
BørnUngeLiv



• Velkommen. Hvem er vi? 

• Kort om BørnUngeLiv 

• Anvendelse i daginstitutioner

• Præsentation af anvendelse af 
småbørnsområdet (Mariagerfjord)

• Film om anvendelse af data fra Mariagerfjord 

• Rapporttyper i BørnUngeLiv

• Inspiration til indsatser med fokus på 
sundhedsplejen

• Spørgsmål ?

Faglig
session med 
BørnUngeLiv



Komiteen for Sundhedsoplysning 

Projektudvikling og 
implementering

Kurser og foredrag      

Forlagsvirksomhed

• LÆR AT TACKLE - Patientuddannelse
• Kompetencecenter for amning
• BørnUngeLiv
• Sammen om mental sundhed
• Apps



Småbørn

Grundskole

Unge

PLUS



v Et redskab, som understøtter 
kommunernes indsats for at børn og 
unge trives godt. 

v Baseret på spørgeskemaer målrettet 
forældre, børn og unge (2-30 år). 

v Viden fra spørgeskemaerne giver 
kommunen overblik over trivsel og 
sundhed på både klasse-, skole- og 
kommuneniveau.

v Udviklet i tæt samarbejde mellem 
kommuner og forskere.

Hvem er 
BørnUngeLiv?



v Skaber god dialog i sundhedsplejerskernes 
sundhedssamtaler 

v Skaber en fælles samarbejdsplatform i kommunen

v Styrker tværfagligt samarbejde mellem 
sundhedsplejen, skole, PPR, SSP & 
dagsinstitutioner

v Arbejdet baseres på viden – en kvalitetssikring

v Systematiserer arbejdet med børn og unge
• Hvad er der behov for? 
• Hvem har særlige behov? 

Erfaringer fra 
kommunerne



Deltagerkommuner

68
deltagerkommuner 64%

79 %

73 %
47 %

72 %
Hovedstaden: 21 af 29
Midtjylland: 15 af 19
Nordjylland: 7 af 11
Sjælland: 9 af 17
Syddanmark: 16 af 22



Moduler i BørnUngeLiv

9
Småbørn

44
Grundskole

45
Ungeprofil

24
PLUS



Småbørn

Konsulentfunktion

Data og rapporter



Anvendelse af BørnUngeLiv 

• Sundhedssamtalerne startede som et projekt i 2018

• Anvender BørnUngeLivs spørgeskemaer til sundhedssamtaler med 
børnehavebørn i alderen 3½ - 4 år og deres forældre

• Skolesundhedsplejerskerne har anvendt spørgeskemaerne siden 2016,  og havde 
gode erfaringer med en målrettet samtale



Arbejdsgange ved sundhedssamtale

• Invitation til sundhedssamtale sendes til forældrene via E-boks, hvor 
forældrene bedes udfylde spørgeskemaet i BørnUngeLiv

• Besvarelserne læses igennem inden sundhedssamtalen og fokuspunkter 
udvælges

• Barnets journal gennemlæses

• Sansemotorisk screening laves af pædagogerne

• Frase i Novax som tager udgangspunkt i spørgeskemaet



Spørgsmål i BørnUngeLiv

• Barnets hverdag

• Søvn

• SDQ

• Krop og bevægelse

• Sprog

• Mad og måltider

• Hygiejne

• Barnets hjem

• Forældrerollen

• Barnets fødsel

• Barnets helbred



Besvarelse med farvescreening 



SDQ



Anvendelse af data

73 %

Film om anvendelse af data i Mariagerfjord Kommune: 

· Mariagerfjord samler data ind på småbørnsområdet og 
skolebørnsområdet
· Data fra småbørnsområdet anvendes til at iværksætte 
indsatser fx i forhold til undervisning og samarbejde med 
dagplejen.
· Data fra skoleområdet anvendes på forældremøder.
· Samlet data anvendes i den årlige kvalitetsrapport og 
drøftes på politisk niveau.

I er velkomne til kontakte Helle Wolder Christiansen, 
konsulent i Mariagerfjord Kommune for yderligere 
information. 

Mail: hwchr@mariagerfjord.dk. 



Rapporter på BørnUngeLiv

73 %



Rapporter på BørnUngeLiv

73 %



Inspiration til indsatser

73 %



Inspiration til indsatser

73 %



Spørgsmål ? 

Hos sundhedsplejen har det givet 
mulighed for at snakke om ting der 

normalt var svære at komme ind på. 
(GS)

Det har givet ro at samtykket er 
registreret i BørnUngeLiv – man ved, 
at hvis samtykket mangler kan eleven 
ikke svare - før skulle der krydstjekkes 

mange steder (GS)

Mange børn er mere ærlige når 
de sidder foran computeren. Det 
bliver nemmere at få en dybere 

og kvalificeret samtale fordi både 
barn og sundhedsplejersken er 

forberedt gennem 
spørgeskemaet (F)



Tak for 
opmærksomheden  


