Ungeprofilundersøgelsen
2017

Én undersøgelse om unge i Danmark
Skolesundhed.dk

BAGGRUND
Ungeprofilundersøgelsen er udviklet med det formål at:
1.
Give hurtige detaljerede svar om den aktuelle trivsel og
det faktuelle niveau af risikoadfærd på den enkelte årgang på hver skole.
2. Begrænse antallet af undersøgelser ved at lave én undersøgelse om unge i Danmark.
3. Samle viden og erfaringer på tværs af landet til gavn for
alle landets kommuner.
HVEM
Undersøgelsen henvender sig til elever i 7., 8. og 9. klasse samt
unge mellem 15 år og 25 år.
HVORDAN
Undersøgelsen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse,
som besvares elektronisk.
HVORNÅR
Ungeprofilundersøgelsen 2017 løber af stablen fra den 1. oktober30. november 2017.

PARTNERSKAB
SSP-Samrådet
SSP-Samrådet er en forening for SSP-samarbejdet i alle landets kommuner. SSP-Samrådet 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 eller SSP-koordinator Martin Bannow, tlf. 40 31 71 05.
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 løsninger fra forskning, politik
og praksis. Kontakt: Jon Lund Elbek.

effektive sociale indsatser til gavn for borgerne. Kontakt Rebecca Degn
í Haraldsstovu, tlf. 41 73 08 58.
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er blevet
etableret den 1. juli 2017 efter en fusion mellem KORA og SFI. VIVE står
for Viden til Velfærd, og centeret skal levere viden, der bidrager til at
udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. VIVE er en uafhængig statslig institution, der beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer. Kontakt: Jeanette Østergaard, tlf. 33 48 09 40.

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 Tommi Nielsen, tlf. 25 20 19 15.

Statens Institut for Folkesundhed | Syddansk Universitet
Statens Institut for Folkesundhed gennemfører omfattende epidemiologisk forskning i børn og unges helbred, sundhedsadfærd og trivsel.
Forskningen er forankret i både observations- og interventionsstudier
og gennemføres i samarbejde med både nationale og internationale
samarbejdspartnere.
Kontakt: Mette Rasmussen, tlf. 65 50 78 70

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 ungeprofilundersøgelsen. Kommunen sidder med i det
kommunale repræsentantskab for Skolesundhed.dk. Kontakt: Irene Aggedam, tlf. 51 28 64 49.

Center for Sundhedssamarbejde | Aarhus Universitet
AU har stået bag udviklingen af konceptet Skolesundhed.dk og koordineringen af samarbejdet med danske kommuner i perioden 2006-2014.
AU sikrer også fremadrettet at projekter under Skolesundhed.dk udvikles i dialog med nationale og internationale forskningsmiljøer inden for
området. Kontakt: Carsten Obel, tlf. 29 42 84 05.

Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune har deltaget i partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen og været en del af Ungeprofilsamarbejdet siden starten
i 2014. Kommunen har bidraget fagligt til udviklingen af ungeprofilundersøgelsen. Kontakt Benny Husted, tlf. 23 25 85 47.

Københavns Universitet
Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet har en
mangeårig og omfattende forskning i børns og unges trivsel. Forskningen udføres i samarbejde med førende udenlandske forskningsmiljøer.
Kontakt: Jakob Demant, tlf. 35 32 15 84.

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune har deltaget i partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen og været en del af Ungeprofilsamarbejdet siden starten i
2014. Kommunen har bidraget fagligt til udviklingen af ungeprofilundersøgelsen. Kontakt Martin Bannow, tlf. 40 31 71 05.
Justitsministeriet
Justitsministeriets Forskningskontor har gennem mange år forsket i
børne- og ungdomskriminalitet, herunder også gennemført undersøgelser af unges selvrapporterede kriminalitet. I forskningskontoret fokuseres der i særlig grad på udviklingstendenser i de unges kriminalitet samt i forhold, der er relateret til omfanget og arten af lovovertrædelser blandt unge. Kontakt: Britta Kyvsgaard, tlf. 72 26 84 40.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en del af Børne- og Socialministeriet. Socialstyrelsen
bidrager til, at Folketingets socialpolitiske beslutninger bliver omsat til

Center for Ungdomsforskning | Aalborg Universitet
Center for Ungdomsforskning er en selvstændig forskningsenhed ved
Aalborg Universitet, med adresse i Sydhavnen i København, som forsker
i unges levekår. Centrets drift støttes af Foreningen Center for Ungdomsforskning. Centeret gennemfører forskellige projekter, alle med
det kendetegn, at de tager afsæt i unges egne beskrivelser og oplevelser
af deres hverdag og liv. Læs mere om centeret på hjemmesiden:
www.cefu.dk. Kontakt: Niels-Henrik M. Hansen, tlf. 20 29 45 46.
Komiteen for Sundhedsoplysning
Komiteen er en non-profit almennyttig forening. 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 landsdækkende sundhedsinterventioner. Kontakt: Mette Laub Petersen, tlf. 29 80 57 00.

TrygFonden, Komiteen for Sundhedsoplysning, Forskningsprogram for Mental Børnesundhed/Aarhus Universitet og de daværende 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.

Ungeprofilundersøgelsen er integreret på Skolesundhed.dk. Læs mere om Skolesundhed.dk på
www.skolesundhed.dk.

Baggrund for undersøgelsen
Flere af landets store institutter og organisationer, styrelser, ministerier samt en række kommuner står
bag den fælles undersøgelse af unge.
Undersøgelsen skal give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere børn og unges trivsel, sundhed
og risikoadfærd og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner.
For at etablere den bedste indsats er det væsentligt, at man kender udgangspunktet. Fx hvor mange der
ryger hash, hvor mange der har det svært med at passe sin skolegang osv. Ungeprofilundersøgelsen er
en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der systematisk indsamler data om målgruppen og giver
kommunerne et faktuelt grundlag at tilrettelægge lokale indsatser på.
Målet er at få så mange kommuner med som muligt de kommende år. Da undersøgelsen
ligger på Skolesundhed.dk, som er gratis at anvende til og med 2017, er det også gratis for kommunerne
at deltage i Ungeprofilundersøgelsen i disse år.

Hvorfor deltage?
Ungeprofilundersøgelsen er epokegørende på tre måder. For det første kortlægger den både omfanget
af unges erfaringer med kriminalitet og rusmidler samt deres sundhed og sociale trivsel. Den giver dermed kommunen mulighed for at vurdere, hvor der kræves målrettede lokale indsatser. For det andet
begrænser den det pres, som mange skoler og uddannelsesinstitutioner oplever i forhold til mængden
af undersøgelser af unges sundhed, trivsel, rusmiddeladfærd, kriminalitet m.m. For det tredje bygger den
på viden og erfaringer på tværs af Danmark og tilbyder kommunerne at drage nytte af det stærke samarbejde mellem de mange aktører og vidensinstitutioner, der indgår i partnerskabet.

Hvem omhandler Ungeprofilundersøgelsen?
Ungeprofilundersøgelsen indeholder to undersøgelser:
1. Én for elever i 7, 8. og 9. klasse.
2. Én for alle unge mellem 15-25 år (10. klasse, ungdomsuddannelser, unge uden for uddannelse
og/eller arbejdsmarked).

Hvad indeholder Ungeprofilundersøgelsen?
Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål om:
•
Trivsel
•
Sundhed
•
Kriminalitet
•
Rusmidler
•
Uddannelses-/arbejdsliv og fritidsliv

Hvordan foregår Ungeprofilundersøgelsen?
Gennemføres i oktober-november 2017
Undersøgelsen gennemføres fra den 1. oktober-30. november 2017. Tidspunktet er valgt, så det bliver
muligt at sammenligne for de kommuner, der tidligere har gennemført ungeprofilundersøgelser på
samme tidspunkt de foregående år.

It-baseret
Ungeprofilundersøgelsen kører via undersøgelsesportalen Skolesundhed.dk, som siden 2006 har været
anvendt i en lang række af landets kommuner til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser i grundskolen. Skolesundhed.dk er ejet af deltagerkommunerne og anvendes dels som dialogværktøj for de der
arbejder med børn og unge i kommunerne og dels til monitorering af børn og unges sundhed og trivsel

i kommunerne. Via Skolesundhed.dk er det således muligt for landets kommuner at arbejde målrettet
med børn og unge fra 2-25 år med afsæt i selvrapporterede data.

Anonym undersøgelse
NemID og UNI-Login anvendes som login på systemet. Ungeprofilundersøgelsen gennemføres i 2017
som en anonym undersøgelse. Det vil således ikke være muligt at spore den enkelte unges besvarelse,
da data ikke knyttes til dennes CPR-nummer.

Den enkelte institution tilrettelægger og varetager
Den enkelte institution tilrettelægger, hvornår i den angivne periode de enkelte klasser/grupper skal gennemføre undersøgelsen, samt sikrer, at der er de fornødne computere/tablets til rådighed. Er en ung
fraværende, bør der så vidt muligt gives mulighed for at gennemføre undersøgelsen efterfølgende. Det
er vigtigt, at flest mulig deltager. Da spørgsmålene i spørgeskemaet er personfølsomme, er det vigtigt, at
der er tilstrækkelig fysisk afstand mellem de unge. Undersøgelser har vist, at de unge gerne vil besvare
ærligt, men presses af andre til at svare på bestemte måder, hvis de føler, at andre kan følge med i deres
besvarelser. De unge kan springe spørgsmål over, hvis der er noget, de ikke ønsker at svare på.

Besvarelse af spørgeskema
De unge besvarer spørgeskemaet elektronisk på www.ungeprofilen.dk. Elever logger ind med UNI-Login.
Unge uden for uddannelsessystemet eller på uddannelsesinstitutioner, hvor de ikke anvender UNI-Login,
logger ind med NemID.

Undersøgelsens resultat
Straks efter de unge har besvaret spørgeskemaerne, er det muligt for relevante fagpersoner at trække
rapporter og igangsætte målrettede lokale initiativer. Det anbefales, at kommunerne nedsætter et team,
der kan varetage rapportudskrivning og databehandling. Se også ’Forslag til organisering i kommunen’.

Rapportering
Grundlæggende er data fra undersøgelserne og dermed rapporterne at betragte som interne arbejdsdokumenter i kommunen, hvor der som udgangspunkt ikke er mulighed for aktindsigt og ikke er mulighed for, at offentligheden kan få adgang til oplysninger om den enkelte skole. Data tilhører den enkelte
kommune, og der skal således træffes afgørelse lokalt om, hvem der skal have adgang til data. Kommunerne skal være opmærksomme på, at hvis rapporter videregives, fx på tværs af forvaltninger, vil de være
at betragte som eksterne dokumenter og dermed som udgangspunkt undergivet aktindsigt.
Rapporterne for Ungeprofilundersøgelsen for 7. - 9. kl. vil indeholde oplysninger om den
enkelte årgang på den enkelte skole med mulighed for at sammenligne med årgangen i kommunen og
på landsplan. For de 15-25 årige kan rapporterne enten indeholde oplysninger om den enkelte årgang
på ungdomsuddannelsesinstitutionen, sammenlignet med årgangen på den tilsvarende ungdomsuddannelse på landsplan, eller bestemte aldersgrupper sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper på
landsplan. Det er desuden muligt at generere rapporter på køn.
Rapporter fra Ungeprofilundersøgelsen vil have stor opmærksomhed fra såvel medarbejdere som politikere og presse. Såfremt oplysninger kommer på afveje, kan de give grundlag for grundløse
og forkerte fortolkninger af undersøgelsesresultater samt stigmatisering af unge. Det er derfor vigtigt
med en styring af, hvordan behandlingen og kommunikationen omkring rapporter foregår i kommunen.

Administrator
Komiteen for Sundhedsoplysning står for at oprette en administrator i hver kommune, som har til opgave
at igangsætte kommunens undersøgelse på portalen. Kommunen har bl.a. mulighed for at vælge ekstra
spørgsmål til. Det er også administratoren, der har adgang til at trække kommunens data ud, når de
bliver tilgængelige. Der er udarbejdet en udførlig manual, der beskriver begge processer.

Offentliggørelse
Undersøgelsens overordnede resultater og landsdækkende tendenser vil blive offentliggjort via partnerskabets hjemmesider, så snart de ligger klar. Der vil altid være tale om data på landsplansniveau – dvs.
ikke for enkelte kommuner eller skoler.

Gentagelse
Den første undersøgelse blev gennemført i efteråret 2015 som en pilotundersøgelse. Det er målsætningen, at Ungeprofilundersøgelsen vil blive gentaget hvert år, på samme tid af året. Det giver kommunerne
mulighed for at monitorere udviklingen på forskellige områder samt at evaluere lokale forebyggende
indsatser.

Pilotundersøgelse 2015
I 2015 gennemførte 36 kommuner pilotundersøgelsen i perioden fra 15. november til 18. december og
knap 50.000 unge deltog på tværs af landet. Der er udarbejdet en pilotrapport på baggrund af data. Den
kan findes på www.skolesundhed.dk/unge.

Ungeprofilundersøgelsen 2016
I 2016 gennemførte 41 kommuner Ungeprofilundersøgelsen i perioden fra 1. oktober-30.november 2016
med knap 50.000 besvarelser fra unge på tværs af landet. I 2016 gennemførtes en separat pilotundersøgelse målrettet unge uden for uddannelse og beskæftigelse i perioden 1. december 2016 til 31. marts
2017. Erfaringerne fra 2015 og 2016 indarbejdes i Ungeprofilundersøgelsen 2017.

Support
Det er muligt at få teknisk support i forbindelse med opsætning og gennemførslen af Ungeprofilundersøgelsen via Skolesundhed.dk’s support som kan kontaktes alle hverdage mellem 7:30-15:00 på
skolesundhed@sundkom.dk eller 70 27 27 56.

Er I deltagerkommune i Skolesundhed.dk?
En stor del af landets kommuner anvender allerede Skolesundhed.dk i sundhedsplejen og på skolerne.
Hvis det er tilfældet i jeres kommune, bedes I være opmærksomme på at koordinere Ungeprofilundersøgelsen med jeres kollegaer i kommunen. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres kommune anvender Skolesundhed.dk, kan I kontakte Supporten i Skolesundhed.dk.

Forslag til organisering i kommunen
Når I deltager i Ungeprofilundersøgelsen, skal I have afklaret, hvordan rollefordelingen i kommunen skal
være. Vi anbefaler, at ansvaret placeres hos en medarbejder eller en enhed, som varetager koordineringen og arbejdet med ungeprofilen, så den forankres ét sted i kommunen. Dette er vigtigt af hensyn til:
•
Kommunikationen mellem uddannelsesstederne og kommunen
•
Kommunikationen mellem Skolesundhed.dk og kommunen
•
Kommunikationen i forhold til kommunens politiske niveau samt pressen.
Forankringen kan evt. være i den enhed, som også arbejder med koordineringen af sundhedsprofilarbejdet eller i et SSP-sekretariat. Odense Kommune og Skanderborg Kommune har tidligere arbejdet med
ungeprofilundersøgelser. Irene Aggedam, Specialkonsulent i SSP-sekretariatet i Odense Kommune og
Benny Husted, SSP-konsulent i Skanderborg Kommune står til rådighed for inspiration.

Data og forskning
Ved at indgå i Ungeprofilundersøgelsen får kommunerne lettere adgang til at trække på den forskningskapacitet om unges uddannelse, sundhed og risikoadfærd, som er samlet på forskningsinstitutionerne:
•
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
•
SIF – Statens Institut for Folkesundhed | Syddansk Universitet
•
Aarhus Universitet
•
Københavns Universitet
•
Center for Ungdomsforskning | Aalborg Universitet.
På temadage og konferencer kan kommunernes egne data og rapporter efter aftale med forskere fra
institutionerne blive perspektiveret i relation til nationale og internationale undersøgelser på området.

Kontakt
Tilmelding
Ønsker jeres kommune at deltage i Ugeprofilundersøgelsen 2017? Send en mail til Marie Arffmann på
mas@sundkom.dk inden den 15. september 2017. I vil derefter blive kontaktet for yderligere information.

Kontaktpersoner i kommunerne
Ønsker I at høre mere om Ungeprofilundersøgelsen, kan du kontakte:
Benny Husted, SSP-konsulent, Skanderborg Kommune
Telefon 23 25 85 47
benny.husted@skanderborg.dk
Irene Aggedam, Specialkonsulent, Odense Kommune
Telefon 51 28 64 49
iragg@sspodense.dk
Tommi Nielsen, Konsulent, Ålborg Kommune
Telefon 25 20 19 15
tommi.nielsen@aalborg.dk
Martin Bannow, SSP-koordinator, Halsnæs Kommune
Telefon 40 31 71 05
mban@halsnaes.dk

