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Tidlig opsporing af 
mistrivsel – hvad, 
hvorfor og hvordan?



Trivsel? Mental    
sundhed?

Hvad er mental sundhed og trivsel i spæd- og småbarnsalderen?

Dias 3

Det lille barns kapaciteter til at opleve, 
regulere og udtrykke (alle slags) følelser, 
til at danne nære og trygge relationer og 
til at udforske sine omgivelser og lære.

Alle disse kapaciteter udvikles i rammerne af barnets omsorgsmiljø, som inkluderer familien, samfundet 
og de kulturelle forventninger, der er til små børn. Dét, at barnet udvikler disse kapaciteter, er synonymt med 
en sund social og følelsesmæssig udvikling (Zero to Three, 2001).



Mistrivsel i barndommen – Hvad siger tallene for de 0-9 årige?

• Omkring 16% af 0-9-årige børn har psykiske vanskeligheder i et eller andet omfang

• 8% har fået mindst èn psykiatrisk diagnose, inden de fylder 10 år.

• Massiv social ulighed i mistrivsel – ca. dobbelt så høj forekomst af psykiske vanskeligheder 
blandt børn fra lavere socioøkonomiske grupper (gælder alle aldersgrupper)

• (http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_mentalhelbred_0-9_digi_03.pdf)

• Mistrivsel og egentlige psykiske vanskeligheder har ofte oprindelse i den tidlige barndom, 
og de følger med ind i ungdoms- og voksenlivet

• Årsager: Barnet kan have medfødte vanskeligheder og/eller der er utilstrækkelige 
ressourcer i omsorgs-miljøet til at møde barnets behov
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PROBLEM: Vi har et “data-gap” på 1-6 års området
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• Vi har et data-gap ift. at monitorere den 
mentale sundhed i de tidlige år.

• Fordi vi ikke har systematiske data på 
børnenes udvikling 1-6 år, så ved vi ikke, 
hvor tidligt mistrivsel starter, for hvem af 
børnene disse problemer er forbigående og 
for hvem og hvorfor de bliver til 
vedvarende problemer. 

OG vi bliver aldrig klogere på udviklingsstierne 
og mekanismerne, hvis ikke vi bliver bedre til 
at få systematiske data .



Mistrivslen er stigende blandt børn og unge, men der er ingen
simple forklaringer

-> stigende forekomst af psykiatriske diagnoser hos børn og unge i alderen 10-24 år: 

ADHD 2016 – forekomst 4.5%; nye tilfælde årligt (incidensrate,%) i 1996 0,02 % – i 2016 0,32%

Autisme 2016 - forekomst 2,17%, incidensrate i 1996 0,02% – i 2016 0,21%

Angst 2016 – forekomst 1,77%, incidensrate, i 1996 0,05% - i 2016 0,31%

Depression 2016 – forekomst 1,67%, incidensrate i 1996 0,04% - i 2016 0,30%

(https://vidensraad.dk/rapport/mental-sundhed-og-sygdom-hos-boern-og-unge-i-alderen-10-24-aar-forekomst-udvikling-og) 

OBS – OBS - Disse børn og unge mennesker er de kommende nye 
forældre!!

-> Formentlig et komplekst samspil mellem faktorer i alle børnenes udviklingsarenaer:

fx øget præstationspres og perfekthedskultur; sociale medier, mindre deltagelse i børne– og 
unge fællesskaber, en stigende social ulighed i Danmark, usikre forældre, skrøbelige 
forældrekompetencer mm.
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Kvaliteten af barnets tidlige tilknytning er afgørende for trivsel

I første leveår udvikler barnet et  stabilt følelsesmæssigt bånd – en tilknytning - til sine primære
omsorgspersoner (evident fra 9 mdr. alderen)

Der er forskelle i kvaliteten af børns tilknytning

I rammerne af den tidlige tilknytningsrelation udvikler barnet sin egen evne til selv- og følelses-
regulering.

Tryg tilknytning er en beskyttende faktor-

prædikterer social competence, højt selværd

og resiliens = trivsel

Utryg og især desorganiseret tilknytning

er risiko-faktorer for senere følelses- og adfærds-

mæssige problemer = mistrivsel

(se fx Thompson, 2008; Eisenberg & Sulik, 2012; Feldman, 2012; 

Obradovic, 2010; Groh et al., 2012; Fearon et al., 2010; Groh et al, 2016)



Fordeling af tilknytningsmønstre i typisk population 
(Ainsworth et al 1978; Main and Solomon 1990; Barlow et al, 2016). 65%

65% Tryg tilknytning5-10% 65-70 %

Desorgansieret
tilknytning

5-15%

Utryg tilknytning
25-30%



Kvaliteten af tilknytningen afhænger af forælderevnen

Evnen til at sikre og sørge for barnets fysiske og 
psykiske omsorg, barnets sociale og emotionelle 
udvikling, læring og opdragelse. 

Et kontinuum af aspekter af omsorgskapacitet, 
som altid må vurderes i forhold ”matchet” til 
det specifikke barn, dette barns unikke 
udviklingshistorie og behov. 

En tilstrækkelig forældre- og omsorgsevne er 
essentiel for barnets sunde mentale udvikling 
og trivsel.

(Adoption uden samtykke, Socialstyrelsen, 2015)

Forælder
-evne?



Sensitivitet er den mest afgørende faktor i forælderevnen

Sensitiv forældre omsorg er den vigtigste prædiktor for kvaliteten af barnets tilknytning. 
Fx Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, & Juffer, 2003; De Wolff & van IJzendoorn, 1997; McElwain & Booth-LaForce, 2006; Cassidy, 2008

1. Opmærksomhed på barnets adfærd 
2. Passende fortolkning af barnets adfærd 

og evne til at udvise empati (mentalisering)
3. Passende respons på barnets adfærd, 

som er udviklingsmæssigt afstemt
4. Tilstrækkelig hurtig reaktion på barnets 

adfærd og kommunikationer 
(Ainsworth et al, 1969)

Forældre skal ikke være perfekte –
de skal være gode nok

MEN; OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!!!!!
98 % af alle 3-årige er i institution 
5 dage /ugen 7.5. timer om dagen
-> Pædagogers relationelle kompetencer er vigtige! 



Kendte risikofaktorer for forælderevnen

Psykiske vanskeligheder og sygdom  

->mindst hvert 10. barn har en forælder, som er diagnosticeret med en psykisk sygdom, inden 
barnet fylder 11 år (https://vidensraad.dk/rapport/mental-sundhed-og-psykisk-sygdom-hos-0-9-aarige-boern

-> Depression ifm graviditet og fødsel forekommer hos 11% af mødre og 6% af fædre 

(https://www.vive.dk/da/udgivelser/indsatser-i-forhold-til-foedselsdepression-17003/)

Lav IQ og indlæringsvanskeligheder 

Lav SES (økonomisk belastning, kort/ingen uddannelse, forældre stress, handicap mm) 

Misbrug og vold i hjemmet

-> over 120.000 børn i DK vokser op i hjem, hvor der er alkoholmisbrug 
https://www.sst.dk/da/viden/alkohol/boern-i-familier-med-alkoholproblemer

Antisocial og kriminel adfærd

Oplevelse af omsorgssvigt og overgreb i egen barndom

(Cleaver et al, 2011; Moulder, 2018)

https://vidensraad.dk/rapport/mental-sundhed-og-psykisk-sygdom-hos-0-9-aarige-boern
https://www.vive.dk/da/udgivelser/indsatser-i-forhold-til-foedselsdepression-17003/
https://www.sst.dk/da/viden/alkohol/boern-i-familier-med-alkoholproblemer


Hvilke behov har spæd-og småbørn og deres familier? 

Tidlig opsporing af sårbarhed og mistrivsel hos forældre eller barn – ved brug
af systematiske standardiserede metoder

Der følges op af en - ikke bare tidlig, men også tilstrækkelig indsats ift at støtte
og fremme forældreressourcer, forældre-barn relationen og barnets Udvikling.

Eksempler på opsporingsmetoder aktuelt anvendt i 

Sundhedsplejen i DK:

• Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

Screening for fødselsdepression er nok det mest

systematiske pt i DK ift forældre

• Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

Standardiseret observation af det lille barns 

sociale kontakt (OBS –”ADBB” til daginstitutionsområdet)
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ADBB anvendes aktuelt i sundhedsplejen i 81 kommuner (markeret
med blåt)



Hvordan sikrer vi tidlig opsporing af risikofaktorer hos børn og 
deres forældre?
Hvilke arenaer? -> Alle fagprofessionelle i kontakt med forældre/kommende forældre

-> Fagprofessionelle skal have adgang til/uddannes i relevante og solide opsporingsredskaber –

– sikring af et fælles vidensgrundlag og sprog, og det tværprofessionelle samarbejde –

også på tværs af almen og specialeområdet

-> Fagprofessionelle skal kunne/turde tale om mistrivsel, forælderevne mm med 
forældrene

OBS: Vi skal ikke opspore risikofaktorer, hvis ikke vi har plan for indsats! 

Hvad mangler?

-> Systematik, anvendelse af solide opsporingsredskaber, fælles viden og sprog – på tværs af
arenaer – og ikke kun fokus på fødselsdepression og social tilbagetrækning, men også andre
risikofaktorer ift forældre og børn

-> Og vi mangler metoder og data på 1-6 års området, dvs daginstitutionsområdet



Hvordan støtter og fremmer vi børn og familier i mistrivsel? USI 
modellen for indsatser (Sundhedsstyrelsen 2005) 

• Universel forebyggelse rettet mod alle forældre. Fremmer forældre-ressourcer generelt. 

Eksempel: Forstå Din Baby, som anvendes sammen med ADBB – afprøves aktuelt i systematisk 
design i 10 kommuner (https://forstaadinbaby.dk/videotek)

• Selektiv forebyggelse - På baggrund af tidlig opsporing -> rettet mod særlige målgrupper 
identificeret til at være i risiko, f.eks. mødre, der viser tegn på fødselsdepression. 

• Indikeret forebyggelse rettet mod de mest sårbare forældre i risiko for f.eks. at udvikle/ videreudvikle 
mentale helbredsproblemer eller egentlig psykisk sygdom. Indikeret forebyggelse omfatter elementer af 
egentlig behandling

MEN, vi har en kæmpe udfordring - Der er stor variation på tværs af landet ift tilbud og generelt mangler
der systematisk evaluering af effekt af indsatserne. I særdeleshed brug af systematiske designs - helst i RCT 
studier (Holstein et al, 2021)

Så vi ved faktisk ikke om – og hvordan - indsatserne virker, om de virker for nogen og ikke for andre – og 
om de faktisk gør det værre for nogen

https://forstaadinbaby.dk/videotek


Hvordan sikres en øget tværfaglig viden, kompetencer, fælles sprog 
og mere systematisk evaluering fremadrettet?

En national strategi for mentalsundhedsfremme og forbyggelse af mistrivsel for de 
yngste og deres familier, herunder fokus på ledelsesansvar og opkvalificering

Tidlig opsporing 
Videnskabeligt solide metoder 

til fagprofessionelle til tidlig opsporing af 
risiko hos forældre og børn  

fx EPDS, ADBB mfl.
Men der er behov for flere ! 

Tidlige OG TILSTRÆKKELIGE forældre indsatser (USI)
Fremme af forældreressourcer og tryg tilknytning 
– en lille forandring i de tidlige år får stor effekt

fx Universalindsats Forstå Din Baby, se Hjemmeside med videotek: 
www.forstådinbaby.dk; Facebook www.facebook.com/forstaadinbaby

Instagram: www.instagram.com/forstaadinbaby/?hl=da eller selektive indsatser som 
VIPP-SD og andre 

Systematisk evaluering !!!!!!
Virker det vi gør? 
Hvad virker bedst?

Hvad kan bedst betale sig?
Hvem virker det for- og hvem ikke?   

http://www.forstådinbaby.dk/
http://www.facebook.com/forstaadinbaby
http://www.instagram.com/forstaadinbaby/?hl=da

