engageret i lokale 
organisationer/aktiviteter (fx 
beboerforeninger). 
 

Lokalsamfundsressourcer:  

Der er tilgængelige faciliteter i 
lokalområdet (fx 
daginstitutioner, skoler, 

modtage kontanthjælp, eller 
førtidspension.  

 

 

 

 

Økonomi:  

De kommende forældre kan 
være bekymrede for 
kommende økonomiske 
udgifter/forpligtelser. 

 

Socialt netværk  

Familiens sociale integration:  

De kommende forældre kan 
nylig være tilflyttet 
kommunen. 

De kommende forældre kan 
have et sparsomt netværk, 
og familie og netværk kan bo 
langt væk. 

 

Lokalsamfundsressourcer:  



butikker, fritidsaktiviteter, 
legepladser, sportshaller, 
idrætsanlæg o.l.). 

De kommende forældre 
anvender disse faciliteter . 

Der er transportmuligheder, 
adgang til uddannelse og 
arbejdspladser . 

Beboerne i 
boligområdet/nærmiljøområdet 
har  socioøkonomiske 
ressourcer  

Den øvrige families baggrund og 
funktion:  

De kommende forældre har 
støttende slægtninge eller 
venner, der: – Yder praktisk 
hjælp. 
– Yder følelsesmæssig støtte 
– Yder økonomisk støtte – Yder 
råd og information.  

Der er en voksen i familien, som 
vil støtte forældrene i omsorgen 
for deres kommende barn eller 
øvrige børn. 

–  Forældrene har kontakt til 
det kommende barns 
bedsteforældre. 

 

 

De kommende forældre kan 
have langt til tilgængelige 
faciliteter i lokalområdet (fx 
daginstitutioner, skoler, 
butikker, fritidsaktiviteter, 
legepladser, sportshaller, 
idrætsanlæg o.l.). 

 

 

 

 

 

 

Den øvrige families baggrund 
og funktion:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
Sårbar trivsel 
 

 
 
 

 
Det ufødte barns udvikling og 
trivsel: 

Det ufødte barns prenatale udvikling 
forløber normalt. 

 
Forældrekompetencer: 
 
 
Forældrenes omsorg for det ufødte barn kan 
være midlertidigt 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Familie og netværk 

 
Det ufødte barns udvikling og adfærd 

 

 
Forældrekompetencer 

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 

 

Familieforhold og baggrund  

Familiens funktion:  

Graviditeten er/var ønsket og 
planlagt  

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

 

 

 

 

 

 

 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 

Familieforhold og baggrund  

Familiens funktion:  

De kommende forældre kan 
være meget unge. 

Der kan være kun én forælder i 
familien.  

Der kan være sparsom eller 
ingen kontakt til det ufødte 
barns anden forælder.  

Der kan være mange 
skænderier og konflikter i 
hjemmet eller mellem det 
ufødte barns fraskilte forældre.  

Der kan være sket 
stressfulde/traumatiserende 
livshændelser i familien (fx 
skilsmisse, nyt giftermål, 
dødsfald. 

De kommende forældres særlige 
problemer:  

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 folinsyre. 
 
Moderen ryger ikke eller 
sjældent. 
 

 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 

 
Sundhedsforhold: 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
 
 
 
Udvikling og adfærd: 
Ingen bemærkninger 

 

Moderens helbredstilstand 
kan være præget af 
følgende: 

ryger under graviditeten. 

Drikker store mængder 
alkohol. 

Indtager hallucinerende 
stoffer. 

Har haft røde hunde under 
graviditeten. 

 
 

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 
 
Trygt omsorgsmiljø: 
 
Den kommende mor går 
regelmæssigt til kontrol i 
forbindelse med sin 
graviditet. 
 
De kommende forældre 
søger hjælp og rådgivning 
ved problemer i graviditeten. 
 

 
 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give anledning til 
problemer/bekymring: 

 
Trygt omsorgsmiljø 
 
Forældrenes omsorg kan  
være midlertidigt reduce- 
ret på grund af psykisk  
eller fysisk sygdom, mis- 
brug eller en aktuel krise  
ved f.eks. sygdom, skils- 
misse, arbejdsløshed,  
dødsfald. 
 
Graviditet kan være van- 
skelig. 
 
Mor/far kan være psykisk  
skrøbelig. 
 
Forældrene kan være  
meget unge. 
 
En eller begge forældre  
kan have et alkohol- eller  
stofproblem. 
 
En eller begge forældre  
kan have en letter fysisk  
eller psykisk funktionsned- 
sættelse/Z diagnoser. 
 
Forældrene kan have et  
eller flere barn/børn med f 
unktionsnedsættelse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

De kommende forældres hjem 
er et sundt og sikkert sted for 
det kommende barn.  

Boligen og dens omgivelser er 
trygge for det kommende barn. 

Den kommende mor kan være 
bekymret, angst eller har haft 
depressionssymptomer før 
og/eller under graviditeten.  

Den kommende mor kan 
tidligere have haft en 
fødselsdepression.  

Den ene eller begge forældre:  

–  Kan tidligere have været 
indlagt eller i behandling for en 
psykisk lidelse  

–  Kan have fysisk og/eller 
psykisk funktionsnedsættelse 
(fx syn, hørelse, dysleksi, 
kronisk fysisk eller psykisk 
sygdom eller diagnose). 

–  Kan have tegn på depression  

–  Kan have et alkohol- og/eller 
andet misbrugsproblem  

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

Hjemmet kan være 
overfyldt/virker kaotisk (der 
bor mange i boligen inkl. Evt. 
familie). 

 
 

 
Forældrene kan have  
mange samarbejdspartnere 
 i kommunen i forbindelse  
med et barns funktionsned- 
sættelse. 

 



Boligen har de basale faciliteter 
(toilet, bad, køkken m.m.) 
Der kræves tilpasninger af 
boligen for at imødekomme det 
kommende barns behov. 

Beskæftigelse:  

En af de kommende forældre 
(eller begge) kan have lønnet 
arbejde. 

De kommende forældres 
arbejdssituation er rimelig 
stabil. 

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

De kommende forældre har en 
uddannelse og/eller 
uddannelsesplaner. 

Økonomi:  

De kommende forældre får de 
økonomiske ydelser, de er 
berettiget til. 

De kommende forældre betaler 
husleje/boligudgift 
regelmæssigt. 

Socialt netværk  

Familien kan risikere at blive 
sat ud af deres bolig eller at 
skulle bo midlertidigt et sted.  

 

Beskæftigelse:  

En eller begge af de kommende 
forældre kan være i 
flexjob/arbejdsprøvning. 

En eller begge af de kommende 
forældre kan modtage 
kontanthjælp, eller 
førtidspension.  

 

 

 

 

Økonomi:  

De kommende forældre kan 
være bekymrede for kommende 
økonomiske 
udgifter/forpligtelser  

De kommende forældres gæld 
kan være stigende. 

Socialt netværk  



Familiens sociale integration:  

De kommende forældre: 
– Oplever sig  generelt 
accepteret af deres omgivelser/i 
lokalsamfundet. 
– Kan have  venner i 
lokalområdet 
– Kan være engageret i lokale 
organisationer/aktiviteter (fx 
beboerforeninger). 
 

Lokalsamfundsressourcer:  

Der er tilgængelige faciliteter i 
lokalområdet (fx 
daginstitutioner, skoler, 
butikker, fritidsaktiviteter, 
legepladser, sportshaller, 
idrætsanlæg o.l.). 

De kommende forældre 
anvender disse faciliteter . 

Der er transportmuligheder, 
adgang til uddannelse og 
arbejdspladser . 

Beboerne i 
boligområdet/nærmiljøområdet 
har  socioøkonomiske 
ressourcer  

 

Den øvrige families baggrund og 
funktion:  

Familiens sociale integration:  

De kommende forældre: 
– Kan opleve sig isoleret i 
lokalsamfundet. 

De kommende forældre kan 
have få venner, og eller de kan 
have venner fra et belastet 
miljø. 

 

Lokalsamfundsressourcer:  

Der kan være lange afstande til 
faciliteter i lokalområdet (fx 
daginstitutioner, skoler, 
butikker, fritidsaktiviteter, 
legepladser, sportshaller, 
idrætsanlæg o.l.).  

De kommende forældre 
anvender i nogen grad disse 
faciliteter. 

Der kan være vanskeligheder i 
forhold til transportmuligheder, 
adgang til uddannelse og 
arbejdspladser.  

Beboerne i 
boligområdet/nærmiljøområdet 
kan have få socioøkonomiske 
ressourcer.  

Den øvrige families baggrund og 
funktion:  



 
 
 

De kommende forældre har 
støttende slægtninge eller 
venner, der: – Yder praktisk 
hjælp. 
– Yder følelsesmæssig støtte 
– Yder økonomisk støtte – Yder 
råd og information.  

Der er en voksen i familien, som 
vil støtte forældrene i omsorgen 
for deres kommende barn eller 
øvrige børn. 

–  Forældrene har kontakt til 
det kommende barns 
bedsteforældre. 

 

 

De kommende forældre kan 
have få støttende slægtninge 
eller venner, der: – Yder 
praktisk hjælp i forhold til  
– følelsesmæssig støtte 
– økonomisk støtte, råd og 
information.  

–  Forældrene kan have nogen 
kontakt til det kommende barns 
bedsteforældre.  

–  En eller flere i familien (onkel, 
tante, søskende o.l.) kan have et 
eller flere af følgende 
problemer:  

–  Har oplevet en vanskelig 
barndom (fx døgnanbringelse 
og omsorgssvigt).  

–  Har fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse (fx syn, 
hørelse, dysleksi, kronisk fysisk 
eller psykisk sygdom).  

–  Har et alkohol- og/eller 
stofproblem  

–  Har været eller er involveret i 
vold/kriminelle eller andre 
antisociale aktiviteter.  

 

 



 
 
Udsat trivsel 
 

 
 
 

 
Det ufødte barns udvikling og trivsel: 

Det ufødte barn kan ved fødslen have behov for 
støtte i forbindelse med nedsat funktionsniveau 
af betydelig grad og/eller af længerevarende 
karakter. 

 
Forældrekompetencer: 

Forældreomsorgen kan være reduceret i så høj grad, 
at forældrene har vanskeligt ved at håndtere 
belastningerne i familien.  

Forældrenes omsorg for det ufødte barn kan være 
betydeligt 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 
mishandling, vold eller seksuelle overgreb I familien. 
 
Iværksatte foranstaltninger har ikke tilstrækkelig 
effekt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Familie og netværk 

 
Det ufødte barns udvikling og adfærd 

 

 
Forældrekompetencer 

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 

 

Familieforhold og baggrund  

Familiens funktion:  

Graviditeten er/var ønsket og 
planlagt  

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

 

 

 

 

 

 

 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 

Familieforhold og baggrund  

Familiens funktion:  

De kommende forældre kan 
være meget unge.  

Der kan være kun én forælder i 
familien.  

Der kan være sparsom eller 
ingen kontakt til det ufødte 
barns anden forælder  

Der kan være mange 
skænderier og konflikter i 
hjemmet eller mellem det 
ufødte barns fraskilte forældre.  

Der kan være sket 
stressfulde/traumatiserende 
livshændelser i familien (fx 
skilsmisse, nyt giftermål, 
dødsfald, søskendes 
selvmordsforsøg, flugt, ophold 
på asylcenter, tvangsægteskab)  

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 folinsyre. 
 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 

Sundhedsforhold: 

Barnet kan forventes at 
have Downs syndrom. 

Barnet forventes født med 
foetalt alkoholsyndrom. 

Barnet kan have en 
kromosom-/genfejl. 

Barnet kan have forskellige 
deformiteter. 

Barnet kan have hjertefejl.  
 
Udvikling og adfærd: 
Ingen bemærkninger 
 

Morderens helbredstilstand 
kan være præget af 
følgende: 

Ryger under graviditeten. 

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 
 
Trygt omsorgsmiljø: 
 
Den kommende mor går 
regelmæssigt til kontrol i 
forbindelse med sin 
graviditet. 
 
De kommende forældre 
søger hjælp og rådgivning 
ved problemer i graviditeten. 
 

 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give anledning til 
problemer/bekymring: 

 
Trygt omsorgsmiljø: 
 
Forældreomsorgen kan  
være reduceret i så høj  
grad, at forældrene har  
vanskeligt ved at håndtere  
belastningerne i familien og har 
vanskeligt ved at tilgodese  
det kommende barns  
behov. 
 
Forældrenes omsorg for  
det kommende barn kan  
være betydeligt 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. 
 
Den ene eller begge f 
orældre kan have et 
 alkohol- og/eller  
stofproblem. 
 
Den ene eller begge f 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kommende forældre kan 
have et andet barn under tilsyn 
fra de sociale myndigheder. 

De kommende forældre kan 
tidligere have fået et barn 
anbragt uden for hjemmet. 

De kommende forældres særlige 
problemer:  

Den kommende mor kan være 
bekymret, angst eller har haft 
depressionssymptomer før 
og/eller under graviditeten.  

Den kommende mor kan 
tidligere have haft en 
fødselsdepression.  

Den ene eller begge forældre:  

–  Kan tidligere have været 
indlagt eller i behandling for en 
psykisk lidelse.  

–  Kan have fysisk og/eller 
psykisk funktionsnedsættelse 
(fx syn, hørelse, dysleksi, 
kronisk fysisk eller psykisk 
sygdom eller diagnose).  

–  Kan have tegn på depression  

–  Kan have et alkohol- og/eller 
andet misbrugsproblem.  

- Kan have været eller er 
involveret i vold/kriminelle 

Moderen ryger ikke eller 
sjældent. 
 

 

Drikker store mængder 
alkohol. 

Indtager hallucinerende 
stoffer. 

Har haft røde hunde under 
graviditeten. 

Har seksuelt overførte 
sygdomme. 

Mor kan have en nær 
relation til en voldelig 
person. 

 
 
 
 

orældre kan have siddet/ 
sidder i fængsel. 
 
Forældrene eller en af  
forældrene kan have en  
betydelig og længere- 
varende funktionsned- 
sættelse af fysisk og/ 
eller psykisk karakter. 
 
Forældrene kan have et  
eller flere barn/børn med 
funktionsnedsættelser. 
 
Forældrene kan have  
mange samarbejdspart- 
nere i kommunen i forbind- 
else med et barns 
funktionsnedsættelse. 
 

 



 

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

De kommende forældres hjem 
er et sundt og sikkert sted for 
det kommende barn.  

Boligen og dens omgivelser er 
trygge for det kommende barn. 

Boligen har de basale faciliteter 
(toilet, bad, køkken m.m.) 
Der kræves tilpasninger af 
boligen for at imødekomme det 
kommende barns behov. 

Beskæftigelse:  

En af de kommende forældre 
(eller begge) kan have lønnet 
arbejde. 

De kommende forældres 
arbejdssituation er rimelig 
stabil. 

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

eller andre antisociale 
aktiviteter.  

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

Hjemmet kan være 
overfyldt/virker kaotisk (der 
bor mange i boligen inkl. evt. 
familie).  

Familien kan risikere at blive 
sat ud af deres bolig eller at 
skulle bo midlertidigt et sted.  

Familien kan være hjemløs.  

Beskæftigelse:  

En eller begge af de kommende 
forældre kan være i 
flexjob/arbejdsprøvning. 

En eller begge af de kommende 
forældre kan modtage 
kontanthjælp, eller 
førtidspension.  

 

 

 

 



De kommende forældre har en 
uddannelse og/eller 
uddannelsesplaner. 

Økonomi:  

De kommende forældre får de 
økonomiske ydelser, de er 
berettiget til. 

De kommende forældre betaler 
husleje/boligudgift 
regelmæssigt. 

Socialt netværk  

Familiens sociale integration:  

De kommende forældre: 
– Oplever sig  generelt 
accepteret af deres omgivelser/i 
lokalsamfundet. 
– Kan have  venner i 
lokalområdet 
– Kan være engageret i lokale 
organisationer/aktiviteter (fx 
beboerforeninger). 
 

Lokalsamfundsressourcer:  

Der er tilgængelige faciliteter i 
lokalområdet (fx 
daginstitutioner, skoler, 
butikker, fritidsaktiviteter, 
legepladser, sportshaller, 
idrætsanlæg o.l.). 

 

 

Økonomi:  

De kommende forældre kan 
være bekymrede for kommende 
økonomiske, 
udgifter/forpligtelser . 

De kommende forældres gæld 
kan være stigende. 

Socialt netværk  

Familiens sociale integration:  

De kommende forældre: 
– Kan opleve sig sig isoleret i 
lokalsamfundet. 

De kommende forældre kan 
have få venner, og eller de kan 
have venner fra et belastet 
miljø. 

 

Lokalsamfundsressourcer:  

Der kan være lange afstande til 
faciliteter i lokalområdet (fx 
daginstitutioner, skoler, 
butikker, fritidsaktiviteter, 
legepladser, sportshaller, 
idrætsanlæg o.l.)  



De kommende forældre 
anvender disse faciliteter . 

Der er transportmuligheder, 
adgang til uddannelse og 
arbejdspladser . 

Beboerne i 
boligområdet/nærmiljøområdet 
har  socioøkonomiske 
ressourcer  

 

Den øvrige families baggrund og 
funktion:  

De kommende forældre har 
støttende slægtninge eller 
venner, der: – Yder praktisk 
hjælp. 
– Yder følelsesmæssig støtte 
– Yder økonomisk støtte – Yder 
råd og information.  

Der er en voksen i familien, som 
vil støtte forældrene i omsorgen 
for deres kommende barn eller 
øvrige børn. 

–  Forældrene har kontakt til 
det kommende barns 
bedsteforældre. 

 

 

De kommende forældre 
anvender sjældent eller slet 
ikke disse faciliteter.  

Der kan være vanskeligheder i 
forhold til transportmuligheder, 
adgang til uddannelse og 
arbejdspladser.  

Beboerne i 
boligområdet/nærmiljøområdet 
kan have få socioøkonomiske 
ressourcer.  

Den øvrige families baggrund og 
funktion:  

De kommende forældre kan 
have få eller ingen støttende 
slægtninge eller venner, der: – 
Yder praktisk hjælp i forhold til  
– følelsesmæssig støtte 
– økonomisk støtte, råd og 
information.  

–  Forældrene har kun 
sporadisk eller ingen kontakt til 
det kommende barns 
bedsteforældre.  

–  En eller flere i familien (onkel, 
tante, søskende o.l.) har et eller 
flere af følgende problemer:  

–  Har oplevet en vanskelig 
barndom (fx døgnanbringelse 
og omsorgssvigt).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truet trivsel 
 

–  Har fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse (fx syn, 
hørelse, dysleksi, kronisk fysisk 
eller psykisk sygdom)  

–  Har et alkohol- og/eller 
stofproblem.  

–  Har været eller er involveret i 
vold/kriminelle eller andre 
antisociale aktiviteter.  

.  

 



 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
Forældrekompetencer: 
 
Forældrenes omsorg for det ufødte barn kan være 
stærkt reduceret 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. 
 

 
Familie og netværk 

 
Det ufødte barns udvikling og adfærd 

 

 
Forældrekompetencer 

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 

 

Familieforhold og baggrund  

Familiens funktion:  

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 

 

Familieforhold og baggrund  

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 

 
 
Sundhedsforhold: 
 
Barnets prenatale udvikling 
forløber normalt. 
 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give 
anledning til 
problemer/bekymring: 

Sundhedsforhold: 

Beskyttelsesfaktorer. 
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser: 
 
Trygt omsorgsmiljø: 
 
Den kommende mor går 
regelmæssigt til kontrol i 
forbindelse med sin  
graviditet. 

Risikofaktorer 
Adfærd som kan give anledning til 
problemer/bekymring: 

 
Trygt omsorgsmiljø: 
 
Forældreomsorgen kan  
være reduceret i så høj  
grad, at forældrene har  
vanskeligt ved at  

ç 



Graviditeten er/var ønsket og 
planlagt  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

Familiens funktion:  

De kommende forældre kan 
være meget unge.  

Der kan være kun én forælder i 
familien.  

Der kan være sparsom eller 
ingen kontakt til det ufødte 
barns anden forælder.  

Der kan være mange 
skænderier og konflikter i 
hjemmet eller mellem det 
ufødte barns fraskilte forældre . 

Der kan være sket 
stressfulde/traumatiserende 
livshændelser i familien (fx 
skilsmisse, nyt giftermål, 
dødsfald, søskendes 
selvmordsforsøg, flugt, ophold 
på asylcenter, tvangsægteskab).  

De kommende forældre kan 
have et andet barn under tilsyn 
fra de sociale myndigheder.  

De kommende forældre kan 
tidligere have fået et barn 
anbragt uden for hjemmet . 

En eller begge forældre kan 
have siddet/sidder i fængsel.  

De kommende forældres særlige 
problemer:  

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 folinsyre. 
 
Moderen ryger ikke eller 
sjældent. 
 
 
 
 
 
 

Barnet kan forventes at 
have Downs syndrom. 

Barnet forventes født med 
foetalt alkoholsyndrom. 

Barnet kan have en 
kromosom-/genfejl. 

Barnet kan have forskellige 
deformiteter. 

Barnet kan have hjertefejl. 

Udvikling og adfærd: 
Ingen bemærkninger 

Moderens helbredstilstand 
kan være præget af 
følgende: 

Ryger under graviditeten. 

Drikker store mængder 
alkohol. 

Indtager hallucinerende 
stoffer. 

Har haft røde hunde under 
graviditeten. 

Har HIV/AIDS eller andre 
seksuelt overførte 
sygdomme 

 
De kommende forældre  
søger hjælp og rådgivning  
ved problemer i graviditeten. 
 

 

håndtere belastningerne i f 
amilien og har vanskeligt v 
ed at tilgodese det  
kommende barns behov. 
 
Forældrenes omsorg for  
det kommende barn kan  
være betydeligt 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. 
 
Den ene eller begge  
forældre kan have et  
alkohol- og/eller stofpro- 
blem. 
 
Den ene eller begge  
forældre kan have siddet/ 
sidder i fængsel. 
 
Forældrene eller en af  
forældrene kan have en  
betydelig og længere- 
varende funktionsned- 
sættelse af fysisk og/eller  
psykisk karakter. 
 
Forældrene kan have et  
eller flere barn/børn med 
funktionsnedsættelser. 
 



De kommende forældres hjem 
er et sundt og sikkert sted for 
det kommende barn.  

Boligen og dens omgivelser er 
trygge for det kommende barn. 

Boligen har de basale faciliteter 
(toilet, bad, køkken m.m.) 
Der kræves tilpasninger af 
boligen for at imødekomme det 
kommende barns behov. 

Beskæftigelse:  

En af de kommende forældre 
(eller begge) kan have lønnet 
arbejde. 

De kommende forældres 
arbejdssituation er rimelig 
stabil. 

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

De kommende forældre har en 
uddannelse og/eller 
uddannelsesplaner. 

Økonomi:  

De kommende forældre får de 
økonomiske ydelser, de er 
berettiget til. 

Den kommende mor kan være 
bekymret, angst eller har haft 
depressionssymptomer før 
og/eller under graviditeten.  

Den kommende mor kan 
tidligere have haft en 
fødselsdepression.  

Den ene eller begge forældre:  

–  Kan tidligere have været 
indlagt eller i behandling for en 
psykisk lidelse.  

–  Kan have fysisk og/eller 
psykisk funktionsnedsættelse 
(fx syn, hørelse, dysleksi, 
kronisk fysisk eller psykisk 
sygdom eller diagnose).  

–  Kan have tegn på depression.  

–  Kan have et alkohol- og/eller 
andet misbrugsproblem.  

- Kan have været eller er 
involveret i vold/kriminelle 
eller andre antisociale 
aktiviteter.  

Forældrenes baggrund og 
opvækst:  

en ene eller begge forældre: 
– Kan have været anbragt uden 
for hjemmet under opvæksten 
– Kan have været udsat for 
omsorgssvigt eller overgreb 

Mor kan have en nær 
relation til en voldelig 
person. 

 

 

Forældrene kan have  
mange samarbejdspart- 
nere i kommunen i  
forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse. 
 

 



De kommende forældre betaler 
husleje/boligudgift 
regelmæssigt. 

Socialt netværk  

Familiens sociale integration:  

De kommende forældre: 
– Oplever sig  generelt 
accepteret af deres omgivelser/i 
lokalsamfundet. 
– Kan have  venner i 
lokalområdet 
– Kan være engageret i lokale 
organisationer/aktiviteter (fx 
beboerforeninger). 
 

Lokalsamfundsressourcer:  

Der er tilgængelige faciliteter i 
lokalområdet (fx 
daginstitutioner, skoler, 
butikker, fritidsaktiviteter, 
legepladser, sportshaller, 
idrætsanlæg o.l.). 

De kommende forældre 
anvender disse faciliteter . 

Der er transportmuligheder, 
adgang til uddannelse og 
arbejdspladser . 

Beboerne i 
boligområdet/nærmiljøområdet 

som barn 
– Kan selv have udsat børn for 
omsorgssvigt eller overgreb 
– Kan have udvist voldelig 
adfærd eller trusler herom eller 
anden antisocial adfærd.  

Bolig, beskæftigelse og 
økonomi  

Boligen:  

Hjemmet kan være 
overfyldt/virker kaotisk (der 
bor mange i boligen inkl. evt. 
familie).  

Familien kan risikere at blive 
sat ud af deres bolig eller at 
skulle bo midlertidigt et sted.  

Familien kan være hjemløs.  

 

Beskæftigelse:  

En eller begge af de kommende 
forældre kan være i 
flexjob/arbejdsprøvning. 

En eller begge af de kommende 
forældre kan modtage 
kontanthjælp,  eller 
førtidspension.  

 



har  socioøkonomiske 
ressourcer  

Den øvrige families baggrund og 
funktion:  

De kommende forældre har 
støttende slægtninge eller 
venner, der: – Yder praktisk 
hjælp. 
– Yder følelsesmæssig støtte 
– Yder økonomisk støtte – Yder 
råd og information.  

Der er en voksen i familien, som 
vil støtte forældrene i omsorgen 
for deres kommende barn eller 
øvrige børn. 

–  Forældrene har kontakt til 
det kommende barns 
bedsteforældre. 

 

 

 

 

Økonomi:  

De kommende forældre kan 
være bekymrede for kommende 
økonomiske 
udgifter/forpligtelser.  

De kommende forældres gæld 
kan være stigende.  

 

Socialt netværk  

Familiens sociale integration:  

De kommende forældre: 
– Kan opleve sig sig isoleret i 
lokalsamfundet. 

De kommende forældre kan 
opleve sig chikaneret i 
lokalsamfundet og/eller de kan 
udsætte andre for chikane. 

De kommende forældre kan 
have få venner, og eller de kan 
have venner fra belastede 
miljøer. 

Lokalsamfundsressourcer:  

Der kan være lange afstande til 
faciliteter i lokalområdet (fx 



daginstitutioner, skoler, 
butikker, fritidsaktiviteter, 
legepladser, sportshaller, 
idrætsanlæg o.l.).  

De kommende forældre 
anvender sjældent eller slet 
ikke disse faciliteter.  

Der kan være vanskeligheder i 
forhold til transportmuligheder, 
adgang til uddannelse og 
arbejdspladser.  

Beboerne i 
boligområdet/nærmiljøområdet 
kan have få socioøkonomiske 
ressourcer.  

Den øvrige families baggrund og 
funktion:  

De kommende forældre kan 
have få eller ingen støttende 
slægtninge eller venner, der: – 
Yder praktisk hjælp i forhold til  
– følelsesmæssig støtte 
– økonomisk støtte, råd og 
information.  

–  Forældrene har kun 
sporadisk eller ingen kontakt til 
det kommende barns 
bedsteforældre.  

–  En eller flere i familien (onkel, 
tante, søskende o.l.) kan have et 



  
 

eller flere af følgende 
problemer:  

–  Har oplevet en vanskelig 
barndom (fx døgnanbringelse 
og omsorgssvigt).  

–  Har fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse (fx syn, 
hørelse, dysleksi, kronisk fysisk 
eller psykisk sygdom).  

–  Har et alkohol- og/eller 
stofproblem.  

–  Har været eller er involveret i 
vold/kriminelle eller andre 
antisociale aktiviteter.  

 


