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SSP-Samrådet
SSP-Samrådet er en forening for SSP-samarbejdet i alle landets kommuner. SSP-Sam-
rådet har erfaringer med ungeprofilundersøgelser i flere af landets kommuner og har 
SSP-kontaktpersoner på alle skoler. Kontakt: SSP-konsulent Benny Husted, 
tlf.  23 25 85 47.

Det Kriminalpræventive Råd
Det Kriminalpræventive Råd (DKR) er et uafhængigt, sagkyndigt råd, hvis formål er at 
forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund. DKR er en medlemsorganisation 
med et værdifuldt netværk af centrale aktører. DKR skaber og formidler viden og løsnin-
ger fra forskning, politik og praksis. Kontakt: Martin Faris Sawaed Nielsen,
tlf. 45 15 36 78.

Statens Institut for Folkesundhed
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut under det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. SIF er beliggende i Kø-
benhavn og udfører folkesundhedsvidenskabelig forskning ved bl.a. store befolknings-
undersøgelser og interventionsstudier samt myndighedsbetjeningsopgaver. Kontakt: 
Pernille Bendtsen, tlf. 65 50 78 10.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold. Socialstyrelsen bidrager til, at Folketingets socialpolitiske beslutninger bliver 
omsat til effektive sociale indsatser til gavn for borgerne. Kontakt: Lea Fuglsang, 
tlf. 41 93 24 61.

Komiteen for Sundhedsoplysning
Komiteen er en non-profit almennyttig forening med KL, Danske Regioner og de 
sundhedsfaglige organisationer som medlemmer. Komiteen arbejder tæt sammen med 
ministerier, styrelser og landets kommuner omkring sundhed og forebyggelse i bred 
forstand. Komiteen har stor erfaring med udvikling og implementering af landsdæk-
kende sundhedsinterventioner. Kontakt: Mette Laub Petersen, tlf. 29 80 57 00.

Komiteen for
Sundhedsoplysning

PARTNERSKAB

Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har igangsat en særlig indsats for unge på ungdomsuddannelserne 
og er derfor indgået i samarbejdet omkring ungeprofilundersøgelsen med det formål at 
kunne understøtte og evaluere indsatsen. Kommunen har bidraget fagligt og økonomisk 
til udviklingen af ungeprofilundersøgelsen. Kontakt: Bettina Bisp Jensen, tlf. 25 20 19 19.

Odense Kommune
Kommunen har siden 2010 spillet en central rolle i udviklingen af Skolesundhed.dk og 
har senest været engageret i udarbejdelsen af spørgeskemaet til ungeprofilundersø-
gelsen. Kommunen sidder med i det kommunale repræsentantskab for Skolesundhed.
dk. Kontakt: Lars Fage, tlf. 23 29 69 13.

Aarhus Universitet
AU har stået bag udviklingen af konceptet Skolesundhed.dk og koordineringen af 
samarbejdet med danske kommuner i perioden 2006-2014. Forskningsprogrammet 
for Mental Børnesundhed (mindhood.au.dk) indgår sammen med Center for Sundheds-
samarbejde ved Aarhus Universitet (susa.au.dk) i samarbejder ved også fremadrettet 
at sikre at projekter under Skolesundhed.dk udvikles i dialog med nationale og interna-
tionale forskningsmiljøer inden for området. Kontakt: Carsten Obel, tlf. 29 42 84 05.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er en uafhængig forskningsinstitution 
og har bedrevet forskning og gennemført effektvurderinger, evalueringer og andre 
analyser baseret på spørgeskemaundersøgelser, registeranalyser, interviews mv. på det 
socialpolitiske område i 50 år. Kontakt: Mette Deding, tlf. 33 48 08 85.



Én undersøgelse om unge i Danmark
Mange skoler og uddannelsesinstitutioner oplever et stort pres i forhold til institutter og organi-
sationer, der ønsker at lave undersøgelser af unges sundhed, trivsel, rusmiddeladfærd, kriminali-
tet m.m. Det kan nu være slut.

Flere af landets store institutter og organisationer, Socialstyrelsen samt en række kommuner 
er nu gået sammen i et unikt partnerskab og vil i et samarbejde udvikle én fælles undersøgelse 
af unge i én fælles undersøgelsesportal.

Aalborg Kommune, Odense Kommune, Det Kriminalpræventive Råd, SSP-Samrådet, Komiteen 
for Sundhedsoplysning, Aarhus Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Socialstyrelsen 
og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd udvikler nu én fælles undersøgelse, som 
kan give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det data-
grundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere unges trivsel, sundhed og risikoad-
færd.

Udgangspunktet er den eksisterende portal Skolesundhed.dk, der i dag anvendes af kommu-
ner til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser i grundskolen. Skolesundhed.dk anvendes 
dels som dialogværktøj til blandt andet sundhedsplejersker og lærere, og dels til monitorering 
af børn og unges sundhed og trivsel i kommunerne. 

Kom gratis med i pilotprojektet
Allerede fra november 2015 vil interesserede kommuner kunne gennemføre deres første 
undersøgelse. Det drejer sig om en ungeprofilundersøgelse for 7.-10. klassetrin og for unge 
mellem 16-25 år, herunder unge på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen kommer bl.a. til 
at indeholde spørgsmål om: trivsel, sundhed, rusmidler, kriminalitet, fritids- og skolelivet.

Målet er at få så mange kommuner med som muligt. Da undersøgelsen kommer til at ligge 
på Skolesundhed.dk, som er gratis at anvende i skoleårene 2015/16 og 2016/17, er det også 
gratis for kommunerne at deltage i ungeprofilundersøgelsen i disse år.

Mange fluer med ét smæk
Den nye undersøgelse kan erstatte mange af de undersøgelser, som i dag anvendes på skolerne 
og uddannelsesinstitutionerne, og samle det hele i ét. Det har i de senere år været en udfor-
dring for mange skoler og kommuner at få plads til de mange undersøgelser, som forskere og 
forebyggelsesmedarbejdere har ønsket at gennemføre. Med den nye undersøgelse slås mange 
fluer med et smæk:
• Kvaliteten af undersøgelserne bliver væsentligt forbedret.
• Samlingen af alle data på ét sted giver bedre mulighed for forskning.
• Undersøgelserne bliver landsdækkende og giver de enkelte skoler, uddannelsesinstitutioner 

og kommuner mulighed for at sammenligne sig med andre.
• Man kan få en hurtig rapportering, som kan anvendes til at lave konkrete indsatser straks 

efter gennemførelsen.

Kommunernes redskab
Når undersøgelsen er gennemført, får skolerne og kommunerne straks adgang til en rapport, 
som sammenligner den enkelte årgang på skolen med de øvrige årgange i kommunen og på 
landsplan. Det giver mulighed for, at man hurtigt kan danne sig et indtryk af, om der er  
problemstillinger, der skal arbejdes med.



Partnerskabet vil i samarbejde med Skolesundhed.dk løbende udvikle værktøjer, som kan 
tages i anvendelse, når man har identificeret et problem, som kræver handling.
Udviklingen af undersøgelsesplatformen bliver et væsentligt redskab til at understøtte og 
udvikle kommunernes tværfaglige arbejde med at fremme trivsel og sundhed blandt børn og 
unge.

Skolesundhed.dk bliver basen
Når Skolesundhed.dk bliver basen for den videre udvikling skyldes det, at den allerede  
eksisterer som platform og er i brug i mange kommuner. Skolesundhed.dk har igennem flere 
år tilbudt spørgeskemaer til følgende målgrupper i grundskolen:
•	 Forældre	til	elever	i	indskolingen
•	 Elever	i	indskolingen
•	 Elever	på	mellemtrinnet
•	 Elever	i	udskolingen.

Med det nye samarbejde kommer Skolesundhed.dk nu også til at indeholde et ungeskema for 
de 16-25-årige unge. Udskolingsskemaet er ligeledes revideret med afsæt i partnerskabet.

Børn og unge kan således følges fra de starter i skole, til de er 25 år. Det giver en hidtil uset  
mulighed for at skabe et forskningsmæssigt overblik over sammenhænge og få ny viden om, 

TrygFonden, Komiteen for Sundhedsoplysning, Forskningsprogram for Mental Børnesundhed/
Aarhus Universitet og de nuværende deltagerkommuner af Skolesundhed.dk har i 2015 indgået 
et 4-årigt strategisk samarbejde for at sikre udvikling og national udrulning af Skolesundhed.dk 
i bestræbelserne på at understøtte kommunernes arbejde med børn og unges trivsel.
 

Vil din kommune være med i ungeundersøgelsen?
Kommuner kan tilmelde sig pilotundersøgelsen for unge ved at sende en mail til Thea Futtrup 
Korsholm, tfk@sundkom.dk. I vil derefter blive kontaktet med yderligere information.


