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Forord
Denneȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingȱ præsentererȱ forskningsundersøgelser,ȱ bådeȱ
nationaltȱogȱinternationalt,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱharȱfokusȱpåȱsundhedsplejensȱarbejdeȱ
ogȱbetydningȱiȱrelationȱtilȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱ
ȱ

ForskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingenȱ udgørȱ delȱ IIȱ afȱ etȱ samletȱ forskningsprojekt,ȱ

somȱ harȱ udforsketȱ sundhedsplejensȱ arbejdeȱ iȱ toȱ forskelligeȱ bydeleȱ iȱ København,ȱ derȱ
harȱforløbetȱiȱperiodenȱjanuarȱ2013ȱtilȱdecemberȱ2014.ȱDetteȱforskningsprojektȱomfatteȬ
deȱogsåȱenȱtidsmæssigȱogȱøkonomiskȱmulighedȱforȱatȱudarbejdeȱenȱforskningsȬȱogȱviȬ
densopsamlingȱspecifiktȱmedȱfokusȱpåȱsundhedsplejensȱarbejdeȱmedȱsmåȱudsatteȱbørnȱ
ogȱderesȱfamilier,ȱogȱdenneȱforeliggerȱnuȱiȱdenneȱrapport.ȱȱ
ȱ

Iȱ denȱ forbindelseȱ skalȱ derȱ rettesȱ enȱ særligȱ takȱ tilȱ Københavnsȱ Kommune,ȱ somȱ

delvistȱharȱfinansieretȱdenȱeneȱdelȱafȱforskningsprojektetȱogȱdermedȱogsåȱbidragetȱtil,ȱ
atȱ denneȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingȱ erȱ blevetȱ udfærdiget.ȱ Ogȱ takȱ tilȱ SocialȬȱ ogȱ
Integrationsministeriet,ȱ somȱ gennemȱ projektȱ ”Enȱ nyȱ Start”ȱ ogsåȱ harȱ bidragetȱ økonoȬ
miskȱtilȱvidensopsamlingensȱfærdiggørelse.ȱ
ȱ

DerȱskalȱrettesȱenȱyderligereȱmegetȱstorȱtakȱtilȱSusanneȱJacobsenȱogȱPerȱLukman,ȱ

forskningsbibliotekarerȱ vedȱ AUȱ Library,ȱ Aarhusȱ Universitet,ȱ somȱ bådeȱ harȱ udvikletȱ
søgestrengeȱtilȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingenȱsamtȱforetagetȱalleȱsøgningerȱiȱbådeȱ
danskeȱogȱinternationaleȱdatabaserȱ ogȱderudoverȱ harȱ haftȱetȱomfattendeȱ arbejdeȱ medȱ
atȱhenteȱlitteraturȱhjemȱfraȱalleȱverdenshjørner.ȱȱ
ȱ

DertilȱskalȱderȱogsåȱrettesȱenȱtakȱtilȱBettinaȱHøgenhav,ȱsomȱharȱlæstȱkorrekturȱpåȱ

denneȱrapportȱogȱligeledesȱståetȱforȱdenȱengelskeȱoversættelse,ȱsamtȱtilȱKnudȱHoltȱNiȬ
elsen,ȱderȱharȱforetagetȱlayoutȱogȱtrykȱafȱrapporten.ȱ
ȱ
København,ȱjuliȱ2015ȱ
KirstenȱElisaȱPetersenȱ&ȱLarsȱLadefogedȱ
ȱ

ȱ
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Resume
Denneȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingȱ præsentererȱ forskningsundersøgelser,ȱ bådeȱ
nationaltȱogȱinternationalt,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱharȱfokusȱpåȱsundhedsplejensȱarbejdeȱ
ogȱ betydningȱ iȱ relationȱ tilȱ småȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ deresȱ familier.ȱ Formåletȱ medȱ forskȬ
ningsȬȱogȱvidensopsamlingenȱharȱkoncentreretȱsigȱomȱtoȱsamtidigeȱspor;ȱhenholdsvisȱetȱ
sporȱderȱindkredsedeȱforskningsbaseredeȱundersøgelserȱomȱsundhedsplejensȱindsatserȱ
iȱrelationȱtilȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier,ȱogȱetȱsporȱderȱsamtidigȱkunneȱindȬ
kredseȱ forskningsundersøgelser,ȱ somȱ pegedeȱ påȱ betydningenȱ afȱ iværksatteȱ indsatserȱ
bådeȱiȱforholdȱtilȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱiȱforholdȱtilȱderesȱforældre.ȱȱ
ȱ

Derȱ erȱ iȱ altȱ indkommetȱ 204ȱ undersøgelser,ȱ somȱ erȱ gennemlæst,ȱ ogȱ herafȱ erȱ 49ȱ

undersøgelserȱmedtagetȱ ogȱharȱmedvirketȱtilȱ enȱsystematiseringȱiȱ forskelligeȱtematikȬ
ker,ȱ derȱ påȱ forskelligȱ visȱ omfatterȱ forskningsfeltetsȱ foki,ȱ metoderȱ ogȱ resultater.ȱ Iȱ enȱ
gennemgangȱafȱdeȱindkomneȱundersøgelserȱfordelerȱdeȱindkomneȱstudierȱsigȱoverȱotteȱ
tematikker:ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱI:ȱEffektȱogȱbetydningȱafȱhjemmebesøgȱ

ȱ

Temaȱnr.ȱII:ȱVoldȱogȱmishandlingȱ
Temaȱnr.ȱIII:ȱEvaluering,ȱeffektȱogȱbetydningȱ
Temaȱnr.ȱIV:ȱEtnicitet,ȱkulturȱogȱforældreskabȱ
Temaȱnr.ȱV:ȱAlkoholȬȱogȱstofmisbrugȱ
Temaȱnr.ȱVI:ȱPraksisrettede/deskriptiveȱartiklerȱ

ȱ

Temaȱnr.ȱVII:ȱNordiskeȱstudierȱ
Temaȱnr.ȱVIII:ȱForskningsȬȱogȱvidensopsamlingerȱ
ȱ
ForskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingensȱ førsteȱ temaȱ knytterȱ anȱ tilȱ hjemmebesøgȱ udførtȱ afȱ
sundhedsplejersker/sundhedspersonale.ȱStudierneȱfordelerȱsigȱoverȱenȱrækkeȱyderligeȬ
reȱ tematikker,ȱ somȱ blandtȱ andetȱ omhandlerȱ hjemmebesøgȱ hosȱ sårbareȱ familier,ȱ lavȱ
fødselsvægt,ȱtilknytningȱogȱforebyggendeȱindsatserȱoverforȱmisbrugȱogȱomsorgssvigt.ȱ
Derȱerȱiȱdenneȱsammenhængȱinddragetȱniȱundersøgelser.ȱ
ȱ

Andetȱ temaȱ indkredserȱ studierȱ vedrørendeȱ voldȱ ogȱ mishandlingȱ ogȱ inddragerȱ

studierȱ omkringȱ partnervold,ȱ forebyggendeȱ indsatserȱ overforȱ børnemishandling,ȱ
barndomsbegrænsendeȱ børnemishandlingȱ ogȱ risikofaktorerȱ forȱ børnemishandling.ȱ
Seksȱ undersøgelserȱ erȱ medtagetȱ ogȱ belyserȱ forskelligeȱ aspekterȱ afȱ sundhedsplejensȱ
arbejdeȱmedȱdisseȱproblematikker.ȱ

ȱ
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ForskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingensȱ tredjeȱ temaȱ omhandlerȱ alleȱ deȱ undersøgelȬ

ȱ

ser,ȱ derȱ fokusererȱ påȱ effektenȱ ogȱbetydningenȱ afȱforskelligeȱ indsatserȱ såsomȱhjemmeȬ
besøg,ȱøgetȱfrekvensȱafȱhjemmebesøg,ȱbetydningenȱafȱatȱanvendeȱforskelligeȱfaggrupȬ
perȱtilȱhjemmebesøgȱsamtȱeffektenȱogȱbetydningenȱafȱtilknytningsȬȱogȱrelationsbaseretȱ
psykoterapiȱforȱbarnȱogȱforældre.ȱDerȱerȱunderȱdetteȱtemaȱmedtagetȱseksȱundersøgelȬ
ser,ȱsomȱpåȱforskelligȱvisȱoperererȱmedȱatȱundersøgeȱeffektȱogȱbetydningȱafȱdeȱtidligeȱ
indsatser,ȱherunderȱiȱsamarbejdeȱmedȱandreȱfaggrupper.ȱ
ȱ

Temaȱnr.ȱ4ȱsætterȱfokusȱpåȱdet,ȱderȱbenævnesȱsomȱ”barskeȱforældreroller”,ȱkultuȬ

relleȱ tilpasningsproblematikkerȱ ogȱ forebyggelseȱ afȱ børnemishandling,ȱ lokalområdetsȱ
betydningȱogȱsammenhængenȱmellemȱdette,ȱetnicitetȱogȱstressȱhosȱforældreȱsamtȱ imȬ
migrantmødresȱ oplevelserȱ omkringȱ detȱ atȱ flygteȱ fraȱ hjemlandet,ȱ ogȱ hvordanȱ sundȬ
hedsplejensȱindsatserȱharȱbetydningȱiȱrelationȱtilȱdisseȱperspektiver.ȱUnderȱdetteȱtemaȱ
erȱderȱinddragetȱtreȱundersøgelser,ȱsomȱdirekteȱinddragerȱsundhedsplejensȱarbejde.ȱ
ȱ

Temaȱnr.ȱ5ȱretterȱfokusȱmodȱalkoholȬȱogȱstofmisbrugȱblandtȱmødre,ȱbetydningenȱ

afȱamningȱsammenȱmedȱstofmisbrug,ȱbetydningenȱafȱprænatalȱeksponeringȱforȱkokain,ȱ
ogȱhvilkeȱsagsbehandlingsydelserȱdetteȱstillerȱsamtȱfærdighederȱhosȱbørn,ȱhvisȱmødreȱ
harȱmisbrugtȱalkoholȱellerȱstofferȱunderȱgraviditeten.ȱUnderȱdetteȱtemaȱerȱderȱinddraȬ
getȱfemȱundersøgelser,ȱsomȱbelyser,ȱhvorledesȱsundhedsplejenȱfrembyderȱindsatserȱtilȱ
forebyggelseȱafȱalkoholȬȱogȱstofmisbrugȱhosȱforældre.ȱ
ȱ

Temaȱnr.ȱ6ȱomhandlerȱdeȱmereȱpraksisrettedeȱogȱdeskriptiveȱundersøgelser,ȱsomȱ

blandtȱandetȱsætterȱfokusȱpåȱtidligȱindsatsȱoverforȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov,ȱidentifikaȬ
tionȱafȱsærligeȱbehov,ȱinterventionsteknikkerȱogȱuddannelseȱafȱ såkaldteȱreflekterendeȱ
praktikere.ȱHerȱerȱderȱmedtagetȱfemȱundersøgelser,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱbelyser,ȱhvorȬ
ledesȱsundhedsplejenȱarbejder,ȱherunderȱogsåȱudviklerȱderesȱfaglighedȱogȱderesȱprakȬ
sis.ȱ
ȱ

Underȱ temaȱ nr.ȱ 7ȱ opsamlesȱ nordiskeȱ studierȱ relateretȱ tilȱ sundhedsplejen.ȱ Herȱ

præsenteresȱ betydningenȱ afȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ påȱ enȱ rækkeȱ områder,ȱ sundȬ
hedsplejerskersȱ egenȱ selvforståelse,ȱ kønnetsȱ historiskeȱ betydningȱ forȱ fagetȱ sundhedsȬ
pleje,ȱsundhedsplejerskersȱvidenȱomȱmishandlingȱafȱbørnȱogȱfaktorerȱknyttetȱtilȱskoleȬ
sundhedspleje.ȱ Herȱ erȱ medtagetȱ otteȱ undersøgelser.ȱ Detȱ erȱ ikkeȱ alleȱ undersøgelserneȱ
underȱdetteȱtema,ȱderȱdirekteȱharȱfokusȱpåȱsundhedsplejensȱarbejdeȱmedȱudsatteȱbørnȱ
ogȱ familier,ȱ menȱ deȱ forskelligeȱ undersøgelserȱ erȱ medtaget,ȱ aleneȱ fordiȱ deȱ erȱ nordiskeȱ
studier,ȱhvorȱsundhedsplejensȱindsatserȱerȱenȱintegreretȱdelȱafȱdenȱnordiskeȱvelfærdsȬ
stat,ȱomȱendȱtilrettelagtȱforskelligtȱlandeneȱimellem.ȱ
ȱ

Vidensopsamlingensȱ ottendeȱ ogȱ sidsteȱ temaȱ omhandlerȱ forskningsreviewsȱ ogȱ

præsentererȱ blandtȱ andetȱ opsamlendeȱ videnȱ omȱ familiebaseredeȱ programmerȱ modȱ
fedmeȱ ogȱ overvægt,ȱ interventionerȱ overforȱ partnervold,ȱ anvendelsenȱ afȱ teoriȱ iȱ forskȬ

ȱ
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ningȱvedrørendeȱsundhedsadfærd,ȱhjemmemiljøetȱhosȱspædbørnsfamilierȱogsåȱoverforȱ
familierȱogȱsmåȱbørnȱmedȱsærligeȱbehovȱmedȱafsætȱiȱsundhedsplejensȱarbejde.ȱDerȱerȱ
underȱ detȱ ottendeȱ ogȱ sidsteȱ temaȱ medtagetȱ syvȱ internationaleȱ forskningsreviews,ȱ derȱ
påȱforskelligȱvisȱgennemgårȱeksisterendeȱforskningȱogȱvidenȱpåȱområdet.ȱDerȱerȱikkeȱiȱ
søgeprocessenȱindkommetȱforskningsreviewsȱfraȱdeȱnordiskeȱlande.ȱȱ
ȱ

Deȱ indsamledeȱ internationaleȱ studierȱ iȱ denneȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingȱ

medvirkerȱoverordnetȱtilȱatȱindkredseȱomfangetȱafȱforskningȱogȱvidenȱomȱbetydningenȱ
afȱenȱtidligȱsundhedsfagligȱindsatsȱoverforȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱTreȱsærȬ
ligeȱproblemstillingerȱfremhævesȱogȱbelysesȱuddybendeȱunderȱafsnitȱ2.9.ȱpåȱbaggrundȱ
afȱ resultaterneȱ fraȱ denneȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamling.ȱ Denȱ førsteȱ problemstillingȱ
knytterȱanȱtil,ȱatȱderȱtrædesȱpåȱetȱempiriskȱrelativtȱtyndtȱområdeȱiȱforholdȱtilȱsystemaȬ
tiskȱ forskningsbaseretȱ videnȱ omȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ ogȱ betydningȱ iȱ relationȱ tilȱ
småȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱforældre.ȱDenȱandenȱproblemstilling,ȱsomȱogsåȱerȱindkredȬ
setȱafȱflereȱafȱdeȱinternationaleȱreviews,ȱderȱerȱmedtagetȱiȱdenneȱforskningsȬȱogȱvidensȬ
opsamling,ȱerȱenȱuklarhedȱknyttetȱtilȱteoretiskeȱforståelserȱafȱudsathedȱhosȱsmåȱbørnȱogȱ
deresȱ forældre.ȱ Hvordanȱogȱ påȱ hvilkeȱmåderȱdeȱforskelligeȱundersøgelserȱ indkredserȱ
udsathed,ȱ forbliverȱ iȱ flereȱ afȱ undersøgelserneȱ stortȱ setȱ ikkeȱ berørt,ȱ ogȱ kanȱ påȱ denneȱ
mådeȱmedvirkeȱtilȱatȱskabeȱunuanceredeȱbillederȱafȱudsathedȱhosȱbådeȱbørnȱogȱvoksne.ȱ
Denȱtredjeȱproblemstillingȱkanȱiȱhøjȱgradȱses,ȱnårȱetȱsamletȱbilledeȱafȱdeȱindkomneȱunȬ
dersøgelserȱforetages,ȱidetȱderȱtydeligtȱerȱenȱstærkȱovervægtȱafȱundersøgelser,ȱsærligtȱ
deȱ internationale,ȱ derȱ anvenderȱ etȱ kvantitativtȱ forskningsdesign,ȱ derȱ påȱ denȱ eneȱ sideȱ
bevirker,ȱatȱderȱofteȱerȱtaleȱomȱrelativtȱstoreȱgrupperȱafȱinddragedeȱmødreȱogȱbørnȱiȱdeȱ
forskelligeȱundersøgelser,ȱmenȱsomȱsamtidigȱogsåȱpåȱdenȱandenȱsideȱmedvirkerȱtilȱatȱ
begrænseȱdenȱviden,ȱhvorȱdetȱmedȱanvendelsenȱafȱandreȱtyperȱforskningsdesignȱåbnerȱ
forȱatȱudvikleȱvidenȱtætȱforbundetȱtilȱmødreȱogȱbørnsȱegneȱperspektiver,ȱoplevelserȱogȱ
handlingerȱiȱforældrepraksisȱogȱbarndom.ȱȱ
ȱ

Opsamlendeȱ pegerȱ denneȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingȱ påȱ særskiltȱ videnȱ

knyttetȱ tilȱ deȱ toȱ ovennævnteȱ samtidigeȱ spor.ȱ Knyttetȱ tilȱ detȱ spor,ȱ derȱ harȱ udforsketȱ
forskningsbaseredeȱ undersøgelserȱ omȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ iȱ relationȱ tilȱ deȱ småȱ
udsatteȱ børnȱ ogȱ deresȱ familier,ȱ viserȱ deȱ medtagedeȱ undersøgelser,ȱ atȱ derȱ erȱ foretagetȱ
enȱdelȱforskningȱpåȱnetopȱdetteȱområde,ȱomȱendȱmedȱvæsentligeȱforskelligeȱfoki,ȱderȱ
såledesȱerȱblevetȱfoldetȱudȱiȱenȱrækkeȱtemaerȱiȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingen.ȱDeȱ
væsentligeȱforskelligeȱfokiȱharȱblandtȱandetȱomhandletȱeffektȱogȱbetydningȱafȱintervenȬ
tionsindsatser,ȱstudierȱderȱharȱhaftȱfokusȱpåȱvoldȱogȱmisbrugȱmodȱbørn,ȱogȱpåȱhvilkeȱ
måderȱenȱtidligȱsundhedsplejeindsatsȱkanȱmedvirkeȱtilȱatȱforebyggeȱdette.ȱEtȱyderligeȬ
reȱtemaȱharȱindkredsetȱundersøgelser,ȱsomȱharȱinddragetȱsundhedsplejensȱarbejdeȱmedȱ
mødreȱmedȱetniskȱminoritetsbaggrund,ȱmensȱetȱandetȱtemaȱharȱfokuseretȱpåȱundersøȬ

ȱ

ȱ
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ȱ

gelser,ȱ derȱ harȱ udvikletȱ interventionsindsatserȱ overforȱ mødreȱ medȱ alkoholȬȱ ogȱ stofȬ
misbrugsproblemer.ȱ Deȱ mangeȱ forskelligeȱ fokiȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ giveȱ overblikȱ overȱ etȱ
megetȱ multifacetteretȱ forskningsområde,ȱ ogȱ hvorȱ betegnelsenȱ tidligeȱ forebyggendeȱ
indsatserȱ gennemȱ sundhedsplejeȱ måȱ sigesȱ atȱ inddrageȱ ganskeȱ mangeȱ (ogȱ ofteȱ megetȱ
alvorlige)ȱ problemstillingerȱ hosȱ småȱ børnȱ ogȱ deresȱ familier.ȱ Etȱ særligtȱ fundȱ påȱ bagȬ
grundȱafȱdeȱforskelligeȱfokiȱmåȱiȱallerhøjesteȱgradȱunderstrege,ȱatȱderȱerȱgrundlagȱforȱatȱ
betoneȱ netopȱ betydningenȱ af,ȱ atȱ tidligeȱ forebyggendeȱ indsatserȱ iværksættesȱ –ȱ velȱ ogȱ
mærkeȱsetȱiȱrelationȱtil,ȱatȱindsatserȱiværksættesȱsenereȱiȱbarnetsȱbørneȬȱogȱungdomsliv.ȱ
Fraȱflereȱafȱdeȱforskelligeȱundersøgelserȱkanȱderȱindfangesȱvidenȱom,ȱatȱbådeȱmødreȱogȱ
deȱsmåȱbørnȱprofitererȱafȱindsatserne,ȱforȱmødreneȱofteȱiȱforholdȱtilȱatȱfåȱstøtteȱogȱhjælpȱ
tilȱ atȱ udvikleȱ moderrollen,ȱ forebyggeȱ voldȱ ogȱ misbrugȱ modȱ børnȱ såvelȱ somȱ forbedreȱ
mødresȱegneȱlivsbetingelser.ȱForȱbørnene,ȱsomȱerȱinddragetȱiȱflereȱafȱdeȱgennemgåedeȱ
undersøgelser,ȱsesȱderȱogsåȱresultater,ȱderȱkanȱpegeȱpå,ȱatȱogsåȱsmåȱbørnȱkanȱprofitereȱ
afȱtidligeȱindsatserȱgennemȱsundhedsplejen,ȱblandtȱandetȱvedȱatȱmødreneȱfårȱforbedretȱ
deresȱ livsforhold,ȱmenȱogsåȱatȱdetȱ forøgerȱ småȱ børnsȱsociale,ȱ emotionelleȱogȱ læringsȬ
mæssigeȱudvikling.ȱ
ȱ

Deȱ mangeȱ forskelligeȱ fokiȱ ogȱ omfangetȱ ogȱ tyngdenȱ afȱ problemstillinger,ȱ hvorȱ

tidligeȱindsatserȱgennemȱsundhedsplejeȱ iværksættes,ȱ bevirker,ȱatȱderȱherȱopsamlendeȱ
samtidigȱogsåȱmåȱtagesȱstoreȱforbeholdȱforȱatȱpegeȱpåȱentydigeȱkonklusioner,ȱidetȱnetȬ
opȱflereȱforskelligeȱfokusområderȱerȱiȱspilȱ–ȱaltȱsammenȱsamletȱunderȱbetegnelsenȱtidliȬ
geȱ forebyggendeȱ indsatser.ȱ Ligeledesȱ erȱ detȱ ogsåȱ nødvendigtȱ atȱ væreȱ forsigtigȱ medȱ
entydigeȱ konklusionerȱ omȱ videnȱ påȱ detteȱ område,ȱ idetȱ deȱ inddragedeȱ undersøgelserȱ
spænderȱmegetȱbredtȱbådeȱiȱforskningsdesign,ȱinterventionsmetoderȱogȱteoretiskeȱperȬ
spektiverȱ(hvorafȱflereȱundersøgelserȱerȱprægetȱafȱuklarhedȱiȱteoretiskȱgrundlag).ȱȱ
Netopȱ deȱ ovenståendeȱ fundȱ ogȱ forbeholdȱ førerȱ fremȱ tilȱ detȱ andetȱ sporȱ iȱ nærværendeȱ
forskningsȬȱogȱvidensopsamling,ȱderȱsamtidigȱkunneȱindkredseȱforskningsundersøgelȬ
ser,ȱsomȱpegedeȱpåȱbetydningenȱafȱiværksatteȱindsatserȱbådeȱiȱforholdȱtilȱdeȱsmåȱudȬ
satteȱbørnȱogȱiȱforholdȱtilȱderesȱforældre.ȱFlereȱafȱdeȱindkomneȱundersøgelserȱharȱbeȬ
lyst,ȱatȱnetopȱtidligeȱiværksatteȱindsatserȱharȱhaftȱeffektȱforȱbørnȱog/ellerȱmødre,ȱsåleȬ
desȱ somȱ detȱ ogsåȱ erȱ betonetȱ ovenfor.ȱ Bemærkelsesværdigtȱ erȱ detȱ dog,ȱ atȱ ingenȱ afȱ deȱ
indkomneȱundersøgelserȱharȱanvendtȱetȱsåkaldtȱlongitudioneltȱforskningsdesign,ȱhvorȱ
detȱharȱværetȱmuligtȱatȱfølgeȱbørneneȱgennemȱflereȱårȱgennemȱbådeȱbarndomȱogȱungȬ
domsliv.ȱ
ȱ

ȱ

10
ȱ

SUNDHEDSPLEJENS INDSATSER OG BETYDNING I
ARBEJDET MED SMÅ UDSATTE BØRN OG FAMILIER
– FORSKNINGS- OG VIDENSOPSAMLING

Kapitel 1
1.1. Indledning
Nærværendeȱ rapportȱ præsentererȱ enȱ systematiskȱ forskningsȱ Ȭogȱ vidensopsamlingȱ påȱ
områdetȱ knyttetȱ tilȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ ogȱ betydningȱ iȱ relationȱ tilȱ småȱ udsatteȱ
børnȱogȱderesȱ familier,ȱbådeȱ nationaltȱogȱinternationalt.ȱFormåletȱ medȱforskningsȬȱogȱ
vidensopsamlingenȱer,ȱviaȱsøgningȱogȱindsamlingȱafȱdanskeȱogȱinternationaleȱstudier,ȱ
atȱfremlæggeȱeksisterendeȱvidenȱomȱsundhedsplejen,ȱdenȱindsatsȱderȱydes,ȱogȱhvilkenȱ
betydningȱindsatsenȱharȱ–ȱsærligtȱforbundetȱtilȱarbejdetȱmedȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱ
familier.1ȱ
ȱ

ForskningsȬȱogȱvidensopsamlingenȱerȱudfærdigetȱsomȱfølgeȱafȱforskningsprojekȬ

tetȱSundhedsplejensȱindsatserȱogȱbetydningȱiȱarbejdetȱmedȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilierȱ
(Petersenȱ&ȱLadefoged,ȱ2015),ȱsomȱdelvistȱharȱværetȱfinansieretȱafȱhenholdsvisȱKøbenȬ
havnsȱKommuneȱogȱSocialȬȱogȱIntegrationsministerietsȱprojektȱ”Enȱgodȱstartȱpåȱlivet”2ȱ
samtȱdetȱsåkaldteȱ”Tingbjergprojekt”.ȱIntegreretȱiȱovennævnteȱforskningsprojekterȱvarȱ
etȱ stærktȱ ønskeȱ omȱ atȱ fåȱ kortlagtȱ forskningsundersøgelser,ȱ derȱ kunneȱ medvirkeȱ tilȱ atȱ
indkredseȱ sundhedsplejensȱ arbejdeȱ bådeȱ nationaltȱ ogȱ internationaltȱ medȱ småȱ udsatteȱ
børnȱogȱderesȱfamilier.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Anvendelsenȱ afȱ betegnelsenȱ familieȱ kanȱ påȱ nogleȱ områderȱ forekommeȱ misvisende,ȱ alȱ denȱ
stundȱ atȱ størstedelenȱafȱ deȱ indkomneȱinternationaleȱ studierȱharȱfokusȱ påȱdetȱ tidligeȱmor/barnȱ
forhold,ȱherunderȱbetydningenȱafȱmoderensȱopdragelseskompetencer,ȱmisbrug,ȱsocioøkonomiȬ
skeȱforholdȱsamtȱmoderensȱsamarbejdeȱmedȱsundhedsplejen,ȱmensȱfædreneȱstortȱsetȱerȱfravæȬ
rendeȱiȱenȱstorȱdelȱafȱstudierne.ȱNårȱbetegnelsenȱfamilieȱalligevelȱfastholdes,ȱerȱdetȱmedȱafsætȱi,ȱ
atȱselvomȱderȱprimærtȱerȱfokusȱpåȱmorȱogȱbarn,ȱudgørȱdisseȱtoȱsåvelȱsomȱmoderensȱøvrigeȱbørnȱ
tilsammenȱenȱfamilie,ȱuansetȱomȱfaderenȱerȱimplicitȱellerȱeksplicitȱfraværendeȱiȱbarnetsȱtidligeȱ
opvækst.ȱȱ
2ȱ Projektȱ ”Enȱ godȱ startȱ påȱ livet”ȱ erȱ etȱ treårigtȱ projekt,ȱ derȱ økonomiskȱ blevȱ finansieretȱ afȱ HaȬ
raldsgadesȱ områdeløftȱ samtȱ SocialȬȱ ogȱ Integrationsministerietȱ medȱ etȱ særskiltȱ fokusȱ påȱ sundȬ
hedsplejensȱ tidligeȱ forebyggendeȱ indsatserȱ forȱ børnȱ iȱ alderenȱ 2Ȭ5ȱ årȱ ogȱ deresȱ næreȱ familie.ȱ
SundhedsplejensȱfokusȱharȱsærligtȱomfattetȱsamarbejdeȱmedȱforældreȱomȱbarnetsȱsprogudvikȬ
lingȱogȱinstitutionsstartȱiȱvuggestue/dagtilbudȱsåvelȱsomȱbarnetsȱgenerelleȱudvikling,ȱdelsȱgenȬ
nemȱ øgetȱ hjemmebesøgȱ iȱ familienȱ ogȱ delsȱ gennemȱ etableringȱ afȱ mødregrupper.ȱ Projektetȱ erȱ
uddybendeȱbeskrevetȱogȱforskningsmæssigtȱevalueretȱafȱPetersenȱ&ȱLadefogedȱ(2015)ȱiȱrapporȬ
tenȱSundhedsplejensȱindsatserȱogȱbetydningȱiȱarbejdetȱmedȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱfamilier.ȱAarhusȱUniȬ
versitet.ȱDenneȱkanȱhentesȱpåȱhjemmesidenȱ
ȱhttp://edu.au.dk/forskning/projekter/sundhedsplejensȬindsatserȬiȬghettoȬlignendeȬ
boligomraader/ȱ.ȱ
1
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IȱDanmarkȱsåvelȱsomȱdeȱøvrigeȱnordiskeȱlandeȱerȱsundhedsplejensȱ
indsatsȱtilȱfremmeȱafȱsmåȱbørnsȱsundhedȱogȱtrivselȱenȱfastȱdelȱafȱalleȱbørnsȱlivȱ
(Jansson,ȱ 1992;ȱ Janssonȱ etȱ al.,ȱ 1998;ȱ Axelsen,ȱ 2004).ȱ Sundhedsplejensȱ indsatser,ȱ
såledesȱ somȱ denȱ erȱ tilrettelagtȱ iȱ enȱ nordiskȱ sammenhæng,ȱ omfatterȱ typiskȱ enȱ
rækkeȱ tilrettelagteȱ hjemmebesøgȱ og/ellerȱ besøgȱ iȱ sundhedsklinikȱ bådeȱ førȱ ogȱ
efterȱ fødsel,ȱ samarbejdeȱ medȱ forældre,ȱ samarbejdeȱ medȱ daginstitutionerȱ samtȱ
enȱ rækkeȱ screeningsredskaber,ȱ derȱ udføresȱ iȱ tilrettelagteȱ perioderȱ afȱ spædȬȱ ogȱ
småbørnsperioden,ȱ ogȱ somȱ følgerȱ børnsȱ sundhed,ȱ trivselȱ ogȱ indkredsningȱ afȱ
eventuelleȱ fysiskeȱogȱpsykiskeȱudviklingsvanskeligheder.ȱForȱsundhedsplejensȱ
indsatserȱsetȱiȱetȱinternationaltȱperspektivȱerȱdetȱimidlertidȱmereȱuklart,ȱhvorleȬ
desȱdenneȱindsatsȱerȱtilrettelagtȱpåȱtværsȱafȱlandeȱiȱEuropaȱsamtȱiȱUSA,ȱCanadaȱ
ogȱ Australien.ȱ Kunȱ ganskeȱ fåȱ afȱ deȱ internationaleȱ undersøgelserȱ indkredser,ȱ
hvorledesȱ enȱ sundhedsplejeindsatsȱ erȱ tilrettelagt,ȱ uansetȱ barnetsȱ udsatteȱ livsȬ
forhold.ȱ Nogleȱ afȱ deȱ indkomneȱ studierȱ bidragerȱ dogȱ tilȱ atȱ giveȱ etȱ indblikȱ i,ȱ
hvordanȱindsatserȱtilrettelægges,ȱogȱhvoriȱindsatserneȱbestårȱrettetȱmodȱdetȱudȬ
satteȱbarnȱog/ellerȱbarnetsȱforældre,ȱogȱmedvirkerȱtilȱatȱindkredse,ȱatȱantagelsenȱ
omȱbetydningenȱafȱtidligeȱforebyggendeȱindsatserȱmåȱsigesȱatȱværeȱgrundlagtȱiȱenȱ
fællesȱ forståelseȱ såȱ atȱ sigeȱ påȱ tværsȱ afȱ bådeȱ tidsȬȱ ogȱ landegrænser.ȱ Denȱ fællesȱ
forståelseȱ knytterȱ tilsyneladendeȱ heltȱ særligtȱ anȱ tilȱ sundhedsplejensȱ arbejdeȱ
medȱmødreȱogȱderesȱsmåȱnyfødteȱbørnȱogȱdannerȱforȱalvorȱrammenȱomȱbetydȬ
ningenȱafȱtidligeȱogȱforebyggendeȱindsatser.ȱ
ȱ

Betegnelsenȱtidligeȱforebyggendeȱindsatserȱhenviserȱiȱdenneȱsammenhængȱtilȱdeȱ

uddannelsesmæssige,ȱsocialeȱogȱsundhedsmæssigeȱindsatser,ȱderȱforetagesȱmedȱmødreȱ
(fædre)ȱogȱderesȱsmåȱbørnȱentenȱperinataltȱellerȱiȱdeȱallertidligsteȱbarndomsår.ȱDetȱudȬ
dannelsesmæssigeȱ aspektȱ kanȱ såledesȱ omfatteȱ formerȱ forȱ undervisningȱ afȱ (primært)ȱ
mødreȱ iȱ forståelseȱ afȱ opdragelseȱ ogȱ omsorg,ȱ mensȱ deȱ socialeȱ indsatserȱ forȱ eksempelȱ
henviserȱ til,ȱ hvordanȱ forbedringerȱ iȱ moderensȱ livsforholdȱ ogsåȱ kanȱ hjælpeȱ familiensȱ
samledeȱlivssituation.ȱDeȱsundhedsmæssigeȱindsatserȱkanȱdirekteȱogȱindirekteȱomfatteȱ
støtteȱtilȱatȱsætteȱfokusȱpåȱbarnetsȱfysiskeȱogȱpsykiskeȱtrivselȱogȱudvikling.ȱ
ȱ

Nedenståendeȱfigurȱ1ȱ(Heckman,ȱ2006:ȱ3)ȱharȱnetopȱbelystȱbetydningenȱafȱtidligeȱ

forebyggendeȱindsatserȱudȱfraȱbegrebetȱhumanȱkapital,ȱderȱiȱdenneȱsammenhængȱviserȱ
henȱtilȱsummenȱafȱdetȱenkelteȱbarnsȱmulighederȱforȱatȱudvikleȱfærdighederȱtilȱatȱhåndȬ
tereȱskole,ȱuddannelseȱogȱarbejdeȱpåȱlængereȱsigtȱiȱtilværelsen.ȱDetȱheltȱcentraleȱiȱfiguȬ
renȱerȱnetopȱantagelsenȱom,ȱatȱjoȱtidligereȱindsatserȱtilȱforebyggelseȱafȱudsathedȱsættesȱ
ind,ȱiȱjoȱhøjereȱgradȱerȱderȱmulighedȱforȱatȱstøtteȱogȱhjælpeȱbarnetȱiȱtilværelsen.ȱȱ

ȱ
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ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
Heckmansȱfigurȱoperererȱmedȱdetȱsåkaldteȱførskoleområdeȱsomȱdenȱafgørendeȱtidligeȱ
forebyggendeȱindsatsȱogȱmedtagerȱsåledesȱikkeȱsundhedsplejensȱindsatsȱsomȱdenȱførsteȱ
tidligeȱforebyggendeȱindsats,ȱderȱrentȱfaktiskȱiværksættesȱiȱdetȱlilleȱbarnsȱliv.ȱDetȱstoreȱ
spørgsmålȱkunneȱiȱdenneȱsammenhængȱvære,ȱhvorvidtȱbådeȱdeȱmenneskeligeȱogȱsamȬ
fundsøkonomiskeȱ ”besparelser”ȱ villeȱ væreȱ højere,ȱ såfremtȱ ogsåȱ sundhedsplejensȱ indȬ
satserȱblevȱudvikletȱsomȱenȱintegreretȱdelȱafȱtidligeȱforebyggendeȱindsatserȱogȱforbinȬ
desȱtilȱførskoleområdet.ȱȱ

1.2. Forsknings- og vidensopsamlingens formål
FormåletȱmedȱdenneȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingȱerȱatȱindkredseȱdenȱinternationaȬ
leȱogȱdanskeȱforskning3ȱindenȱforȱområdetȱmedȱhenblikȱpåȱatȱgiveȱetȱsystematiskȱindȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱAtȱderȱudelukkendeȱerȱinddragetȱinternationalȱogȱdanskȱforskningȱpåȱområdet,ȱmedvirkerȱtil,ȱ
atȱenȱlangȱrækkeȱundersøgelser,ȱrapporterȱogȱøkonomiskeȱanalyserȱikkeȱerȱmedtagetȱiȱnærvæȬ
rende.ȱ Iȱ danskȱ sammenhængȱ harȱ f.eks.ȱ enȱ langȱ rækkeȱ kommunerȱ undersøgtȱ sundhedsplejensȱ
arbejdeȱ ogȱ betydningȱ ogȱ harȱ medvirketȱ tilȱ flereȱ rapporter,ȱ undersøgelserȱ ogȱ notater.ȱ Hvisȱ alleȱ
disseȱ skulleȱ inddragesȱ iȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingen,ȱ fordeltȱ udȱ overȱ alleȱ lande,ȱ villeȱ
3

ȱ

ȱ
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ȱ

blikȱi,ȱhvilkeȱindsatserȱderȱerȱforetagetȱpåȱområdet,ȱogȱhvilkenȱforskningsbaseretȱvidenȱ
derȱerȱindsamlet,ȱogȱhvilkeȱformerȱforȱindsatserȱderȱmedvirkerȱtilȱatȱforbedreȱsmåȱudȬ
satteȱ børnȱ ogȱ deresȱ forældresȱ livsforholdȱ gennemȱ iværksættelseȱ afȱ sundhedsforebygȬ
gendeȱindsatser.ȱ
ȱ

Denȱviden,ȱderȱsærligtȱharȱværetȱvigtigȱatȱfåȱkortlagtȱogȱbelyst,ȱknytterȱheltȱspeciȬ

fiktȱ anȱ tilȱ atȱ indkredseȱ forskningsundersøgelser,ȱ derȱ harȱ udforsket,ȱ hvordanȱ ogȱ påȱ
hvilkeȱmåderȱsundhedsplejenȱtilrettelæggerȱogȱudviklerȱderesȱarbejdeȱmedȱsmåȱudsatȬ
teȱbørnȱogȱderesȱfamilier,ȱsåvelȱsomȱvidenȱomȱbetydningenȱafȱdeȱpågældendeȱindsatserȱ
påȱkortȱellerȱlængereȱsigtȱiȱbørnȱogȱforældresȱliv.ȱ
ȱ

FormåletȱmedȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingenȱharȱsåledesȱkoncentreretȱsigȱomȱ

toȱsamtidigeȱspor;ȱhenholdsvisȱetȱsporȱderȱindkredserȱforskningsbaseredeȱundersøgelserȱ
omȱsundhedsplejensȱindsatserȱiȱrelationȱtilȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier,ȱogȱetȱ
sporȱderȱsamtidigȱindkredserȱforskningsundersøgelser,ȱsomȱpegedeȱpåȱbetydningenȱafȱ
iværksatteȱindsatserȱbådeȱiȱforholdȱtilȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱiȱforholdȱtilȱderesȱforælȬ
dre.ȱȱ
ȱ

Nogleȱvæsentligeȱforbeholdȱskalȱdogȱtagesȱherȱindledningsvist.ȱDetȱførsteȱforbeȬ

holdȱhandlerȱførstȱogȱfremmestȱom,ȱatȱdetȱtilȱstadighedȱerȱganskeȱvanskeligtȱatȱoverføreȱ
videnȱomȱenȱtypeȱindsatsȱiȱetȱlandȱtilȱetȱandetȱland,ȱidetȱforskelleȱmellemȱlandesȱsociale,ȱ
politiske,ȱøkonomiskeȱogȱkulturelleȱforholdȱmåȱforventesȱatȱhaveȱenȱbetydning.ȱNetopȱ
detteȱforbeholdȱerȱtidligereȱpåpegetȱafȱPetersenȱ(2006)ȱiȱetȱlitteraturreviewȱomȱdaginstiȬ
tutionensȱbetydningȱforȱudsatteȱbørn,ȱhvorȱsammenlignedeȱanalyserȱafȱdaginstitutionsȬ
indsatserȱrettetȱmodȱudsatteȱbørnȱpåȱtværsȱafȱlandeȱviserȱstoreȱforskelleȱiȱbådeȱpædaȬ
gogik,ȱdaginstitutionensȱfunktionȱogȱbetydning,ȱpædagogersȱuddannelsesniveauȱsåvelȱ
somȱ iȱ antalletȱ afȱ børn,ȱ derȱ tilbringerȱ deresȱ hverdagȱ iȱ daginstitution,ȱ indenȱ skolegangȱ
påbegyndes.4ȱMedȱdetteȱinȱmenteȱerȱdetȱsåledesȱogsåȱvæsentligtȱatȱtageȱforbeholdȱforȱ
forskelleȱmellemȱsundhedsplejensȱindsatsȱogȱbetydningȱpåȱtværsȱafȱlandegrænser,ȱnårȱ
indsatserneȱundersøges,ȱogȱbetydningenȱafȱindsatserneȱudforskes.ȱ
ȱ

Forbundetȱhertilȱrejserȱsigȱetȱandetȱvæsentligtȱforbehold,ȱsomȱerȱtrådtȱfremȱgenȬ

nemȱsammenlignedeȱanalyserȱafȱdeȱindkomneȱstudierȱiȱdenneȱsøgeproces;ȱdetȱerȱikkeȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
nærværendeȱrapportȱværeȱvæsentligȱmereȱomfangsrig.ȱImidlertidȱerȱudelukkelseȱafȱundersøgelȬ
serȱ foretagetȱudȱfraȱ deȱvidenskabeligeȱ kriterier,ȱhvorȱdenȱpågældendeȱ undersøgelseȱ skalȱværeȱ
foretagetȱ afȱ forskereȱ ogȱ leveȱ opȱ tilȱ gældendeȱ videnskabeligeȱ kravȱ omȱ tydeligȱ ogȱ eksplicitȱ anȬ
vendelseȱ afȱ forskningsmetoderȱ ogȱ teoretiskeȱ perspektiver,ȱ såvelȱ somȱ kravȱ omȱ transparensȱ iȱ
analyseȱogȱbearbejdningȱafȱdatamateriale.ȱNetopȱdisseȱkravȱopstillesȱtypiskȱikkeȱtilȱdokumentaȬ
tionȱafȱudviklingsprojekterȱogȱevalueringsrapporterȱgenerelt.ȱ
4ȱSeȱeventueltȱuddybendeȱiȱPetersen,ȱK.E.ȱ(2006)ȱDaginstitutionensȱbetydningȱforȱudsatteȱbørnȱ–ȱenȱ
forskningsoversigt.ȱHPAȬserie,ȱNo.1.ȱArbejdspapirȱ8.ȱȱ
http://edu.au.dk/forsknȱing/publikationer/workingȬpapers/ȱȱ
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altidȱuddannedeȱsundhedsplejersker,ȱsåledesȱsomȱviȱkenderȱtilȱdenneȱprofessionȱiȱdenȱ
danskeȱ ogȱ nordiskeȱ velfærdsstatȱ (Greve,ȱ 2015;ȱ Jensen,ȱ 2011),ȱ derȱ udførerȱ detȱ tidligeȱ
forebyggendeȱ arbejdeȱ medȱ deȱ småȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ deresȱ familier.ȱ Enȱ langȱ rækkeȱ beȬ
tegnelser,ȱderȱtilsammenȱkanȱbetegnesȱsomȱsundhedspersonale,ȱudførerȱsåledesȱtidligeȱ
forebyggendeȱindsatserȱiȱfamilierȱmedȱsmåȱbørn,ȱhvilketȱtydeligtȱtræderȱfremȱiȱbådeȱdeȱ
amerikanskeȱ ogȱ deȱ øvrigeȱ europæiskeȱ studierȱ indkommetȱ iȱ nærværendeȱ søgeproces.ȱ
Betegnelsenȱsundhedspersonaleȱvælgesȱdaȱherȱsomȱenȱartȱsamlebetegnelse,ȱdaȱdetȱflereȱ
stederȱ erȱ uklartȱ beskrevet,ȱ hvilkenȱ typeȱ afȱ uddannelseȱ detȱ pågældendeȱ personaleȱ harȱ
tilȱatȱudføreȱarbejdetȱmedȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱKunȱforȱdeȱnordiskeȱ
studierȱindkommetȱiȱsøgeprocessenȱindfangesȱdenȱeksplicitteȱbetegnelseȱsundhedspleȬ
jerske,ȱ derȱ viserȱ henȱ tilȱ uddannedeȱ sygeplejerskerȱ medȱ efterfølgendeȱ specialoverbygȬ
ningȱ ogȱ videreuddannelseȱ specifiktȱ rettetȱ modȱ titlenȱ sundhedsplejerske5ȱ ogȱ netopȱ kaȬ
rakteriseretȱ vedȱ atȱ tilhøreȱ velfærdsstatensȱ professioner6ȱ (Brante,ȱ 1998,ȱ 2005;ȱ Nygren,ȱ
2004;ȱPetersenȱ2009,ȱ2011).ȱ
ȱ

Etȱtredjeȱogȱsidsteȱforbehold,ȱsomȱskalȱtagesȱiȱforholdȱtilȱatȱindsamleȱogȱsammenȬ

ligneȱstudierȱpåȱtværsȱafȱlandegrænser,ȱhandlerȱisærȱom,ȱatȱdeȱindkomneȱstudierȱogsåȱ
viserȱenȱstorȱforskelȱi,ȱhvorledesȱsundhedsplejenȱerȱtilrettelagtȱiȱforskelligeȱlande.ȱMestȱ
tydeligtȱsesȱdenneȱforskelȱiȱdeȱstudier,ȱderȱerȱindkommetȱfraȱdeȱnordiskeȱvelfærdsstaȬ
ter7,ȱhvorȱderȱerȱenȱlangȱhistoriskȱtraditionȱforȱsundhedsplejensȱarbejdeȱiȱbådeȱfamilierȱ
ogȱskolerȱoverforȱdeȱamerikanskeȱogȱøvrigeȱeuropæiskeȱlande,ȱhvorȱsundhedspersonaȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱDenȱnorskeȱtitelȱforȱsundhedsplejerskeȱbetegnesȱHelsesøster.ȱIȱSverigeȱharȱmanȱsygeplejerskerȱ
påȱ skolerne,ȱ somȱ hedderȱ ”skolsköterska”.ȱ ”Barnavårdcentral”ȱ erȱ der,ȱ hvorȱ forældreȱ gårȱ henȱ
medȱ deȱ småȱ nyfødteȱ børn,ȱ ogȱ deȱ somȱ arbejderȱ disseȱ stederȱ hedderȱ ”distriktsköterska”ȱ ellerȱ
”barnsjuksköterska”.ȱ
6ȱ Branteȱ (1988,ȱ 2005)ȱ skelnerȱ iȱ denȱ sammenhængȱ mellemȱ deȱ akademiskeȱ professioner,ȱ
5

(vel)færdsstatensȱprofessioner,ȱpolitiskeȱprofessioner,ȱkapitalensȱprofessionerȱogȱfrieȱprofessioȬ
ner,ȱ derȱ hverȱforȱsigȱrummerȱforskelligeȱ typerȱafȱ institutionelȱlogik,ȱogȱ hvorȱ velfærdsprofessiȬ
onsgruppenȱ rummerȱ deȱ professionelleȱ pædagoger,ȱ hvisȱ arbejdeȱ netopȱ foretagesȱ iȱ velfærdsstaȬ
tensȱinstitutioner.ȱVelfærdsstatensȱprofessionerȱerȱgenereltȱkarakteriseretȱvedȱenȱsamfundsmæsȬ
sigȱforståelseȱafȱforholdetȱmellemȱdetȱnormaleȱogȱdetȱunormale,ȱellerȱsomȱBranteȱligeledesȱpræȬ
cisererȱforholdetȱmellemȱdetȱrationelleȱogȱdetȱirrationelle.ȱDeȱprofessionelleȱindenȱforȱvelfærdsȬ
statensȱarbejdsområderȱharȱmedȱforståelserȱafȱnormalitetȱogȱafvigelseȱatȱgøreȱogȱerȱsåledesȱdenȱ
gruppeȱafȱprofessioner,ȱderȱharȱsærligȱvidenȱom,ȱhvadȱderȱerȱdetȱgodeȱogȱrigtigeȱlivȱatȱleveȱsomȱ
samfundsborger,ȱsomȱogsåȱAppelȱNissenȱ&ȱHenriksenȱ(2001)ȱharȱargumenteretȱfor.ȱȱ
ȱ Derȱ kanȱindkredsesȱtreȱ overordnedeȱtyperȱ afȱ velfærdsstater:ȱ denȱ liberaleȱ model,ȱderȱfindesȱ iȱ
USAȱ ogȱ Storbritannien;ȱ denȱ kristenȬdemokratiskeȱ model,ȱ derȱ findesȱ iȱ Tyskland,ȱ Frankrigȱ ogȱ
Italien;ȱ ogȱ denȱ socialdemokratiskeȱ model,ȱ derȱ praktiseresȱ iȱ Danmark,ȱ Norge,ȱ Sverigeȱ ogȱ FinȬ
land.ȱ

7
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ȱ

letsȱopgaverȱfremtræderȱmereȱspecifikkeȱogȱknyttetȱtilȱtilrettelagteȱogȱsærskilteȱindsatȬ
serȱoverforȱudsatteȱbørnȱogȱfamilier.ȱȱ
ȱ

Fællesȱforȱalleȱdeȱindkomneȱundersøgelsersȱfokusȱogȱformål,ȱuansetȱiȱhvilketȱlandȱ

undersøgelsenȱ erȱ foretaget,ȱ erȱ imidlertidȱ betoningenȱ af,ȱ atȱ netopȱ enȱ tidligȱ indsatsȱ erȱ
afgørendeȱforȱatȱstøtteȱogȱudvikleȱsmåȱudsatteȱbørnsȱopvækstȱogȱlivsbetingelser,ȱogȱatȱ
denneȱtidligeȱindsatsȱkanȱhaveȱmulighedȱforȱatȱforebyggeȱudviklingȱafȱsenereȱprobleȬ
merȱiȱbarndomȱogȱungdomsliv.ȱ

1.3. Tilrettelæggelse af forsknings- og vidensopsamlingen
Litteratursøgningenȱ tilȱ denneȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingȱ erȱ foretagetȱ iȱ periodenȱ
oktoberȱ 2012ȱ tilȱ novemberȱ 2013.8ȱ Derȱ erȱ udoverȱ biblioteksdatabaserȱ søgtȱ iȱ SFIȱ –ȱ Detȱ
NationaleȱForskningscenterȱforȱVelfærdsȱpubliceringsoversigtȱsamtȱforskningsmateriaȬ
leȱfraȱhenholdsvisȱAarhusȱUniversitet,ȱRoskildeȱUniversitetscenter,ȱSyddanskȱUniversiȬ
tet,ȱ Københavnsȱ Universitetȱ ogȱ Aalborgȱ Universitet.ȱ Endvidereȱ harȱ søgningenȱ indeȬ
holdtȱ enȱ såkaldtȱ snowballing,ȱ hvilketȱ betyder,ȱ atȱ derȱ manueltȱ erȱ søgtȱ referencerȱ iȱ denȱ
indkomneȱlitteratur,ȱhvormedȱundersøgelser,ȱderȱikkeȱindfangesȱiȱelektroniskeȱsøgninȬ
ger,ȱerȱfremkommet.ȱSøgningenȱindeholderȱlitteraturȱudgivetȱiȱperiodenȱ2000ȱtilȱ2013,ȱ
omȱ endȱ derȱ kanȱ væreȱ tilføjetȱ undersøgelser,ȱ somȱ erȱ udgivetȱ efterȱ søgningensȱ afslutȬ
ning.9ȱȱ
ȱ

Ekskluderetȱ erȱ undersøgelser,ȱ somȱ ikkeȱ erȱ forskningsbaseredeȱ ogȱ ligeledesȱ unȬ

dersøgelser,ȱsomȱikkeȱeksplicitȱharȱfokusȱpåȱsmåȱudsatteȱbørnȱiȱalderenȱ0Ȭ6ȱår,ȱderȱfalȬ
derȱindenȱforȱdetȱsåkaldteȱnormalområde.10ȱ

1.3.1. Søgeprofil
Derȱerȱsøgtȱefterȱdanskȱlitteraturȱiȱfølgendeȱdatabaser:ȱ
x

AUȱLibraryȱ(Search)ȱȱ

x

Bibliotek.dk.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱEnȱstærktȱbegrænsetȱudgaveȱafȱnærværendeȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingȱerȱpræsenteretȱiȱ
rapportȱnr.ȱ1:ȱPetersen,ȱK.E.ȱ&ȱLadefoged,ȱL.ȱ(2015)ȱSundhedsplejensȱindsatserȱogȱbetydningȱiȱarbejȬ
detȱmedȱudsatteȱbørnȱogȱfamilier.ȱAarhusȱUniversitet,ȱkap.ȱ2.ȱ
9ȱDerȱerȱefterfølgendeȱsøgtȱløbendeȱvedȱhjælpȱafȱkrydshenvisningerȱfremȱtilȱforskningsȬȱogȱviȬ
densopsamlingensȱafslutningȱiȱmajȱ2015,ȱhvilketȱharȱafstedkommetȱenkelteȱyderligereȱundersøȬ
gelser,ȱderȱogsåȱerȱmedtagetȱiȱnærværendeȱrapport.ȱ
10ȱMedȱbetegnelsenȱnormalområdetȱhenvisesȱtil,ȱatȱundersøgelser,ȱsomȱdirekteȱharȱhaftȱetȱfokusȱ
påȱpsykiskȱogȱfysiskȱhandicappedeȱbørnȱog/ellerȱforældre,ȱerȱekskluderetȱiȱsøgeprocessen,ȱmensȱ
deȱ studier,ȱ derȱ harȱ haftȱ fokusȱ påȱudsathed,ȱ menȱ hvorȱ børneneȱ ikkeȱ angivesȱ atȱ væreȱ fødtȱ medȱ
handicap,ȱerȱinddraget.ȱ
8
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ȱ
Bibliotek.dk:ȱ
sundhedsplejeȱOGȱbørnȱOGȱfamilie*ȱȱ
År:ȱefterȱ2000ȱ
ȱ
AUȱLibraryȱ(Search):ȱ
sundhedsplejeȱOGȱbørnȱOGȱfamilie*ȱ
År:ȱ2000Ȭ2013ȱ
ȱ
Internationalȱogȱnordiskȱlitteraturȱerȱsøgtȱpå:ȱȱ
x

Scopusȱ

x

PubMedȱ

x

Cinahlȱ

x

SociologicalȱAbstractsȱ

x

PsycInfoȱ

x

DivaȱPortalȱȱ

x

Libris.seȱ

ȱ
Søgeprofilerneȱforȱdeȱinternationaleȱogȱnordiskeȱsøgningerȱerȱsomȱfølger:ȱȱ
ȱ
Scopus:ȱ
Yourȱquery:ȱTITLEȬABSȬKEYȱ(ȈhomeȱvisitationsȈȱANDȱ(ȈchildȱatȱriskȈȱORȱȈpreschoolȱ
childȈ))ȱANDȱSUBJAREAȱ(multȱORȱmediȱORȱnursȱORȱveteȱORȱdentȱORȱhealȱORȱmultȱ
ORȱartsȱORȱbusiȱORȱdeciȱORȱeconȱORȱpsycȱORȱsoci)ȱANDȱPUBYEARȱ>ȱ1999ȱ
ȱ
PubMed:ȱ
HomeȬvisitationsȱANDȱchildrenȱ
ȱ
Cinahl:ȱ
((MHȱȈInfant,ȱHighȱRiskȈ)ȱORȱ(MHȱȈRiskȱAssessmentȈ))ȱANDȱ(MHȱȈInfant,ȱHighȱRiskȈ)ȱ
ORȱ(MHȱȈRiskȱAssessmentȈ)ȱORȱ(MHȱȈInfant,ȱNewborn+Ȉ)ȱANDȱ(MHȱȈHomeȱHealthȱ
Care+Ȉ)ȱȱ
LimitersȱȬȱPublishedȱDate:ȱ20000101Ȭ20131231ȱ
ȱ
SociologicalȱAbstracts:ȱ
(SU.EXACT.EXPLODEȱ(ȈAtȱRiskȱPopulationsȈ)ȱANDȱ(SU.EXACTȱ(ȈHomeȱCareȈ)ȱORȱ
SU.EXACTȱ(ȈHomeȱVisitingȱProgramsȈ)ȱORȱSU.EXACTȱ(ȈHealthȱPersonnelȈ))ȱORȱ

ȱ

ȱ
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ȱ

MJSUB.EXACTȱ(ȈHomeȱCareȱPersonnelȈ)ȱANDȱinfan*)ȱANDȱage.exactȱ(ȈInfancyȱ(2Ȭ23ȱ
Mo)ȈȱORȱȈPreschoolȱAgeȱ(2Ȭ5ȱYrs.)Ȉ)ȱANDȱPdȱ(>20000101)ȱ
ȱ
PsycInfo:ȱ
SU.EXACT.EXPLODEȱ(ȈAtȱRiskȱPopulationsȈ)ȱANDȱ(SU.EXACTȱ(ȈHomeȱCareȈ)ȱORȱ
SU.EXACTȱ(ȈHomeȱVisitingȱProgramsȈ)ȱORȱSU.EXACTȱ(ȈHealthȱPersonnelȈ))ȱORȱ
MJSUB.EXACTȱ(ȈHomeȱCareȱPersonnelȈ)ȱANDȱinfan*Limitsȱappliedȱ
Limitedȱby:ȱDate:ȱAfterȱJanuaryȱ01ȱ2000ȱ
Ageȱgroup:ȱInfancyȱ(2Ȭ23ȱMo),ȱPreschoolȱAgeȱ(2Ȭ5ȱYrs.)ȱ
ȱ
DivaȱPortal:ȱ
(HälsovårdȱELLERȱvård)ȱOCHȱbarnȱȱ
År:ȱ2000Ȭ2013ȱ
ȱ
Libris.se:ȱ
(HälsovårdȱORȱvård)ȱOCHȱbarnȱOCHȱhälsaȱOCHȱår:ȱ(2000ȱORȱ2001ȱORȱ2002ȱORȱ2003ȱ
ORȱ2004ȱORȱ2005ȱORȱ2006ȱORȱ2007ȱORȱ2008ȱORȱ2009ȱORȱ2010ȱORȱ2011ȱORȱ2012ȱORȱ
2013).ȱBarnskötersk*ȱORȱskolskötersk*.ȱȱ
ȱ
Bibsys.no:ȱ
Helsesøst*.ȱȱ

1.3.2. Søgeresultat
Iȱsorteringenȱafȱdenȱindkomneȱlitteraturȱfremgårȱdetȱtydeligt,ȱatȱstudierneȱprimærtȱerȱ
udførtȱiȱengelsksprogedeȱlande,ȱogȱisærȱUSA,ȱsomȱtegnerȱsigȱforȱlangtȱdeȱflesteȱstudier.ȱ
Nedenståendeȱgiverȱetȱoverblikȱover,ȱhvilkeȱlandeȱdeȱindkomneȱstudierȱerȱudførtȱi:ȱȱ
ȱ
Landȱ

Antalȱstudier

USAȱ

157ȱ

Canadaȱ

13ȱ

UKȱ

5ȱ

Skandinavienȱ

9ȱ

Øvrige ȱ

20ȱ

Iȱaltȱ

204ȱ

11

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
11ȱØvrigeȱlandeȱer:ȱAustralien,ȱJapan,ȱSchweiz,ȱIndien,ȱLibanon,ȱTyskland,ȱGhana,ȱJamaica,ȱNewȱ
Zealand,ȱSydafrika,ȱKinaȱ(Hongkong).ȱ

ȱ
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ȱ
Iȱ gennemgangenȱ afȱ deȱ indkomneȱ studierȱ fremgikȱ detȱ ligeledesȱ tydeligt,ȱ atȱ derȱ erȱ enȱ
overvægtȱ afȱ kvantitativeȱ studierȱ ogȱ studier,ȱ derȱ kanȱ karakteriseresȱ somȱ entenȱ forskȬ
ningsreviews,ȱ teoretiskeȱ fremstillingerȱ ellerȱ refleksiveȱ opsummeringerȱ samtȱ konkreteȱ
forslagȱ tilȱ interventionȱ ogȱ serviceydelserȱ iȱ relationȱ tilȱ tidligeȱ forebyggendeȱ indsatserȱ
udførtȱ afȱ sundhedspersonale.ȱ Medȱ studierȱ udførtȱ iȱ USAȱ somȱ toneangivendeȱ kanȱ derȱ
derudoverȱ identificeresȱ adskilligeȱ forskningstematikker,ȱ derȱ påȱ denȱ eneȱ ellerȱ andenȱ
mådeȱ berørerȱ sundhedsplejensȱ indsatser,ȱ ellerȱ indsatserȱ derȱ kanȱ betegnesȱ somȱ foreȬ
byggendeȱvelfærdsydelserȱoverforȱsmåȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱDetȱerȱvigtigtȱatȱunderȬ
strege,ȱatȱvidensopsamlingenȱikkeȱhævderȱatȱværeȱaltomfattende,ȱsåledesȱatȱalleȱstudierȱ
vedrørendeȱdetteȱemneȱerȱrepræsenteret.ȱDerimodȱerȱderȱudvalgtȱstudier,ȱsomȱpåȱbagȬ
grundȱafȱlitteratursøgningenȱfindesȱrepræsentativeȱforȱdetȱsamledeȱforskningsfeltȱvedȬ
rørendeȱsundhedsplejensȱindsatserȱogȱbetydning,ȱogȱsomȱsamtidigȱiȱforskningsdesignȱ
indbefatterȱenȱtydeligȱangivelseȱafȱanvendelseȱafȱfokusȱforȱundersøgelsen,ȱforskningsȬ
metoderȱ samtȱ redegørelseȱ forȱ undersøgelsensȱ resultater.ȱ Iȱ enȱ gennemgangȱ afȱ deȱ indȬ
komneȱundersøgelserȱfordelerȱdeȱindkomneȱstudierȱsigȱoverȱotteȱtematikker:ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱI:ȱEffektȱogȱbetydningȱafȱhjemmebesøgȱ

ȱ

Temaȱnr.ȱII:ȱVoldȱogȱmishandlingȱ
Temaȱnr.ȱIII:ȱEvaluering,ȱeffektȱogȱbetydningȱ
Temaȱnr.ȱIV:ȱEtnicitet,ȱkulturȱogȱforældreskabȱ
Temaȱnr.ȱV:ȱAlkoholȬȱogȱstofmisbrugȱ
Temaȱnr.ȱVI:ȱPraksisrettede/deskriptiveȱartiklerȱ

ȱ

Temaȱnr.ȱVII:ȱNordiskeȱstudierȱ
Temaȱnr.ȱVIII:ȱForskningsȱ–ȱogȱvidensopsamlingerȱ
ȱ
Deȱskitseredeȱotteȱtemaerȱbeskrivesȱuddybendeȱiȱafsnitȱ1.4.ȱSomȱdetȱfremgår,ȱerȱdeȱindȬ
komneȱstudierȱprægetȱafȱstorȱtematiskȱspredning,ȱogȱhvorȱforskningsdesignȱovervejenȬ
deȱ erȱ kvantitativtȱ orienterede.ȱ Iȱ øjenfaldendeȱ erȱ det,ȱ atȱ derȱ fraȱ deȱ skandinaviskeȱ velȬ
færdslande,ȱ hvorȱ sundhedsplejeȱ erȱ enȱ integreretȱ delȱ afȱ denȱ tidligeȱ barndom12ȱ forȱ alleȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱSundhedsplejensȱudviklingȱerȱ–ȱsetȱiȱetȱhistoriskȱperspektivȱ–ȱtætȱforbundetȱmedȱudviklingenȱ

12

afȱ velfærdsstaten.ȱ Detȱ tidligeȱ forebyggendeȱ arbejdeȱ udførtȱ afȱ sundhedsplejenȱ kanȱ iȱ enȱ danskȱ
sammenhængȱfølgesȱ tilbageȱ tilȱ 1937,ȱ hvorȱ Axelsenȱ(2004)ȱ gennemȱhistoriskeȱanalyserȱ afȱsundȬ
hedsplejensȱarbejdeȱmedȱbørnȱogȱfamilierȱmedȱsærligeȱbehovȱbelyser,ȱhvorledesȱdenȱførsteȱlovȱ
udkomȱ iȱ 1937,ȱ hvorȱ sundhedsplejerskerȱ blevȱ ansatȱ iȱ kommunerȱ medȱ henblikȱ påȱ atȱ bekæmpeȱ
sygelighedȱogȱdødelighedȱblandtȱbørnȱiȱdetȱførsteȱleveår.12ȱSidenȱdaȱharȱsundhedsplejensȱfunkȬ
tionȱ ogȱ arbejdsområderȱ udvidetȱ sigȱ tilȱ atȱ omfatteȱ alleȱ børnȱ indenȱ skolestartȱ såvelȱ somȱ sundȬ
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familier,ȱ ikkeȱ hverkenȱ iȱ selveȱ søgningenȱ ellerȱ iȱ deȱ efterfølgendeȱ krydssøgningerȱ erȱ
fremkommetȱforskningsbaseredeȱundersøgelserȱomȱsundhedsplejensȱindsatserȱiȱrelatiȬ
onȱtilȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier,ȱogȱejȱhellerȱbetydningenȱderaf.ȱKunȱtoȱdanskeȱ
undersøgelserȱberørerȱomȱendȱpåȱforskelligȱvisȱsundhedsplejensȱarbejdeȱmedȱsmåȱudȬ
satteȱbørnȱogȱkanȱderforȱpåȱingenȱmådeȱsigesȱatȱværeȱrepræsentativeȱforȱdeȱtidligeȱindȬ
satser,ȱderȱforetagesȱafȱsundhedsplejenȱiȱdeȱnordiskeȱlande.ȱDerȱerȱiȱaltȱindkommetȱ204ȱ
studier,ȱogȱmedtagetȱiȱdenneȱvidensopsamlingȱerȱ49ȱstudier,ȱderȱiȱetȱbredtȱvueȱhenȱoverȱ
forskningsfeltetȱkanȱangivesȱsomȱværendeȱrepræsentativeȱforȱforskningȱpåȱområdet.ȱ

1.4. Beskrivelse af temaer knyttet til sundhedsplejens arbejde med
små udsatte børn
Temaȱnr.ȱIȱ
ForskningsȱȬȱogȱvidensopsamlingensȱførsteȱtemaȱknytterȱanȱtilȱhjemmebesøgȱudførtȱafȱ
sundhedsplejersker/sundhedspersonale.ȱStudierneȱfordelerȱsigȱoverȱenȱrækkeȱyderligeȬ
reȱ tematikker,ȱ somȱ blandtȱ andetȱ omhandlerȱ hjemmebesøgȱ hosȱ sårbareȱ familier,ȱ lavȱ
fødselsvægt,ȱtilknytningȱogȱforebyggendeȱindsatserȱoverforȱmisbrugȱogȱomsorgssvigt.ȱ
Derȱerȱiȱdenneȱsammenhængȱinddragetȱniȱundersøgelser.ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱIIȱ
Andetȱtemaȱindkredserȱstudierȱvedrørendeȱvoldȱogȱmishandlingȱogȱinddragerȱstudierȱ
omkringȱ partnervold,ȱ forebyggendeȱ indsatserȱ overforȱ børnemishandling,ȱ barndomsȬ
begrænsendeȱ børnemishandlingȱ ogȱ risikofaktorerȱ forȱ børnemishandling.ȱ Seksȱ underȬ
søgelserȱ erȱ medtagetȱ ogȱ belyserȱ forskelligeȱ aspekterȱ afȱ sundhedsplejensȱ arbejdeȱ medȱ
disseȱproblematikker.ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
hedsplejeȱiȱrelationȱtilȱskolebørn.ȱIȱbemærkningerȱtilȱlovforslagetȱ(Lovforslagȱnr.ȱ54,ȱFolketingetȱ
1945Ȭ46:ȱ6)ȱbetonerȱAxelsenȱ(2004:ȱ31),ȱhvorledesȱsundhedsplejenȱbådeȱskulleȱvaretageȱdetȱhygiȬ
ejniskeȱ arbejdeȱ ogȱ ligeledesȱ opsporeȱ andreȱ formerȱ forȱ problemer,ȱ derȱ ikkeȱ direkteȱ varȱ sundȬ
hedsrelaterede,ȱ f.eks.ȱ vanskelighederȱ medȱ indlæringȱ ogȱ henvisningȱ tilȱ specielundervisning.ȱ Iȱ
1970’erneȱforekomȱendnuȱenȱudvidelseȱiȱforståelsenȱafȱsundhedsplejensȱarbejde,ȱidetȱsundhedsȬ
plejeordningenȱblevȱudvidetȱfraȱkunȱatȱomfatteȱbørnȱiȱdeȱførsteȱleveårȱsåvelȱsomȱskoleordningȱ
tilȱatȱomfatteȱbørnȱunderȱdenȱundervisningspligtigeȱalder,ȱhvorȱogsåȱfokusȱblevȱudvidetȱfraȱatȱ
omfatteȱbarnetsȱfysiskȱsundhedȱtilȱogsåȱatȱmedtageȱ”psykiskeȱogȱmiljøbetingedeȱfaktorerȱogȱdenȱ
betydning,ȱsådanneȱfaktorerȱkanȱhaveȱforȱbørnenesȱtrivselȱogȱudvikling”ȱ(Axelsen,ȱ2004:ȱ32).ȱȱ
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Temaȱnr.ȱIIIȱ
ForskningsȬȱogȱvidensopsamlingensȱtredjeȱtemaȱomhandlerȱalleȱdeȱundersøgelser,ȱderȱ
fokusererȱpåȱeffektenȱogȱbetydningenȱafȱforskelligeȱindsatserȱsåsomȱhjemmebesøg,ȱøgetȱ
frekvensȱ afȱ hjemmebesøg,ȱ betydningenȱafȱ atȱ anvendeȱforskelligeȱfaggrupperȱtilȱ hjemȬ
mebesøgȱsamtȱeffektenȱogȱbetydningenȱafȱtilknytningsȬȱogȱrelationsbaseretȱpsykoterapiȱ
forȱ børnȱ ogȱ forældre.ȱ Derȱ erȱ underȱ detteȱ temaȱ medtagetȱ seksȱ undersøgelser,ȱ somȱ påȱ
forskelligȱvisȱoperererȱmedȱatȱundersøgeȱeffektȱogȱbetydningȱafȱdeȱtidligeȱindsatser.ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱIVȱ
Detteȱtemaȱsætterȱfokusȱpåȱdet,ȱderȱbenævnesȱsomȱ”barskeȱforældreroller”,ȱkulturelleȱ
tilpasningsproblematikkerȱ ogȱ forebyggelseȱ afȱ børnemishandling,ȱ lokalområdetsȱ beȬ
tydningȱogȱsammenhængenȱmellemȱdette,ȱetnicitetȱogȱstressȱhosȱforældreȱsamtȱimmiȬ
grantmødresȱ oplevelserȱ omkringȱ detȱ atȱ flygteȱ fraȱ hjemlandet,ȱ ogȱ hvordanȱ sundhedsȬ
plejensȱ indsatserȱ harȱ betydningȱ iȱ relationȱ tilȱ disseȱ perspektiver.ȱ Underȱ detteȱ temaȱ erȱ
derȱinddragetȱtreȱundersøgelser,ȱsomȱdirekteȱinddragerȱsundhedsplejensȱarbejde.ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱVȱȱ
Detteȱ temaȱ retterȱ fokusȱ modȱ alkoholȬȱ ogȱ stofmisbrugȱ blandtȱ mødre,ȱ betydningenȱ afȱ
amningȱ sammenȱ medȱ stofmisbrug,ȱ betydningenȱ afȱ prænatalȱ eksponeringȱ forȱ kokain,ȱ
ogȱhvilkeȱsagsbehandlingsydelserȱdetteȱstillerȱsamtȱfærdighederȱhosȱbørn,ȱhvisȱmødreȱ
harȱmisbrugtȱalkoholȱellerȱstofferȱunderȱgraviditeten.ȱUnderȱdetteȱtemaȱerȱderȱinddraȬ
getȱfemȱundersøgelser,ȱsomȱbelyser,ȱhvorledesȱsundhedsplejenȱfrembyderȱindsatserȱtilȱ
forebyggelseȱafȱalkoholȬȱogȱstofmisbrugȱhosȱforældre.ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱVIȱȱ
Temaetȱ omhandlerȱ deȱ mereȱ praksisrettedeȱ ogȱ deskriptiveȱ undersøgelser,ȱ somȱ blandtȱ
andetȱsætterȱfokusȱpåȱtidligȱindsatsȱoverforȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov,ȱidentifikationȱafȱ
særligeȱbehov,ȱinterventionsteknikkerȱogȱuddannelseȱafȱsåkaldteȱreflekterendeȱpraktiȬ
kere.ȱ Herȱ erȱderȱ medtagetȱ femȱundersøgelser,ȱderȱ påȱforskelligȱ visȱ belyser,ȱ hvorledesȱ
sundhedsplejenȱarbejder,ȱherunderȱogsåȱudviklerȱderesȱfaglighedȱogȱderesȱpraksis.ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱVIIȱȱ
Temaetȱopsamlerȱnordiskeȱstudierȱrelateretȱtilȱsundhedsplejen.ȱHerȱpræsenteresȱbetydȬ
ningenȱ afȱsundhedsplejensȱindsatserȱ påȱenȱ rækkeȱområder,ȱsundhedsplejerskersȱ egenȱ
selvforståelse,ȱ kønnetsȱ historiskeȱ betydningȱ forȱ fagetȱ sundhedspleje,ȱ sundhedsplejerȬ
skersȱvidenȱomȱmishandlingȱafȱbørnȱogȱfaktorerȱknyttetȱtilȱskolesundhedspleje.ȱHerȱerȱ
medtagetȱ otteȱ undersøgelser.ȱ Detȱ erȱ ikkeȱ alleȱ undersøgelserneȱ underȱ detteȱ tema,ȱ derȱ
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direkteȱ harȱ fokusȱ påȱ sundhedsplejensȱ arbejdeȱ medȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ familier,ȱ menȱ deȱ
forskelligeȱ undersøgelserȱ erȱ medtaget,ȱ aleneȱ fordiȱ deȱ erȱ nordiskeȱ studier,ȱ hvorȱ sundȬ
hedsplejensȱindsatserȱerȱenȱintegreretȱdelȱafȱdenȱnordiskeȱvelfærdsstat,ȱomȱendȱtilretteȬ
lagtȱforskelligt.ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱVIIIȱ
Vidensopsamlingensȱ ottendeȱ temaȱ omhandlerȱ forskningsreviewsȱ ogȱ præsentererȱ
blandtȱandetȱopsamlendeȱvidenȱomȱfamiliebaseredeȱprogrammerȱmodȱfedmeȱogȱoverȬ
vægt,ȱinterventionerȱoverforȱpartnervold,ȱanvendelsenȱafȱteoriȱiȱforskningȱvedrørendeȱ
sundhedsadfærd,ȱhjemmemiljøetȱhosȱspædbørnsfamilierȱogsåȱoverforȱfamilierȱogȱsmåȱ
børnȱmedȱsærligeȱbehovȱmedȱafsætȱiȱsundhedsplejensȱarbejde.ȱDerȱerȱunderȱdetȱottenȬ
deȱogȱsidsteȱtemaȱmedtagetȱsyvȱinternationaleȱforskningsreviews,ȱderȱpåȱforskelligȱvisȱ
gennemgårȱeksisterendeȱforskningȱogȱvidenȱpåȱområdet.ȱȱ

1.5. Analyseramme
Denȱ indkomneȱ litteraturȱ erȱ sorteretȱ viaȱ undersøgelsensȱ temaȱ ogȱ gennemlæstȱ viaȱ enȱ
analysemodelȱmedȱsærligtȱfokusȱpåȱundersøgelsensȱforskningsdesignȱogȱdatagrundlag,ȱ
detȱ teoretiskeȱ grundlagȱ samtȱ undersøgelsensȱ resultaterȱ ogȱ konklusioner.ȱ Iȱ denȱ samȬ
menhængȱerȱdetȱnødvendigtȱatȱpåpege,ȱatȱmangeȱafȱdeȱindkomneȱartikler,ȱundersøgelȬ
serȱogȱrapporterȱerȱudførtȱudenȱetȱkonkretȱteoretiskȱfundament,ȱtilȱtrodsȱforȱatȱalleȱdeȱ
inddragneȱ publikationerȱ erȱ forskningsbaserede,ȱ ogȱ tilȱ trodsȱ forȱ atȱ enȱ rækkeȱ artiklerȱ
understregerȱ netopȱ etȱ behovȱ forȱ flereȱ teoridrevneȱ studierȱ (Oldsȱ 2006;ȱ Painterȱ etȱ al.,ȱ
2008).ȱ DenneȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingȱ præsentererȱikkeȱalleȱdeȱ indkomneȱ unȬ
dersøgelser,ȱmenȱskalȱsesȱsomȱenȱrepræsentativȱsammensætningȱafȱenȱrækkeȱundersøȬ
gelser,ȱsomȱpræsentererȱdeȱhyppigstȱanvendteȱinterventionsstudier,ȱeffektmålingerȱogȱ
generelleȱ fokiȱ iȱ forskning,ȱ derȱ iȱ etȱ omfangȱ vedrørerȱ sundhedsplejen,ȱ densȱ indsatserȱ
ellerȱbetydningȱiȱrelationȱtilȱudsatteȱbørnȱogȱfamilier.ȱȱ
Denȱbeskrevneȱanalysemodelȱerȱudformetȱsåledes:ȱ
ȱ
1.ȱStudietsȱtemaȱ
2.ȱStudietsȱfokusȱ
3.ȱStudietsȱforskningsdesignȱogȱdatagrundlagȱ
4.ȱStudietsȱresultaterȱogȱkonklusionȱ
ȱ
Deȱudvalgteȱrepræsentativeȱstudierȱerȱindskrevetȱkronologiskȱmedȱdeȱnyesteȱførstȱogȱ
vilȱiȱdetȱfølgendeȱkapitelȱbliveȱpræsenteretȱuddybende.ȱȱ
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Kapitel 2
2.1. Tema nr. I – Effekt og betydning af hjemmebesøg
ForskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingensȱ førsteȱ temaȱ knytterȱ anȱ tilȱ hjemmebesøgȱ udførtȱ afȱ
sundhedsplejersker/sundhedspersonale.ȱ Derȱ erȱ herȱ medtagetȱ iȱ altȱ niȱ undersøgelser.ȱ
Studierneȱfordelerȱsigȱoverȱenȱrækkeȱyderligereȱtematikker,ȱsomȱblandtȱandetȱomhandȬ
lerȱ hjemmebesøgȱ hosȱ sårbareȱ familier,ȱ lavȱ fødselsvægt,ȱ tilknytningȱ ogȱ forebyggendeȱ
indsatserȱoverforȱmisbrugȱogȱomsorgssvigt.ȱȱ
Titelȱ

Land

Petersen,ȱ K.E.,ȱ &ȱ Ladefoged,ȱ L.ȱ (2015)ȱ Sundhedsplejensȱ indsatserȱ ogȱ betydningȱ iȱ DKȱ
arbejdetȱ medȱ småȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ familier.ȱ Rapport.ȱ København:ȱ Institutȱ forȱ UdȬ
dannelseȱogȱPædagogik,ȱAarhusȱUniversitet.ȱ
ȱ
Barlow,ȱA.,ȱMullany,ȱB.,ȱNeault,ȱN.,ȱCompton,ȱS.,ȱCarter,ȱA.,ȱHastings,ȱR.,ȱBilly,ȱ USAȱ
T.,ȱ CohoȬMescal,ȱ V.,ȱ Lorenzo,ȱ S.,ȱ Walkup,ȱ J.ȱ T.,ȱ (2013)ȱ Effectsȱ ofȱ aȱ ParaprofesȬ
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satȱoverforȱudsathedȱiȱforskelligeȱformer.ȱTeoretiskȱtagerȱprojektetȱafsætȱiȱetȱuddannelȬ
sessociologiskȱperspektiv,ȱsærligtȱforbundetȱtilȱudsathedȱogȱstruktureltȱbetingetȱchanȬ
ceulighed.ȱStudietȱerȱudførtȱiȱtoȱkøbenhavnskeȱbydeleȱogȱinddragerȱdataȱindsamletȱfraȱ
sundhedsplejersker,ȱ daginstitutionerȱ ogȱ mødreȱ ogȱ fædre,ȱ somȱ benytterȱ sigȱ afȱ sundȬ
hedsplejensȱtilbudȱiȱområderne.ȱStudietȱpegerȱblandetȱandetȱpåȱetȱhulȱiȱforebyggelsenȱ
afȱudsathed,ȱidetȱderȱerȱrisikoȱfor,ȱatȱsmåȱudsatteȱbørnȱikkeȱopdagesȱiȱtide.ȱDetteȱpåpeȬ
gesȱsomȱenȱ konsekvensȱ af,ȱatȱsundhedsplejenȱiȱDanmarkȱerȱatȱbetragteȱsomȱetȱtilbud,ȱ
somȱnogleȱfamilierȱmedȱandenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱfravælgerȱblandtȱandetȱpåȱ
grundȱafȱautoritetsfrygt.ȱȱ
ȱ

Studietȱviserȱligeledes,ȱatȱdenȱekstraȱtidȱtilȱhjemmebesøg,ȱderȱerȱafsatȱsomȱenȱdelȱ

afȱenȱøgetȱindsats,ȱharȱafgørendeȱbetydningȱforȱdenȱindsats,ȱderȱydes,ȱidetȱsundhedsȬ
plejerskerneȱopleverȱmereȱtidȱtilȱatȱudføreȱheltȱkonkreteȱanbefalinger,ȱhvorafȱdeȱopleȬ
verȱenȱunikȱeffekt,ȱeksempelvisȱomkringȱstabileȱhovedløft,ȱsomȱtraditioneltȱharȱværetȱetȱ
problemȱ iȱ området.ȱ Derudoverȱ fremlæggerȱ projektetȱ fireȱ fremadrettedeȱ anbefalinger,ȱ
somȱ vedrørerȱ ekstraȱ hjemmebesøg,ȱ øgetȱ samarbejdeȱ medȱ daginstitutionerne,ȱ fastholȬ
delseȱogȱvidereudviklingȱafȱmødregrupperȱogȱsærskilteȱindsatserȱforȱfædre.ȱȱ
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Barlowȱetȱal.ȱ(2013)ȱsætterȱiȱdetteȱkvantitativeȱstudieȱfokusȱpåȱinterventionȱoverȬ

forȱteenagemødreȱmedȱindianskȱbaggrundȱiȱUSA.ȱEtȱ12ȱmånedersȱpostnataltȱintervenȬ
tionsprogramȱ–ȱFamilyȱSpiritȱInterventionȱ–ȱudføresȱafȱsundhedspersonaleȱvedȱhjemmeȬ
besøg,ȱhvorȱderȱgivesȱiȱaltȱ43ȱ énȬtilȬénȱlektionerȱmedȱfokusȱpåȱforældreevnerȱgennemȱ
denȱtidligeȱ barndom,ȱmødresȱstofmisbrugȱogȱlivsfærdighederȱsamtȱpositivȱpsykologiȬ
skeȱudvikling.ȱDataȱerȱindsamletȱfraȱ322ȱteenagereȱviaȱselvrapportering,ȱinterviewsȱogȱ
observationer.ȱEnȱbaselineundersøgelseȱforudȱforȱinterventionenȱviser,ȱatȱmålgruppenȱ
ofteȱ leverȱ underȱ stresspåvirkninger,ȱ ustabileȱ hjemmemiljøer,ȱ følelseȱ afȱ isolationȱ ogȱ
hjælpeløshed,ȱ ligesomȱ deȱ kæmperȱ medȱ atȱ udvikleȱ deresȱ mødrerolle.ȱ Resultatetȱ afȱ inȬ
terventionenȱ indikerer,ȱ atȱ mødreneȱ 12ȱ månederȱ efterȱ fødslenȱ havdeȱ signifikantȱ bedreȱ
videnȱ knyttetȱ tilȱ forældreskab,ȱ bedreȱ selveffektivitetȱ ogȱ bedreȱ attituderȱ omkringȱ sikȬ
kerhedȱiȱhjemmet,ȱligesomȱmødrenesȱbørnȱ havdeȱfærreȱproblematikkerȱknyttetȱtilȱneȬ
gativȱadfærd.ȱStudietȱ konkluderer,ȱ atȱFamilyȱSpiritȱInterventionȱ harȱ positivȱindflydelseȱ
påȱforældreskabȱogȱreducererȱrisikoenȱforȱmisbrugȱblandtȱungeȱteenagemødreȱogȱderesȱ
børn.ȱȱ
ȱ

Effektenȱ afȱ hjemmebesøgȱ erȱ prægetȱ afȱ variabilitet,ȱ somȱ blandtȱ andetȱ involvererȱ

mødresȱ egenskaberȱ påȱ enȱ rækkeȱ områder.ȱ McFarlaneȱ etȱ al.ȱ (2013)ȱ undersøgerȱ relatiȬ
onsevnenȱhosȱmødre,ȱogȱhvilkenȱbetydningȱdenneȱharȱforȱkortȬȱogȱlangsigtedeȱeffekterȱ
afȱ hjemmebesøg.ȱ Detȱ randomiseredeȱ kontrolleredeȱ forsøgȱ involvererȱ familierȱ medȱ
mangfoldigȱetnicitet,ȱsomȱerȱiȱrisikogruppenȱforȱmishandlingȱafȱderesȱnyfødte.ȱDeȱtilȬ
fældigtȱudvalgteȱfamilierȱmodtogȱintensiveȱydelserȱfraȱparaprofessionelleȱfraȱfødsel,ȱtilȱ
barnetȱblevȱtreȱår.ȱStudietȱviser,ȱatȱmødresȱrelationsevnerȱharȱbetydningȱforȱinterventiȬ
onensȱresultater.ȱMødre,ȱsomȱscoredeȱhøjtȱpåȱangstȱforȱrelationer,ȱmenȱikkeȱpåȱforsøgȱ
påȱatȱundgåȱtætteȱrelationer,ȱvisteȱstørstȱudbytteȱafȱinterventionen.ȱForfatterneȱforeslårȱ
yderligereȱforskningȱ påȱ området,ȱ daȱdetȱ erȱnødvendigtȱatȱbestemmeȱmedierendeȱvejeȱ
tilȱatȱtesteȱogȱforbedreȱydelserȱbaseretȱpåȱhjemmebesøgȱtilȱfamilier,ȱsomȱikkeȱprofitererȱ
afȱordinæreȱydelser.ȱȱ
ȱ

EffektenȱafȱinterventionsprogrammetȱChildȱFIRSTȱ(ChildȱandȱFamilyȱInteragency,ȱ

Resource,ȱSupport,ȱandȱTraining)ȱerȱundersøgtȱiȱdetteȱkvantitativeȱstudieȱafȱLowellȱetȱ
al.ȱ(2011).ȱStudietȱinkludererȱurbaneȱmødreȱmedȱsmåȱbørnȱiȱalderenȱ6Ȭ36ȱmåneder,ȱsomȱ
erȱ iȱ risikogruppen.ȱ Interventionsmodellenȱ bestodȱ afȱ toȱ elementer;ȱ (a)ȱ tilknytningȱ tilȱ
Systemȱofȱcare,ȱsomȱknytterȱmødreneȱtilȱomfattendeȱydelserȱmedȱdetȱformålȱatȱminimereȱ
risikoenȱforȱpsykosocialȱstressȱogȱfremmeȱpositivȱudvikling,ȱogȱ(b)ȱfremmeȱmødrenesȱ
omsorgsfuldeȱ plejeȱ afȱ deresȱ børnȱ viaȱ relationsbaseretȱ psykoterapeutiskȱ tilgangȱ somȱ
grundlagȱforȱsocioemotionelȱogȱkognitivȱudvikling.ȱYdelserneȱtilbydesȱiȱhjemmetȱforȱatȱ
reducereȱeventuelleȱbarriererȱoverforȱbehandling,ȱøgeȱengagementetȱogȱforȱatȱinterveȬ
nereȱiȱbarnetsȱnaturligeȱ miljø.ȱInterventionsprogrammetsȱ primæreȱmålȱ varȱ blandtȱ anȬ
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detȱatȱøgeȱrisikofamiliersȱadgangȱtilȱkommunaleȱydelser,ȱhvilketȱifølgeȱforfatterneȱiȱhøjȱ
graderȱlykkes.ȱStudietȱviserȱderudoverȱpositivȱsprogudviklingȱblandtȱbørnene,ȱreduceȬ
retȱ forældrerelateretȱ stressȱ ogȱ psykopatologiskeȱ symptomerȱ blandtȱ mødreneȱ samtȱ reȬ
duceringȱiȱnegativȱadfærdȱblandtȱbørnene.ȱChildȱFIRSTȱbeskrivesȱsåledesȱsomȱenȱeffekȬ
tivȱinterventionȱoverforȱrisikofamilierȱmedȱsmåȱbørn.ȱȱ
ȱ

McFarlaneȱetȱal.ȱ(2010)ȱharȱudoverȱdenȱførnævnteȱundersøgelseȱ(McFarlaneȱetȱal.,ȱ

2013)ȱbelystȱbetydningenȱafȱtilknytningsmønstreȱ hosȱhenholdsvisȱsundhedspersonale,ȱ
derȱ udførerȱ hjemmebesøg,ȱ ogȱ mødreȱ forȱ familieengagementȱ iȱ interventionsprogramȱ
udførtȱvedȱhjemmebesøg.ȱDetȱkvantitativeȱstudieȱerȱbaseretȱpåȱspørgeskemaerȱdesignetȱ
tilȱatȱvurdereȱtilknytningsmønstre.ȱStudietȱerȱudførtȱiȱseksȱnærområder,ȱogȱdataȱerȱindȬ
samletȱ viaȱ selvadministreredeȱ struktureredeȱ spørgeskemaer.ȱ Studietȱ viser,ȱ atȱ sundȬ
hedspersonalet,ȱ derȱ udførteȱ hjemmebesøg,ȱ havdeȱ færreȱ tilknytningsproblemerȱ endȱ
mødrene.ȱSundhedspersonaleȱmedȱtilknytningsproblemerȱhavdeȱstørreȱsandsynlighedȱ
forȱikkeȱatȱreagereȱpåȱpartnervoldȱogȱringeȱmentalȱsundhedȱhosȱmødrene,ȱogȱatȱmødreȱ
medȱhøjȱtilknytningsangstȱfølteȱsigȱmindreȱtryggeȱvedȱsundhedspersonaleȱmedȱingenȱ
tilknytningsangstȱ endȱ vedȱ sundhedspersonaleȱ medȱ tilknytningsangst.ȱ Forfatterneȱ påȬ
pegerȱbetydningenȱafȱtilknytningsadfærd/mønstreȱhosȱsåvelȱmødreȱsomȱsundhedsperȬ
sonale,ȱnårȱderȱvurderesȱfamilieengagementȱiȱhjemmebaseredeȱinterventioner.ȱȱ
ȱ

Dugganȱetȱal.ȱ(2007)ȱundersøgerȱbetydningenȱafȱfrivilligeȱparaprofessionelle,ȱsomȱ

udøverȱhjemmebesøgȱforȱatȱforebyggeȱbørnemishandling.ȱStudietȱerȱudførtȱkvantitativtȱ
somȱetȱrandomiseretȱkontrolleretȱforsøgȱogȱrejserȱspørgsmålȱomȱeffektivitetenȱafȱhjemȬ
mebesøgȱiȱsåkaldteȱhøjrisikoȱfamilier.ȱIȱaltȱ325ȱfamilierȱdeltogȱiȱprogrammetȱfordeltȱpåȱ
interventionsȬȱogȱkontrolgruppe.ȱȱ
ȱ

Resultaterȱ fraȱ undersøgelsenȱ inkludererȱ underretningerȱ omȱ familien,ȱ potentielȱ

mishandling,ȱforældrerisici,ȱsomȱforȱeksempelȱmentalȱusundhed,ȱstofmisbrugȱogȱpartȬ
nervold.ȱ Forældrerisiciȱ varȱ almindeligeȱ vedȱ baselineundersøgelsen,ȱ ogȱ enȱ sjettedelȱ afȱ
familierneȱhavdeȱværetȱudsatȱforȱunderretningȱtilȱdetȱoffentligeȱindenȱforȱbarnetsȱførsteȱ
toȱ leveår.ȱ Mødre,ȱ somȱ harȱ modtagetȱ hjemmebesøg,ȱ harȱ haftȱ mindreȱ tendensȱ tilȱ atȱ anȬ
vendeȱmildȱfysiskȱdisciplin,ȱmensȱderȱikkeȱkunneȱkonstateresȱforskelleȱiȱalvorligȱfysiskȱ
disciplin.ȱ Generelleȱ modsætningerȱ kompromittererȱ ifølgeȱ forfatterneȱ programmetsȱ
effektivitet.ȱȱ
ȱ

EnȱartikelȱafȱAllenȱetȱal.ȱ(2007)ȱbeskriverȱetȱkvalitativtȱstudieȱafȱforældresȱopfatȬ

telserȱafȱinterventionspraktikker,ȱderȱerȱeffektiveȱiȱforholdȱtilȱfamilierȱmedȱbørnȱiȱrisiȬ
kogruppenȱ forȱ senȱ udviklingȱ ellerȱ mishandling.ȱ Deȱ interviewedeȱ forældreȱ pegerȱ påȱ
behandlerȬklientȱ relationenȱ somȱ væsentlig,ȱ ligesomȱ behandlernesȱ tilgængelighedȱ ogȱ
mulighedenȱ forȱ atȱ fåȱ besvaretȱ eventuelleȱ spørgsmålȱ erȱ det.ȱ Tillidȱ tilȱ behandlerenȱ erȱ
ligeledesȱvigtig,ȱhvorimodȱskiftȱiȱbehandlereȱerȱsårbartȱforȱdenȱgenerelleȱtillid.ȱForælȬ
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dreuddannelseȱ beskrivesȱ afȱ forældreneȱ somȱ positivt,ȱ ogȱ særligtȱ videnȱ omȱ atȱ kunneȱ
følgeȱ barnetsȱ udviklingȱ beroligerȱ mødrene.ȱ Derudoverȱ sættesȱ derȱ prisȱ påȱ denȱ hjælpȬ
somhed,ȱ forældreneȱ opleverȱ iȱ forbindelseȱ medȱ behandlerensȱ koordineringȱ afȱ serviceȬ
ydelserȱ forȱ familien.ȱ Eksempelvisȱ anskaffelseȱ afȱ materielleȱ nødvendighederȱ somȱ vugȬ
ger,ȱgynger,ȱbleerȱogȱsåȱvidere.ȱLedsagelseȱtilȱeksempelvisȱlægenȱnævnesȱogsåȱsomȱenȱ
storȱhjælpȱforȱmødrene.ȱ
ȱ

Etȱ mentorprogramȱ medȱ hensigtȱ atȱ nedbringeȱ antalletȱ afȱ andengangsfødendeȱ

mødreȱerȱundersøgtȱafȱBlackȱetȱal.ȱ(2006).ȱStudietȱerȱudførtȱkvantitativtȱsomȱetȱrandoȬ
miseretȱkontrolleretȱforsøgȱogȱinvolvererȱungeȱsorteȱmødreȱ(”blackȱmothers”)ȱunderȱ18ȱ
årȱ medȱ lavȱ indkomst,ȱ somȱ erȱ enȱ målgruppe,ȱ derȱ angivesȱ hyppigereȱ endȱ denȱ øvrigeȱ
befolkningȱ atȱ bliveȱ hurtigtȱ gravideȱ efterȱ førsteȱ fødsel.ȱ Interventionenȱ erȱ baseretȱ påȱ
hjemmebesøgȱ afȱ mentor,ȱ enȱ singlemorȱ medȱ sammeȱ etniskeȱ oprindelseȱ somȱ deȱ ungeȱ
mødre,ȱogȱindeholderȱundervisningȱomkringȱsocialȱkognitivȱteori,ȱinterpersonelleȱforȬ
handlingsevner,ȱ ungesȱ udviklingȱ ogȱ forældreskab.ȱ Studietȱ viser,ȱ atȱ kontrolgruppenȱ
hyppigereȱfikȱbarnȱnummerȱto,ȱendȱinterventionsgruppenȱgjorde.ȱȱ
ȱ

IȱetȱkvalitativtȱstudieȱafȱJackȱetȱal.ȱ(2005)ȱsættesȱderȱfokusȱpåȱmødresȱengagementȱ

medȱsundhedspersonale,ȱderȱudførerȱhjemmebesøg.ȱFormåletȱ erȱatȱ udvikleȱenȱGrounȬ
dedȱ Theoryȱ tilȱ beskrivelseȱ af,ȱ hvorledesȱ mødreȱ tilȱ børnȱ iȱ risikogruppenȱ engagererȱ sigȱ
medȱ sundhedsplejerskerȱ ogȱ sundhedspersonaleȱ vedȱ hjemmebesøg.ȱ Dataȱ bestårȱ afȱ 29ȱ
interviewsȱsamtȱdemografiskeȱdataȱindsamletȱviaȱetȱkortȱspørgeskemaȱogȱoplysningerȱ
indsamletȱviaȱklientjournaler.ȱStudietȱviser,ȱatȱmødreneȱfølteȱsigȱsårbareȱogȱmagtesløse,ȱ
nårȱ deȱ tillodȱ besøgȱ iȱ hjemmet.ȱ Mødreneȱ engageredeȱ sigȱ viaȱ enȱ grundlæggendeȱ socialȱ
procesȱ beståendeȱ afȱ atȱ overkommeȱ frygt,ȱ opbyggeȱ tillidȱ ogȱ søgeȱ gensidighed.ȱ ForfatȬ
terneȱ konkluderer,ȱ atȱ sundhedspersonale,ȱ derȱ udførerȱ hjemmebesøg,ȱ måȱ tydeliggøreȱ
deresȱrolleȱoverforȱfamilierneȱogȱløbendeȱvurdereȱkvalitetenȱafȱrelationenȱtilȱfamilierne.ȱȱ
ȱ

Sammenfattendeȱ forȱ deȱ inddragedeȱ undersøgelserȱ iȱ detteȱ temaȱ pegesȱ derȱ på,ȱ atȱ

derȱ kanȱ indkredsesȱ enȱ betydningȱ iȱ deȱ forskelligeȱ sundhedsplejeindsatser,ȱ somȱ iværkȬ
sættesȱoverȱforȱudsatteȱmødreȱogȱderesȱsmåȱbørn,ȱsærligtȱnårȱbetydningenȱkanȱindfanȬ
gesȱfraȱhenholdsvisȱmødrenesȱog/ellerȱsundhedspersonaletsȱperspektiv.ȱLigeledesȱviserȱ
enȱ afȱ undersøgelserne,ȱ hvorledesȱ deȱ tidligeȱ indsatserȱ kanȱ medvirkeȱ tilȱ atȱ forebyggeȱ
yderligereȱgraviditetȱhosȱudsatteȱungeȱmødre,ȱsærligtȱvedȱhjemmebesøgȱafȱsundhedsȬ
personale.ȱȱ
ȱ

Flereȱ afȱ deȱ såkaldteȱ interventionsprogrammer,ȱ hvorȱ derȱ erȱ iværksatȱ specifikkeȱ

indsatserȱrettetȱmodȱudsatteȱfamilier,ȱviser,ȱatȱnetopȱindsatserneȱharȱbetydningȱbådeȱiȱ
relationȱtilȱmorȱogȱtilȱbarn.ȱEnȱundersøgelseȱpåpegerȱforȱeksempelȱpositivȱsprogudvikȬ
lingȱblandtȱbørnene,ȱreduceretȱforældrerelateretȱstressȱogȱpsykopatologiskeȱsymptomerȱ
blandtȱmødreneȱsamtȱreduceringȱiȱnegativȱadfærdȱblandtȱbørneneȱ(Lowellȱetȱal.,ȱ2011).ȱ
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Deȱflesteȱafȱdeȱundersøgelser,ȱderȱerȱindkommetȱogȱinddragetȱunderȱdetteȱtema,ȱerȱinȬ
ternationaleȱundersøgelser,ȱogȱkunȱenȱundersøgelseȱfraȱdeȱnordiskeȱlandeȱerȱindkomȬ
metȱiȱsøgeprocessenȱ(Petersenȱ&ȱLadefoged,ȱ2015).ȱDenȱeneȱdanskeȱundersøgelseȱbelyȬ
ser,ȱatȱbådeȱmødreȱogȱsundhedsplejeȱoplever,ȱatȱindsatsenȱharȱenȱpositivȱbetydningȱforȱ
bådeȱmødreneȱogȱderesȱbørn,ȱmenȱstudietȱharȱanlagtȱetȱkvalitativtȱforskningsdesignȱogȱ
kanȱ dermedȱ ikkeȱ argumentereȱ forȱ enȱ egentligȱ effektȱ hosȱ mødreȱ ogȱ børnȱ somȱ følgeȱ afȱ
denȱsundhedsfagligeȱindsats.ȱ
ȱ

Opsummerendeȱforȱ detteȱtemaȱkanȱ detȱ såledesȱindkredses,ȱatȱdeȱ indkomneȱunȬ

dersøgelserȱpegerȱpåȱenȱformȱforȱeffektȱog/ellerȱbetydningȱforȱbådeȱmødreȱogȱbørn,ȱnårȱ
enȱ sundhedsplejeindsatsȱ iværksættes.ȱ Væsentligtȱ atȱ pointereȱ underȱ detteȱ temaȱ er,ȱ atȱ
ingenȱafȱdeȱindkomneȱundersøgelserȱanvenderȱetȱsåkaldtȱlongitudioneltȱforskningsdeȬ
sign,ȱsomȱharȱgjortȱdetȱmuligtȱatȱfølgeȱbetydningenȱafȱindsatsenȱpåȱlængereȱsigtȱiȱmødȬ
reȱellerȱbørnsȱliv.ȱHertilȱmåȱdetȱogsåȱpointeres,ȱatȱdeȱindkomneȱundersøgelserȱpåȱomȬ
rådetȱ erȱ prægetȱ afȱ storȱ variationȱ iȱ fokus,ȱ indsatsȱ ogȱ metoderȱ tilȱ målingȱ afȱ indsatsȱ ogȱ
effekt,ȱ ogȱ atȱ enȱ sammenfattendeȱ konklusionȱ omȱ tidligȱ indsatsȱ derforȱ måȱ tagesȱ medȱ
nogenȱforbehold.ȱ

2.2. Tema nr. II – Vold og mishandling
Andetȱtemaȱindkredserȱstudierȱvedrørendeȱvoldȱogȱmishandlingȱogȱinddragerȱstudierȱ
omkringȱ partnervold,ȱ forebyggendeȱ indsatserȱ overforȱ børnemishandling,ȱ barndomsȬ
begrænsendeȱ børnemishandlingȱ ogȱ risikofaktorerȱ forȱ børnemishandling.ȱ Derȱ erȱ medȬ
tagetȱiȱaltȱseksȱstudier.ȱ
ȱ
Titelȱ

Land
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withȱtheirȱInfants.ȱChildȱAbuseȱandȱNeglect,ȱ32(6),ȱ649Ȭ657.ȱ
ȱ
StevensȬSimon,ȱ C.,ȱ Nelligan,ȱ D.,ȱ Kelly,ȱ L.ȱ (2001)ȱ Adolescentsȱ atȱ Riskȱ forȱ MisȬ USAȱ
treatingȱTheirȱChildrenȱPartȱIȱ–ȱPrenatalȱidentification.ȱChildȱAbuseȱandȱNeglect,ȱ
25(6),ȱ737Ȭ751.ȱ
ȱ
ȱ
BairȬMerrittȱ etȱ al.ȱ (2010)ȱ sætterȱ iȱ detteȱ randomiseredeȱ kontrolleredeȱ forsøgȱ fokusȱ påȱ
reduktionȱafȱpartnervoldȱefterȱfødselȱ afȱetȱbarn.ȱStudietȱbestodȱafȱ643ȱfamilierȱmedȱetȱ
spædbarnȱ iȱ risikogruppenȱ forȱ børnemishandling.ȱ Interventionsfamilierneȱ modtogȱ
hjemmebesøgȱ afȱ sundhedspersonaleȱ rettetȱ modȱ atȱ styrkeȱ børnesundhedȱ ogȱ mindskeȱ
børnemishandlingȱ vedȱ atȱ øgeȱ funktionalitetenȱ iȱ familien.ȱ Ydelsenȱ fraȱ sundhedspersoȬ
nalet,ȱderȱudførteȱhjemmebesøg,ȱbestodȱiȱundervisningȱafȱforældreneȱvedrørendeȱbørnsȱ
udvikling,ȱforældreȱsomȱpositiveȱrollemodeller,ȱproblemløsningsstrategier,ȱligesomȱdeȱ
tilbødȱ emotionelȱ støtte.ȱ Resultaterȱ fraȱ undersøgelsenȱ viser,ȱ atȱ mødreneȱ fraȱ interventiȬ
onsfamilierneȱ rapporteredeȱ færreȱ tilfældeȱ afȱ partnervoldȱ endȱ kontrolgruppen,ȱ ogȱ forȬ
fatterneȱ konkludererȱ påȱ denȱ baggrund,ȱ atȱ hjemmebesøgȱ iȱ denȱ tidligeȱ barndomȱ kanȱ
væreȱenȱlovendeȱstrategiȱforȱatȱreducereȱpartnervold.ȱȱ
ȱ

ConleyȱogȱBerrickȱ(2010)ȱsætterȱiȱdetteȱkvasiȬeksperimentelleȱstudieȱfokusȱpåȱfoȬ

rebyggelseȱ afȱ børnemishandling.ȱ Interventionsfamilierneȱ tilbydesȱ hjemmebesøgȱ fraȱ
paraprofessionelleȱmedȱuddannelseȱpåȱbachelorniveau,ȱsomȱerȱsærligtȱtrænetȱiȱatȱvurȬ
dereȱ familiersȱ styrker,ȱ svaghederȱ ogȱ behov.ȱ Sammenȱ medȱ familierneȱ udviklerȱ deȱ enȱ
plan,ȱderȱstrukturererȱderesȱmålȱforȱfamiliensȱfremskridt.ȱIfølgeȱforfatterneȱyderȱinterȬ
ventionenȱ nokȱ vigtigȱ støtteȱ forȱ familierne,ȱ menȱ studietȱ kanȱ ikkeȱ konkludereȱ enȱ eviȬ
densbaseretȱforebyggelseȱafȱbørnemishandling.ȱȱ
ȱ

Bugentalȱ ogȱ Schwartzȱ (2009)ȱ sætterȱ iȱ detteȱ randomiseredeȱ kliniskeȱ studieȱ fokusȱ

påȱ interventionȱ medȱ enȱ kognitivȱ tilgangȱ tilȱ forebyggelseȱ afȱ børnemishandling.ȱ InterȬ
ventionenȱ udføresȱ forȱ familierȱ medȱ småȱ børn,ȱ somȱ erȱ udsatteȱ iȱ medicinskȱ forstand,ȱ
hvilketȱvilȱsigeȱbørnȱsomȱifølgeȱtidligereȱstudierȱ(seȱf.eks.ȱSullivanȱogȱKnutson,ȱ2000)ȱerȱ
iȱrisikogruppenȱforȱmishandling.ȱStudietȱviser,ȱatȱforekomstenȱafȱhårdȱogȱforsømmendeȱ
forældreskabȱ kanȱ reduceres,ȱ såfremtȱ alleredeȱ belysteȱ interventionsformerȱ kombineresȱ
medȱenȱkognitivtȱbaseretȱinterventionsform.ȱȱ
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ȱ

Forudsigelserȱomȱmødresȱfysiskeȱafstraffelseȱafȱderesȱspædbørnȱerȱundersøgtȱafȱ

CombsȬOrmeȱogȱCainȱ(2008)ȱiȱdetteȱkvantitativeȱstudie.ȱIȱundersøgelsenȱerȱ246ȱmødreȱ
interviewetȱ påȱ fødselsafdelingenȱ påȱ etȱ universitetshospitalȱ ogȱ 93ȱ %ȱ igen,ȱ nårȱ deresȱ
børnȱvarȱmellemȱ6ȱogȱ13ȱmånederȱgamle.ȱStudietȱviser,ȱatȱyngreȱmødre,ȱsomȱharȱminȬ
dreȱ erfaringȱ medȱ alternativerȱ tilȱ fysiskȱ afstraffelse,ȱ iȱ højereȱ gradȱ risikererȱ atȱ afstraffeȱ
deresȱsmåȱbørnȱfysisk.ȱPåȱbaggrundȱafȱfundeneȱiȱdetteȱstudieȱanbefalesȱøgedeȱforegriȬ
bendeȱ indsatserȱ ogȱ anbefalingerȱ fraȱ læger,ȱ sygeplejersker,ȱ socialarbejdereȱ ogȱ andreȱ
professionelleȱiȱdeȱførsteȱmånederȱefterȱfødslen.ȱSærligtȱforȱdeȱmødre,ȱsomȱanvenderȱogȱ
støtterȱopȱomȱfysiskȱafstraffelseȱafȱderesȱbørn.ȱȱ
ȱ

StevensȬSimonȱetȱal.ȱ(2001)ȱundersøgerȱiȱdetteȱkvantitativeȱstudie,ȱhvorvidtȱpræȬ

natalȱ identifikationȱ afȱ risikofaktorerȱ potentieltȱ kanȱ formindskeȱ ungeȱ forældresȱ misȬ
handlingȱafȱderesȱsmåȱbørn.ȱStudietȱinvolvererȱ262ȱdeltagereȱiȱetȱomfattende,ȱungeoriȬ
enteretȱ barselsprogram.ȱ Iȱ deȱ ungeȱ mødresȱ prænataleȱ periodeȱ anvendesȱ Familyȱ Stressȱ
ChecklistȱsomȱetȱredskabȱtilȱatȱidentificereȱaldersrelateretȱprævalensȱiȱforholdȱtilȱpersonȬ
ligeȱ ogȱ miljømæssigeȱ risikofaktorerȱ forȱ dysfunktionalitet.ȱ Undersøgelsenȱ pegerȱ på,ȱ atȱ
prænatalȱ sundhedsplejeȱ medȱ udgangspunktȱ iȱ denȱ anvendteȱ tjeklisteȱ kanȱ identificereȱ
tilbøjelighedenȱtilȱbørnemishandling,ȱogȱatȱenȱsubgruppeȱafȱdeȱungeȱmødreȱharȱstørreȱ
behovȱforȱstøtte,ȱsomȱeventueltȱkanȱydesȱviaȱhjemmebesøg.ȱȱ
ȱ

Deȱ seksȱ undersøgelser,ȱ derȱ erȱ medtagetȱ underȱ detteȱ tema,ȱ harȱ påȱ forskelligȱ visȱ

beskæftigetȱsigȱmedȱbetydningȱafȱindsatserȱtilȱforebyggelseȱafȱvoldȱogȱmisbrugȱafȱbørn.ȱ
Derȱ erȱ taleȱ omȱ væsentligȱ forskelligeȱ forskningsmetoderȱ iȱ deȱ seksȱ medtagneȱ undersøȬ
gelser,ȱ menȱ dogȱ primærtȱ medȱ etȱ kvantitativtȱ forskningsdesign,ȱ derȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ
kunneȱinddrageȱrelativtȱstoreȱgrupperȱafȱforældreȱogȱbørn.ȱMenȱogsåȱunderȱdetteȱtemaȱ
erȱ detȱ vanskeligtȱ atȱ udsigeȱ entydigeȱ resultaterȱ afȱ sundhedspersonaletsȱ indsatser.ȱ Påȱ
denȱ eneȱ sideȱ præcisererȱ enȱ rækkeȱ undersøgelserȱ såkaldteȱ positiveȱ fund,ȱ vedȱ atȱ sundȬ
hedspersonaleȱ kommerȱ påȱ hjemmebesøgȱ ogȱ støtterȱ familienȱ påȱ forskelligeȱ måder,ȱ ogȱ
påȱdenȱandenȱsideȱerȱderȱsåȱstorȱvariationȱiȱforskningsdesignȱafȱdeȱforskelligeȱundersøȬ
gelser,ȱ atȱ detȱ villeȱ væreȱ enȱ tilsnigelseȱ atȱ fastholdeȱ sundhedspersonaletsȱ betydningȱ iȱ
relationȱtilȱforebyggelseȱafȱvoldȱogȱmisbrugȱoverȱforȱbørn.ȱEnkelteȱafȱdeȱindkomneȱunȬ
dersøgelserȱrummerȱdogȱnogleȱinteressanteȱresultater,ȱderȱkalderȱpåȱyderligereȱudvikȬ
lingȱ afȱ etȱ fokusȱ påȱ netopȱ atȱ anvendeȱ sundhedspersonaleȱ tilȱ forebyggelseȱ afȱ voldȱ ogȱ
misbrugȱ modȱ børn.ȱ Herȱ skalȱ særligtȱ nævnesȱ StevensȬSimonȱ etȱ al.’sȱ (2001)ȱ studie,ȱ derȱ
involvererȱ262ȱdeltagereȱiȱetȱomfattende,ȱungeorienteretȱbarselsprogram,ȱderȱfokusererȱ
påȱatȱindkredse,ȱhvilkeȱmødreȱderȱerȱiȱrisikoȱforȱatȱudføreȱmishandlingȱoverȱforȱderesȱ
småȱbørn.ȱUndersøgelsenȱpegerȱpå,ȱatȱprænatalȱsundhedsplejeȱkanȱidentificereȱbørneȬ
mishandling,ȱ ogȱ atȱ enȱ subgruppeȱ afȱ deȱ ungeȱ mødreȱ harȱ størreȱ behovȱ forȱ støtte,ȱ somȱ
eventueltȱ kanȱ ydesȱ viaȱ yderligereȱ hjemmebesøg.ȱ BairȬMerrittȱ etȱ al.ȱ (2010)ȱ harȱ ogsåȱ iȱ
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deresȱinterventionsstudieȱvist,ȱhvorledesȱfamilier,ȱsomȱsystematiskȱmodtogȱhjemmebeȬ
søg,ȱ rapporteredeȱ færreȱ tilfældeȱ afȱ partnervoldȱ endȱ kontrolgruppen,ȱ ogȱ forfatterneȱ
konkludererȱ påȱ denȱ baggrund,ȱ atȱ hjemmebesøgȱ iȱ denȱ tidligeȱ barndomȱ kanȱ væreȱ enȱ
lovendeȱstrategiȱforȱatȱreducereȱpartnervold,ȱherunderȱogsåȱmulighedenȱforȱatȱreducereȱ
deȱnegativeȱpåvirkningerȱdetȱharȱpåȱbørnȱatȱvokseȱopȱiȱhjem,ȱhvorȱderȱerȱvoldȱmellemȱ
forældrene.ȱ

2.3. Tema nr. III – Evaluering, effekt og betydning
ForskningsȬȱogȱvidensopsamlingensȱtredjeȱtemaȱomhandlerȱeffektenȱogȱbetydningenȱafȱ
forskelligeȱindsatserȱsåsomȱhjemmebesøg,ȱøgetȱfrekvensȱafȱhjemmebesøg,ȱbetydningenȱ
afȱatȱanvendeȱforskelligeȱfaggrupperȱtilȱhjemmebesøgȱsamtȱeffektenȱogȱbetydningenȱafȱ
tilknytningsȬȱogȱrelationsbaseretȱpsykoterapiȱforȱbarnȱogȱforældre.ȱDerȱerȱmedtagetȱiȱaltȱ
seksȱundersøgelserȱunderȱdetteȱtema.ȱNårȱdetteȱtemaȱerȱplaceretȱsærskiltȱogȱikkeȱunderȱ
temaȱ nr.ȱ 1,ȱ erȱdetȱfordi,ȱderȱ herȱerȱ medtagetȱundersøgelser,ȱsomȱanvenderȱ forskelligeȱ
formerȱforȱindsatserȱrettetȱmodȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱforældre,ȱhvorafȱsundhedsplejenȱ
erȱ enȱ delȱ afȱ deȱ samledeȱ indsatser.ȱ Nærværendeȱ temaȱ belyserȱ såledesȱ bådeȱ eksemplerȱ
på,ȱhvordanȱindsatser,ȱderȱerȱsåkaldtȱmulitifacetterede,ȱerȱtilrettelagtȱogȱligeledesȱeffekȬ
tenȱellerȱbetydningenȱafȱdisseȱindsatser.ȱ
ȱ
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ȱ
Somȱledȱiȱetȱstørreȱforskningsprojektȱomkringȱsundhedsplejensȱindsatserȱogȱbetydningȱ
iȱudsatteȱboligområderȱsætterȱPetersenȱogȱLadefogedȱ(2015)ȱfokusȱpåȱindsatserȱiværkȬ
satȱoverforȱudsathedȱiȱforskelligeȱformer.ȱTeoretiskȱtagerȱprojektetȱafsætȱiȱuddannelsesȬ
forskning,ȱsærligtȱforbundetȱtilȱudsathedȱogȱstruktureltȱbetingetȱchanceulighed.ȱStudietȱ
erȱ udførtȱ iȱ toȱ københavnskeȱ bydeleȱ ogȱ inddragerȱ dataȱ indsamletȱ fraȱ sundhedsplejerȬ
sker,ȱdaginstitutionerȱogȱmødreȱogȱfædre,ȱsomȱbenytterȱsigȱafȱsundhedsplejensȱtilbudȱiȱ
områderne.ȱStudietȱafslørerȱblandetȱandetȱetȱhulȱiȱforebyggelsenȱafȱudsathed,ȱidetȱderȱ
erȱrisikoȱfor,ȱatȱsmåȱudsatteȱbørnȱikkeȱopdagesȱiȱtide.ȱDetteȱpåpegesȱsomȱenȱkonsekvensȱ
af,ȱatȱsundhedsplejenȱiȱDanmarkȱerȱatȱbetragteȱsomȱetȱtilbud,ȱsomȱnogleȱfamilierȱmedȱ
andenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱfravælgerȱblandtȱandetȱpåȱgrundȱafȱautoritetsfrygt.ȱȱ
Studietȱviserȱligeledes,ȱatȱdenȱekstraȱtidȱtilȱhjemmebesøg,ȱderȱerȱafsatȱsomȱenȱdelȱafȱenȱ
øgetȱindsats,ȱharȱ afgørendeȱ betydningȱforȱdenȱindsats,ȱ derȱ ydes,ȱidetȱ sundhedsplejerȬ
skerneȱopleverȱmereȱtidȱtilȱatȱudføreȱheltȱkonkreteȱanbefalinger,ȱhvorafȱdeȱopleverȱenȱ
unikȱeffekt,ȱeksempelvisȱomkringȱstabileȱhovedløft,ȱsomȱtraditioneltȱharȱværetȱetȱproȬ
blemȱiȱområdet.ȱDerudoverȱfremlæggerȱprojektetȱfireȱfremadrettedeȱanbefalinger,ȱsomȱ
vedrørerȱ ekstraȱ hjemmebesøg,ȱ øgetȱ samarbejdeȱ medȱ daginstitutionerne,ȱ fastholdelseȱ
ogȱvidereudviklingȱafȱmødregrupperȱogȱsærskilteȱindsatserȱforȱfædre.ȱ
ȱ

Oldsȱetȱal.ȱ(2014)ȱevaluererȱeffektenȱafȱhjemmebesøgȱudførtȱafȱhenholdsvisȱparaȬ

professionelleȱ ogȱ sygeplejerskerȱ iȱ detteȱ randomiseredeȱ kontrolleredeȱ forsøg.ȱ Påȱ bagȬ
grundȱ afȱ denȱ effektȱ hjemmebesøgȱ udførtȱ afȱ sygeplejerskerȱ har,ȱ undersøgesȱ omȱ paraȬ
professionelleȱkanȱudføreȱhjemmebesøgȱogȱopnåȱsammeȱeffekt.ȱStudietȱerȱudførtȱsomȱetȱ
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randomiseretȱforsøgȱiȱoffentligtȱogȱprivatȱregi.ȱUndersøgelsenȱerȱudført,ȱnårȱbørneneȱerȱ
6ȱogȱ9ȱårȱgamle.ȱIȱundersøgelsenȱindgikȱ735ȱmødreȱmedȱsåkaldtȱlavȱindkomstȱsamtȱdeȬ
resȱførstefødteȱbarn.ȱHjemmebesøgeneȱblevȱudførtȱfraȱgraviditetȱogȱindtilȱbarnetsȱtredjeȱ
leveårȱogȱblevȱdeltȱmellemȱtoȱgrupper,ȱsomȱfikȱhenholdsvisȱhjemmebesøgȱafȱparaproȬ
fessionelleȱ ogȱ sygeplejersker.ȱ Iȱ undersøgelsenȱ sættesȱ fokusȱ påȱ børnenesȱ emotionelleȱ
problemer,ȱ adfærdsproblemer,ȱ sprog,ȱ intelligens,ȱ opmærksomhed,ȱ opmærksomhedsȬ
forstyrrelser,ȱ visuelȱ opmærksomhed,ȱ hukommelseȱ ogȱ akademiskȱ præstation.ȱ ForfatȬ
terneȱkonkluderer,ȱatȱbørnȱafȱmødreȱmedȱlavȱindkomst,ȱsomȱfikȱhjemmebesøgȱafȱparaȬ
professionelle,ȱoplevedeȱfremgangȱiȱvisuelȱopmærksomhed.ȱBørn,ȱsomȱfikȱhjemmebeȬ
søgȱ afȱ sygeplejersker,ȱ visteȱ fremgangȱ iȱ adfærd,ȱ ogȱ børnȱ fødtȱ afȱ mødreȱ medȱ lavȱ indȬ
komstȱ profiteredeȱ sprogligtȱ ogȱ opmærksomhedsmæssigt,ȱ menȱ ikkeȱ iȱ forholdȱ tilȱ intelȬ
lektȱogȱakademiskȱpræstation.ȱȱ
ȱ

DuMontȱ etȱ al.ȱ (2008)ȱ evaluererȱ effektenȱ afȱ etȱ hjemmebesøgsprogramȱ udarbejdetȱ

påȱbaggrundȱafȱHealthyȱFamiliesȱAmerica,ȱsomȱvedrørerȱforældreadfærdȱiȱbørnsȱførsteȱ
toȱ leveår.ȱ Iȱ altȱ 1173ȱ familier,ȱ somȱ levedeȱ opȱ tilȱ Healthyȱ Familiesȱ Newȱ Yorksȱ (HFNY)ȱ
kriterier,ȱ blevȱ tilfældigtȱ udvalgtȱ tilȱ entenȱ enȱ interventionsȬȱ ellerȱ kontrolgruppe.ȱ InterȬ
ventionsgruppenȱblevȱtilbudtȱHFNYȱserviceydelser,ȱmensȱkontrolgruppenȱblevȱhenvistȱ
tilȱøvrigeȱtilbudȱiȱnærområdet.ȱStudietȱviser,ȱatȱmødreȱiȱinterventionsgruppenȱrapporȬ
teredeȱfærreȱtilfældeȱafȱalvorligȱmishandlingȱendȱkontrolgruppen,ȱogȱforfatterneȱkonȬ
kluderer,ȱatȱselveȱmålgruppen,ȱsomȱtilbydesȱhjemmebesøg,ȱkanȱværeȱenȱvæsentligȱfakȬ
torȱiȱforklaringenȱpå,ȱhvorforȱderȱerȱdivergerendeȱeffektivitetȱvedȱdisse.ȱDerforȱforeslåsȱ
detȱatȱprioritere,ȱhvemȱderȱtilbydesȱydelsenȱellerȱvedȱatȱstyrkeȱmodellen,ȱsådanȱatȱsværtȱ
tilgængeligeȱfamilierȱogsåȱprofitererȱafȱprogrammet.ȱȱ
ȱ

UnderȱtemaetȱpsykoterapiȱsætterȱLiebermanȱetȱal.ȱ(2006)ȱfokusȱpåȱrelationsbaseȬ

retȱ terapiȱ forȱ morȱ ogȱ barnȱ iȱ etȱ randomiseretȱ kontrolleretȱ forsøg.ȱ Studietȱ tagerȱ afsætȱ iȱ
antagelsenȱom,ȱatȱbørnȱiȱførskolealderen,ȱsomȱerȱvidneȱtilȱvoldȱmodȱderesȱmor,ȱreagererȱ
medȱøgetȱgradȱafȱforstyrrelserȱknyttetȱtilȱselvregulering,ȱemotionel,ȱsocialȱogȱkognitivȱ
funktion.ȱ 75ȱ multietniskeȱ dyaderȱ mellemȱ morȱ ogȱ barn,ȱ medȱ barnetȱ iȱ førskolealderen,ȱ
medȱdivergerendeȱsocioøkonomiskeȱbaggrundeȱblevȱtildeltȱentenȱmor/barnȱpsykoteraȬ
piȱ ellerȱ sagsbehandlingȱ medȱ individuelȱ psykoterapi.ȱ De,ȱ somȱ blevȱ tildeltȱ mor/barnȱ
psykoterapi,ȱfikȱugentligeȱsessionerȱ afȱ60ȱminuttersȱvarighedȱiȱenȱperiodeȱpåȱ 50ȱuger.ȱ
Terapeuterneȱ havdeȱ masterȬȱ ellerȱ doktorgradȱ iȱ kliniskȱ psykologiȱ ogȱ varȱ underȱ fagligȱ
supervisionȱugentligt.ȱMødrene,ȱsomȱblevȱtildeltȱsagsbehandlingȱogȱindividuelȱpsykoȬ
terapiȱafȱenȱklinikerȱmedȱdoktorgrad,ȱmodtogȱinformationȱomkringȱklinikkerȱforȱfysiskȱ
ogȱpsykiskȱsundhedȱiȱnærområdetȱogȱblevȱderefterȱtilknyttetȱenȱklinikȱefterȱegetȱvalg.ȱ
Mødreneȱ modtogȱ derudoverȱ månedligeȱ telefonopkaldȱ fraȱ deresȱ sagsbehandlerȱ ogȱ
kunneȱ ligeledesȱ kontakteȱ denneȱ efterȱ behov.ȱ Studietȱ tilføjerȱ ifølgeȱ forfatterneȱ beviserȱ
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ȱ

forȱeffektenȱogȱholdbarhedenȱafȱpsykoterapiȱforȱmorȱogȱbarnȱogȱunderstregerȱvigtigheȬ
denȱafȱdetȱrelationsbaseredeȱfokusȱiȱbehandlingenȱafȱtraumatiseredeȱbørnȱiȱførskolealȬ
deren.ȱȱ
ȱ

EffektivitetenȱafȱprogrammetȱEarlyȱHeadȱStart,ȱetȱnationaltȱinitiativȱiværksatȱforȱ

gravideȱkvinderȱogȱfamilierȱmedȱlavȱindkomst,ȱerȱundersøgtȱafȱLoveȱetȱal.ȱ(2005).ȱEarlyȱ
HeadȱStartȱerȱetȱomfattendeȱprogram,ȱhvisȱfokusȱerȱatȱstyrkeȱfamilierȱogȱbørnsȱudvikȬ
ling.ȱEvalueringenȱerȱudførtȱviaȱetȱrandomiseretȱkontrolleretȱforsøgȱbeståendeȱafȱ3001ȱ
familierȱfraȱiȱaltȱ17ȱprogrammer.ȱVedȱbørnenesȱtreårsalderȱerȱderesȱprimæreȱomsorgsȬ
givereȱinterviewet,ȱderȱerȱforetagetȱbørnevurderingerȱogȱobservationerȱafȱinteraktionenȱ
mellemȱ forældreȱ ogȱ barn.ȱ Undersøgelsenȱ viser,ȱ atȱ deȱ treårige,ȱ somȱ deltogȱ iȱ programȬ
met,ȱ performedeȱ bedreȱ endȱ kontrolgruppen,ȱ hvadȱ angikȱ kognitivȱ ogȱ sprogligȱ udvikȬ
ling,ȱ samtȱ udvisteȱ højereȱ følelsesmæssigȱ engagementȱ fraȱ forældreneȱ ogȱ kunneȱ holdeȱ
opmærksomhedenȱlængere,ȱligesomȱbørneneȱudvisteȱmindreȱaggressivȱadfærd.ȱForfatȬ
terneȱkonkluderer,ȱatȱdenȱmestȱsignifikanteȱeffektȱafȱprogrammetȱerȱsærligȱbemærkelȬ
sesværdigȱforȱfamilier,ȱsomȱleverȱiȱfattigdom.ȱ
ȱ

OgsåȱRosenbergȱetȱal.ȱ(2002)ȱevaluererȱhjemmebesøgȱudførtȱafȱparaprofessionelleȱ

medȱsærligtȱfokusȱpåȱmødreȱmedȱsmåȱbørn,ȱsomȱhavdeȱværetȱellerȱvarȱiȱrisikogruppenȱ
forȱ udviklingsproblematikkerȱ ellerȱ omsorgssvigt.ȱ Formåletȱ medȱ interventionenȱ varȱ atȱ
skabeȱ bedreȱ tilknytningȱ tilȱ lokaleȱ sundhedsȬȱ ogȱ interventionsservicesȱ forȱ familierne.ȱ
Deltagerneȱvarȱfordeltȱpåȱ88ȱinterventionsfamilierȱogȱ71ȱsammenligningsfamilier.ȱFælȬ
lesȱforȱbeggeȱgrupperȱvarȱblandtȱandetȱatȱidentificereȱbarriererȱforȱtilknytningȱtilȱlokaleȱ
sundhedsydelser,ȱ identifikationȱ afȱ specifikkeȱ sundhedstilstandeȱ iȱ hjemmene,ȱ leveringȱ
afȱ informationȱ ogȱ facilitereȱ kommunikationȱ mellemȱ mødreneȱ ogȱ deȱ lokaleȱ sundhedsȬ
ydelser.ȱ Interventionsfamilierȱ fikȱ iȱ interventionsperiodenȱ iȱ gennemsnitȱ toȱ månedligeȱ
hjemmebesøg,ȱimensȱsammenligningsfamilierneȱfik,ȱhvadȱderȱsvaredeȱtilȱeksisterendeȱ
lokaleȱtilbud.ȱȱ
ȱ

Vedȱ programmetsȱ afslutningȱ havdeȱ mødreȱ fraȱ interventionsgruppenȱ vurderetȱ

ydelsenȱ somȱ enȱ hjælpȱ ogȱ havdeȱ vistȱ moderatȱ fremgangȱ iȱ mentalȱ sundhed,ȱ endȱ hvadȱ
derȱ varȱ tilfældetȱ medȱ mødreneȱ iȱ kontrolgruppen.ȱ Familierneȱ iȱ interventionsgruppenȱ
havdeȱogsåȱstørreȱsandsynlighedȱforȱatȱhaveȱmodtagetȱindividuelleȱplanerȱforȱfamilien.ȱ
Derudoverȱ visteȱ undersøgelsenȱ ikkeȱ signifikanteȱ forskelleȱ mellemȱ interventionsȬȱ ogȱ
kontrolgruppen,ȱ ogȱ forfatterneȱ konkluderer,ȱ atȱ detȱ påȱ tidspunktetȱ ikkeȱ erȱ muligtȱ atȱ
udpege,ȱhvilkeȱforældreȱderȱvilȱprofitereȱafȱhjemmebesøgȱudførtȱafȱparaprofessionelle.ȱȱ
ȱ

SammenfattendeȱforȱdeȱnævnteȱundersøgelserȱunderȱdetteȱtemaȱerȱenȱbredȱvariaȬ

tionȱiȱbådeȱforskningsdesignȱogȱiȱresultaterneȱafȱdeȱinterventionsbaseredeȱundersøgelȬ
ser.ȱDerȱanvendesȱenȱlangȱrækkeȱforskelligeȱforskningsmetoderȱpåȱtværsȱafȱdeȱforskelȬ
ligeȱundersøgelserȱogȱligeledesȱstoreȱforskelleȱiȱantalletȱafȱmødreȱogȱbørn,ȱsomȱdeltagerȱ
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iȱ undersøgelserne.ȱ Størstedelenȱ afȱ undersøgelserneȱ erȱ fraȱ USAȱ ogȱ deȱ øvrigeȱ engelskȬ
sprogedeȱlandeȱogȱerȱtilrettelagtȱsomȱsåkaldteȱinterventionsstudier,ȱhvorȱderȱbådeȱerȱenȱ
gruppeȱ afȱ mødreȱ ogȱ børn,ȱ derȱ modtagerȱ enȱ særligȱ tilrettelagtȱ indsats,ȱ ogȱ enȱ såkaldtȱ
kontrolgruppe,ȱderȱikkeȱmodtagerȱenȱsærligȱtilrettelagtȱindsats.ȱIȱdisseȱrandomiseredeȱ
kontrolleredeȱforsøgȱerȱresultaterneȱganskeȱforskelligeȱogȱsletȱikkeȱentydigeȱiȱforholdȱtilȱ
enȱeffektȱafȱsundhedsplejensȱindsats.ȱNogleȱundersøgelserȱpegerȱpåȱtydeligeȱresultaterȱ
iȱbørnenesȱudviklingȱgennemȱinterventionsperioden,ȱmensȱandreȱundersøgelserȱerȱmeȬ
reȱ beskedneȱ iȱ deresȱ konklusioner.ȱ Detȱ erȱ derforȱ kunȱ påȱ etȱ relativtȱ smaltȱ grundlagȱ atȱ
kunneȱopsamleȱpåȱdetteȱtemaȱomȱeffektȱafȱinterventionȱhosȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱ
familier,ȱ menȱ nogleȱ afȱ deȱ inddragedeȱ undersøgelserȱ kalderȱ dogȱ påȱ enȱ yderligereȱ udȬ
forskning.ȱDetteȱgælderȱisærȱLoveȱetȱal.’sȱ(2005)ȱundersøgelseȱafȱeffektivitetenȱafȱproȬ
grammetȱEarlyȱHeadȱStart,ȱetȱnationaltȱinitiativȱiværksatȱforȱgravideȱkvinderȱogȱfamiliȬ
erȱmedȱlavȱindkomst,ȱhvorȱundersøgelsensȱresultaterȱpegerȱpå,ȱatȱbørn,ȱderȱharȱdeltaȬ
getȱ iȱ interventionsforløbet,ȱ klarerȱ sigȱ bedreȱ iȱ treårsalderenȱ endȱ børneneȱ fraȱ kontrolȬ
gruppen,ȱ bådeȱ kognitivtȱ ogȱ emotionelt.ȱ Menȱ ogsåȱ forȱ nærværendeȱ temaȱ måȱ detȱ fastȬ
holdes,ȱatȱderȱpåȱgrundȱafȱdeȱstoreȱforskelleȱundersøgelserneȱimellemȱisærȱiȱfokus,ȱindȬ
satsȱogȱforskningsdesignȱgørȱdetȱvanskeligtȱatȱtrækkeȱentydigeȱresultaterȱfrem.ȱ

2.4. Tema nr. IV – Etnicitet, kultur og forældreskab
Temaȱnr.ȱ5ȱsætterȱfokusȱpåȱdet,ȱderȱbenævnesȱsomȱ”barske”ȱ(”harshȱparenting”)ȱforælȬ
dreroller,ȱ kulturelleȱ tilpasningsproblematikkerȱ ogȱ forebyggelseȱ afȱ børnemishandling,ȱ
lokalområdetsȱbetydningȱogȱsammenhængenȱmellemȱdette,ȱetnicitetȱogȱstressȱhosȱforȬ
ældreȱsamtȱimmigrantmødresȱoplevelserȱomkringȱdetȱ atȱflygteȱfraȱ hjemlandet.ȱDerȱ erȱ
underȱdetteȱtemaȱmedtagetȱtreȱundersøgelser.ȱ
ȱ
Titelȱ

Land

Martin,ȱC.G.,ȱFisher,ȱP.A.,ȱ&ȱKim,ȱH.K.ȱ(2012)ȱRiskȱforȱMaternalȱHarshȱParentȬ USAȱ
ingȱ inȱ HighȬRiskȱ Familiesȱ Fromȱ Birthȱ toȱ Ageȱ Threeȱ –ȱ Doesȱ Ethnicityȱ Matter?ȱ
PreventionȱScienceȱ–ȱTheȱofficialȱjournalȱofȱtheȱSocietyȱforȱPreventionȱResearch,ȱbindȱ
13,ȱhæfteȱ1,ȱ64Ȭ74.ȱ
ȱ
SelfȬBrown,ȱS.,ȱFrederick,ȱK.,ȱBinder,ȱS.,ȱWhitaker,ȱD.,ȱLutzker,ȱJ.,ȱEdwards,ȱA.,ȱ USAȱ
&ȱBlankenship,ȱJ.ȱ(2011)ȱExaminingȱtheȱneedȱforȱculturalȱadaptationsȱtoȱanȱeviȬ
denceȬbasedȱ parentȱ trainingȱ programȱ targetingȱ theȱ preventionȱ ofȱ childȱ malȬ
treatment.ȱChildrenȱandȱYouthȱServicesȱReview,ȱbindȱ33,ȱhæfteȱ7,ȱ1166ȱȬ1172.ȱ
ȱ
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ȱ

Paris,ȱR.ȱ(2008)ȱ”ForȱtheȱDreamȱofȱBeingȱHere,ȱOneȱSacrifices…”ȱVoicesȱofȱImȬ USAȱ
migrantȱMothersȱinȱaȱHomeȱVisitingȱProgram.ȱAmericanȱJournalȱofȱOrthopsychiȬ
atry,ȱbindȱ78,ȱhæfteȱ2,ȱ141Ȭ151.ȱ
ȱ
ȱ
IȱetȱkvantitativtȱstudieȱafȱMartinȱetȱal.ȱ(2012)ȱundersøgesȱrisikoenȱforȱbarskeȱforældreȬ
rollerȱblandtȱamerikanskeȱmødreȱmedȱforskelligȱetniskȱbaggrund,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱetȱ
forebyggendeȱ interventionsprogramȱ vedrørendeȱ børnemishandling.ȱ Studietȱ viserȱ enȱ
signifikantȱsammenhængȱmellemȱatȱværeȱiȱhenholdsvisȱsocioøkonomiskȱogȱpsykosociȬ
alȱrisikogruppe,ȱogȱatȱdenneȱkombinationȱligeledesȱharȱsignifikantȱbetydningȱforȱindȬ
tagelsenȱ afȱ enȱ barskȱ forældrerolle.ȱ Iȱ studietȱ identificeresȱ forskelleȱ baseretȱ påȱ etnicitetȱ
forȱ risikoenȱ forȱbarskȱforældreskab,ȱ ogȱ detȱ viserȱblandtȱ andet,ȱatȱspansktalendeȱ latinȬ
amerikanereȱ praktisererȱ barskȱ forældreskabȱ iȱ mindreȱ gradȱ endȱ etniskȱ amerikanskeȱ
hvideȱmødre.ȱ
ȱ

SelfȬBrownȱ etȱ al.ȱ (2011)ȱ undersøgerȱ iȱ etȱ kvalitativtȱ studieȱ behovetȱ forȱ kulturelleȱ

tilpasningerȱvedȱudførelsenȱafȱforældretræningsprogramȱ(SafeCare),ȱsomȱskalȱforebygȬ
geȱ børnemishandling.ȱ Interviewsȱ medȱ programdeltagereȱ harȱ resulteretȱ iȱ femȱ anbefaȬ
lingerȱatȱmedtænkeȱiȱsådanneȱprogrammer.ȱDetȱførsteȱtemaȱomhandlerȱtilgangenȱtilȱdeȱ
involveredeȱfamilier.ȱHerȱpegesȱpåȱtillidsskabendeȱadfærdȱsomȱessentielȱforȱinterventiȬ
onensȱ udfald,ȱ ogȱ atȱ detȱ kanȱ væreȱ vigtigtȱ atȱ brugeȱ flereȱ besøgȱ påȱ atȱ læreȱ familienȱ atȱ
kende,ȱindenȱdenȱkonkreteȱtræningȱiværksættes.ȱOgsåȱfællesȱetnicitetȱogȱsprogȱmellemȱ
behandlerȱogȱklientȱkanȱhaveȱindflydelseȱpåȱforløbet,ȱidetȱklienterneȱerȱmereȱkomforȬ
tableȱ medȱ atȱ fortælleȱ omȱ deresȱ følelser,ȱ familierȱ ogȱ deresȱ livssituationȱ påȱ deresȱ moȬ
dersmål.ȱFamilierȱsomȱtidligereȱharȱværetȱiȱkontaktȱmedȱsystemetȱerȱsærligtȱforsigtigeȱ
medȱderesȱengagementȱiȱtræningsprogrammer,ȱprimærtȱafȱfrygt.ȱDetteȱskyldesȱblandtȱ
andetȱfortællingerȱom,ȱatȱforældreȱmedȱandenȱkulturelȱbaggrundȱharȱfåetȱfjernetȱderesȱ
barnȱ påȱ grundȱ afȱ kulturelleȱ og/ellerȱ sprogligeȱ misforståelser.ȱ Andetȱ temaȱ beskriverȱ
vigtighedenȱ afȱfleksibilitetȱ iȱ træningsprogrammet.ȱForȱ eksempelȱkanȱ åbenhedȱ overforȱ
sessionerȱ udførtȱ iȱ forskelligeȱ miljøerȱ ogȱ forståelseȱ afȱ etniskeȱ højtidersȱ indflydelseȱ påȱ
planlægningenȱ øgeȱ enȱ familiesȱ engagementȱ iȱ programmet.ȱ Tredjeȱ temaȱ beskriverȱ
blandtȱandetȱbetydningenȱaf,ȱatȱprogramtræningenȱudføresȱvedȱhjemmebesøg,ȱdaȱdetȱ
letterȱ bekymringerȱ omȱ familiensȱ transport,ȱ børnepasningȱ ogȱ såȱ videre.ȱ HjemmebesøȬ
geneȱ giverȱ ogsåȱ mulighedȱ for,ȱ atȱ andreȱ familiemedlemmerȱ ellerȱ vennerȱ kanȱ deltage,ȱ
hvilketȱkanȱværeȱenȱfordelȱforȱnogleȱfamilier.ȱIȱ fjerdeȱtemaȱbeskrivesȱbehovetȱforȱænȬ
dringerȱ afȱ strukturȱ ogȱ indholdȱ iȱ træningssessionerne.ȱ Derȱ erȱ enighedȱ blandtȱ behandȬ
lerneȱom,ȱatȱændringerȱiȱprogrammetȱbaseretȱpåȱklienternesȱetnicitetȱvilȱhaveȱlilleȱellerȱ
ingenȱ betydningȱ ogȱ måskeȱ enddaȱ forringeȱ programmet.ȱ Derimodȱ pegerȱ behandlerneȱ

ȱ

36
ȱ

SUNDHEDSPLEJENS INDSATSER OG BETYDNING I
ARBEJDET MED SMÅ UDSATTE BØRN OG FAMILIER
– FORSKNINGS- OG VIDENSOPSAMLING

påȱmereȱindividuelleȱtilgangeȱtilȱhverȱfamilieȱogȱpåȱbehovetȱforȱmereȱtidȱhosȱfamilien.ȱIȱ
femteȱ temaȱ foreslåsȱ ændringerȱ iȱ detȱ skriftligeȱ materiale,ȱ somȱ udleveresȱ tilȱ familierne.ȱ
Materialetȱ børȱ gøresȱ mereȱ brugervenligt,ȱ forȱ eksempelȱ medȱ flereȱ billederȱ ogȱ bedreȱ
oversættelser,ȱsærligtȱhvorȱengelskeȱordȱikkeȱeksistererȱellerȱharȱsammeȱbetydningȱpåȱ
familiernesȱegetȱsprogȱ(spansk).ȱȱ
ȱ

Parisȱ etȱ al.ȱ (2008)ȱ giverȱ iȱ detteȱ kvalitativeȱ studieȱ stemmerȱ tilȱ immigrantmødreȱ iȱ

USA,ȱ somȱ deltagerȱ iȱ etȱ innovativtȱ hjemmebesøgsprogramȱ forȱ mødre,ȱ derȱ vurderesȱ iȱ
risikogruppenȱforȱatȱudøveȱbørnemishandling.ȱ Studietȱbeskriverȱmødrenesȱoplevelserȱ
undervejsȱtilȱUSAȱsamtȱderesȱlevekårȱefterȱankomsten,ȱligesomȱmødrenesȱforståelserȱafȱ
interventionenȱ beskrives.ȱ Iȱ studietȱ beskrivesȱ rystendeȱ historierȱ om,ȱ hvorledesȱ fattigȬ
domȱiȱmødrenesȱhjemlandȱharȱtvungetȱdemȱtilȱatȱflytteȱtilȱUSAȱogȱefterladeȱfamilieȱogȱ
børn.ȱIȱ interventionsprogrammetȱmodtogȱ immigranterneȱ hjælpȱfraȱflersprogede,ȱmulȬ
tikulturelleȱ paraprofessionelle,ȱ somȱ viaȱ enȱ relationelȱ arbejdsmodelȱ støttedeȱ demȱ vedȱ
hjælpȱafȱblandtȱandetȱhjemmebesøg,ȱjævnligeȱtelefonsamtaler,ȱforældretræningȱogȱakȬ
tivȱlytning.ȱStudietsȱresultaterȱnævnerȱtreȱoverordnedeȱtemaer:ȱ1)ȱatȱbegyndeȱimmigraȬ
tionen,ȱ2)ȱlivetȱiȱetȱnytȱlandȱogȱ3)ȱhjælpsomhedenȱfraȱdeȱparaprofessionelle.ȱMajoritetenȱ
afȱ kvinderneȱ harȱ forladtȱ deresȱ hjemlandȱ iȱ jagtenȱ påȱ bedreȱ forsørgelsesmulighederȱ forȱ
demȱselvȱogȱderesȱbørn.ȱDeȱberetterȱalleȱomȱdeȱproblematikker,ȱdetȱindebærerȱatȱværeȱ
nyȱiȱetȱland,ȱhvorȱdeȱikkeȱbeherskedeȱsproget,ȱhvilketȱforȱnogleȱresulteredeȱiȱisolationȱ
fraȱdenȱøvrigeȱbefolkning.ȱAlleȱdeȱinvolveredeȱkvinderȱbeskriverȱdenȱpraktiskeȱhjælpȱ
fraȱdeȱparaprofessionelleȱsomȱdenȱmestȱbetydningsfulde.ȱDetȱerȱforȱeksempelȱhjælpȱtilȱ
telefonopkald,ȱindkøb,ȱhenvisningerȱtilȱsocialeȱydelserȱogȱgenerelȱbistandȱiȱhverdagen.ȱ
ȱ

Underȱdetteȱtemaȱerȱderȱkunȱmedtagetȱ3ȱundersøgelser,ȱsomȱpåȱforskelligȱvisȱharȱ

inddragetȱtidligereȱsundhedsplejeindsatser.ȱToȱsærligeȱfundȱkanȱtrækkesȱfremȱpåȱbagȬ
grundȱafȱdeȱtreȱundersøgelser.ȱSærligtȱmødrenesȱetniskeȱminoritetsbaggrundȱogȱderafȱ
følgendeȱhåndteringȱiȱetȱfremmedȱlandȱharȱværetȱiȱfokusȱiȱforholdȱtilȱatȱtilbydeȱsundȬ
hedsplejeindsatser.ȱ Fællesȱ forȱ undersøgelserneȱ er,ȱ atȱ deȱ etniskeȱ minoritetsmødreȱ harȱ
oplevetȱsundhedsplejeindsatsenȱsomȱvigtigȱforȱderesȱintegrationsmulighederȱiȱdetȱnyeȱ
land,ȱsamtȱatȱdenȱenkelteȱsundhedsplejerskeȱhavdeȱsammeȱetniskeȱminoritetsbaggrundȱ
somȱmoderen.ȱȱ

2.5. Tema nr. V – Alkohol- og stofmisbrug
Temaetȱ retterȱ fokusȱ modȱ alkoholȬȱ ogȱ stofmisbrugȱ blandtȱ afroamerikanskeȱ mødre,ȱ beȬ
tydningenȱafȱamningȱsammenȱmedȱstofmisbrug,ȱbetydningenȱafȱprænatalȱeksponeringȱ
forȱkokain,ȱogȱhvilkeȱsagsbehandlingsydelserȱdetteȱstillerȱsamtȱfærdighederȱhosȱbørn,ȱ
hvisȱ mødreȱ harȱ misbrugtȱ alkoholȱ ellerȱ stofferȱ underȱ graviditeten.ȱ Derȱ erȱ underȱ detteȱ
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ȱ

temaȱ medtagetȱ femȱ undersøgelser,ȱ derȱ påȱ forskelligȱ visȱ belyserȱ betydningenȱ afȱ sundȬ
hedsplejensȱ indsatserȱ iȱ relationȱ tilȱ forældreȱ medȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ misbrugsadȬ
færd.ȱ
ȱ
Titelȱ

Land

Schuler,ȱM.E.,ȱNair,ȱP.,ȱBlack,ȱM.M.,ȱ&ȱKettinger,ȱL.ȱ(2010)ȱMotherȬInfantȱInterȬ USAȱ
actionȱ–ȱEffectsȱofȱaȱHomeȱInterventionȱandȱOngoingȱMaternalȱDrugȱUse.ȱJourȬ
nalȱofȱClinicalȱChildȱPsychology,ȱ29(3),ȱ424Ȭ431.ȱȱ
ȱ
Bartu,ȱA.,ȱSharp,ȱJ.,ȱLudlow,ȱJ.,ȱ&ȱDoherty,ȱD.A.ȱ(2006)ȱPostnatalȱHomeȱVisitingȱ AUSȱ
forȱ Illicitȱ DrugȬUsingȱ Mothersȱ andȱ Theirȱ infantsȱ –ȱ Aȱ Randomisedȱ Controlledȱ
Trial.ȱAustralianȱandȱNewȱZealandȱJournalȱofȱObstetricsȱandȱGynaecology,ȱ46(5),ȱ419Ȭ
426.ȱ
ȱ
Bono,ȱK.E.,ȱDinehart,ȱL.H.B.,ȱClaussen,ȱA.H.,ȱScott,ȱK.G.,ȱMundy,ȱP.C.,ȱ&ȱKatz,ȱ USAȱ
L.F.ȱ (2005)ȱ Earlyȱ Interventionȱ withȱ Childrenȱ Prenatallyȱ Exposedȱ toȱ Cocaineȱ –ȱ
ExpansionȱwithȱMultipleȱCohorts.ȱJournalȱofȱEarlyȱIntervention,ȱ27(4),ȱ268Ȭ284.ȱ
ȱ
Jansson,ȱ L.M.,ȱ Svikis,ȱ D.S.,ȱ &ȱ Beilenson,ȱ P.ȱ (2003)ȱ Effectivenessȱ ofȱ Childȱ Caseȱ USAȱ
ManagementȱServicesȱforȱOffspringȱofȱDrugȬDependentȱWomen.ȱSubstanceȱUseȱ
&ȱMisuse,ȱ38(14),ȱ1933Ȭ1952.ȱ
ȱ
Kartin,ȱ D.,ȱ Grant,ȱ T.M.,ȱ Streissguth,ȱ A.P.,ȱ Sampson,ȱ P.D.,ȱ &ȱ Ernst,ȱ C.C.ȱ (2002)ȱ USAȱ
ThreeȬYearȱ Developmentalȱ Outcomesȱ inȱ Childrenȱ withȱ Prenatalȱ Alcoholȱ andȱ
DrugȱExposure.ȱPediatricȱPhysicalȱTherapyȱ–ȱTheȱOfficialȱPublicationȱofȱtheȱSectionȱ
onȱpediatricsȱofȱtheȱAmericanȱPhysicalȱTherapyȱAssociation,ȱ14(3),ȱ145Ȭ153.ȱ
ȱ
ȱ
Schulerȱetȱal.ȱ(2010)ȱsætterȱfokusȱpåȱafroamerikanskeȱmødresȱstofmisbrugȱogȱundersøȬ
gerȱ effektenȱ afȱ enȱ hjemmebaseretȱ interventionȱ rettetȱ modȱ mor/barnȱ interaktion.ȱ Toȱ
ugerȱefterȱfødslenȱblevȱmødreȱogȱderesȱbørnȱtildeltȱentenȱenȱinterventionsgruppeȱellerȱ
kontrolgruppenȱmedȱhenholdsvisȱ84ȱogȱ87ȱdeltagere.ȱMødreneȱiȱinterventionsgruppenȱ
modtogȱ ugentligeȱ hjemmebesøgȱ fraȱ afroamerikanskeȱ kvinderȱ udenȱ fagspecifikȱ videnȱ
påȱområde,ȱmenȱsomȱvarȱunderȱugentligȱsupervisionȱafȱenȱpsykologȱogȱenȱbørnelæge,ȱ
somȱ såledesȱ fulgteȱ processen.ȱ Mødreneȱ iȱ kontrolgruppenȱ modtogȱ korteȱ månedligeȱ
hjemmebesøgȱligeledesȱafȱpersonerȱudenȱfagspecifikȱvidenȱogȱunderȱsammeȱsupervisiȬ
on,ȱdogȱkunȱhverȱandenȱmåned.ȱMor/barnȱinteraktionenȱblevȱobserveretȱiȱseksȱmåneȬ
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derȱogȱvisteȱblandtȱandet,ȱatȱmødreȱiȱkontrolgruppen,ȱsomȱfortsatteȱderesȱstofmisbrug,ȱ
varȱmindreȱresponderendeȱoverforȱderesȱbabyer,ȱendȱmødreȱsomȱstoppedeȱderesȱmisȬ
brug.ȱ Iȱ interventionsgruppenȱ varȱ stofmisbrugȱ ikkeȱ associeretȱ medȱ moderligȱ respons.ȱ
Påȱdenȱbaggrundȱkonkluderes,ȱatȱugentligȱhjemmebaseretȱinterventionȱforȱmødreȱmedȱ
stofmisbrugȱpotentieltȱforebyggerȱlavȱmoderligȱresponsȱpåȱbarnetsȱsignaler.ȱ
ȱ

IȱdetteȱaustralskeȱstudieȱundersøgerȱBartuȱetȱal.ȱ(2006),ȱhvilkenȱeffektȱhjemmebeȬ

søgȱ harȱ påȱ amning,ȱ nårȱ forældreneȱ erȱ stofmisbrugere.ȱ Studietȱ testerȱ hypotesen,ȱ atȱ
hjemmebesøgȱ gørȱ enȱ forskel.ȱ Kvinderneȱ iȱ studietȱ varȱ rekrutteretȱ 35Ȭ40ȱ ugerȱ henneȱ iȱ
deresȱ graviditetȱ ogȱ fordeltȱ mellemȱ interventionsȬȱ ogȱ kontrolgruppeȱ umiddelbartȱ efterȱ
fødslenȱ afȱ deresȱ barnȱ medȱ 76ȱ kvinderȱ iȱ hverȱ gruppe.ȱ Interventionsgruppenȱ modtogȱ
hjemmebesøgȱafȱenȱjordemoderȱiȱugeȱet,ȱtoȱogȱfireȱogȱderefterȱmånedligtȱindtilȱdenȱsjetȬ
teȱmåned.ȱKontrolgruppenȱhavdeȱtelefoniskȱkontaktȱefterȱtoȱmånederȱogȱetȱhjemmebeȬ
søgȱ efterȱ seksȱ måneder.ȱ Studietȱ viserȱ ingenȱ signifikantȱ forskelȱ påȱ deȱ toȱ grupper,ȱ ogȱ
forfatternesȱhypoteseȱkanȱikkeȱbekræftesȱudȱfraȱstudiet,ȱhvorforȱderȱfremlæggesȱforslagȱ
tilȱ yderligereȱ langsigtedeȱ studierȱ medȱ fokusȱ påȱ atȱ vurdereȱ effektenȱ afȱ forældresȱ misȬ
brugȱpåȱsmåȱbørnsȱudvikling.ȱȱ
ȱ

Bonoȱetȱal.ȱ(2005)ȱundersøgerȱbetydningenȱafȱtidligȱinterventionȱforȱbørn,ȱsomȱerȱ

eksponeretȱforȱkokainmisbrugȱprænatalt,ȱogȱsomȱfølgeȱderafȱerȱiȱrisikogruppenȱforȱforȬ
sinketȱkognitiv,ȱsprogligȱogȱsocioemotionelȱudvikling.ȱStudietȱtesterȱtreȱinterventionsȬ
formerȱ (seȱ ogsåȱ Claussenȱ etȱ al.ȱ 2004);ȱ interventionscenterbaseret,ȱ hjemmebaseretȱ ogȱ
interventionȱ baseretȱ påȱ primærȱ sundhedstjenesteȱ beståendeȱ afȱ socialeȱ serviceydelser,ȱ
medicinskȱbehandling,ȱhenvisningerȱtilȱøvrigeȱtilbud,ȱstøttegrupperȱogȱ skemalagtȱudȬ
viklingsvurdering.ȱUndersøgelsenȱhavdeȱdeltagelseȱafȱtreȱbørnekohorterȱmedȱiȱaltȱ342ȱ
børn.ȱInterventionenȱforløbȱoverȱtiȱårȱogȱhavdeȱprimærtȱdeltagelseȱafȱurbaneȱogȱfattigeȱ
forældreȱ fraȱ traditioneltȱ underrepræsenteredeȱ grupper.ȱ Studietȱ viser,ȱ atȱ børneneȱ fraȱ
denȱcenterbaseredeȱogȱdenȱhjemmebaseredeȱinterventionsmodelȱvedȱ36ȱmånederȱhavȬ
deȱ mereȱ avanceredeȱ sprogligeȱ ogȱ kognitiveȱ færdighederȱ ogȱ færreȱ adfærdsproblemer,ȱ
endȱbørneneȱsomȱmodtogȱinterventionȱbaseretȱpåȱprimærȱsundhedstjeneste.ȱDerudoverȱ
havdeȱ børneneȱ iȱ denȱ centerbaseredeȱ interventionȱ mereȱ avanceredeȱ sprogligeȱ færdigȬ
hederȱ endȱ børneneȱ iȱ denȱ hjemmebaseredeȱ intervention.ȱ Ifølgeȱ forfatterneȱ indikererȱ
dette,ȱ atȱvirkningenȱafȱtidligȱinterventionȱerȱbæredygtigȱoverȱtidȱogȱharȱpositivȱeffektȱ
påȱbørn,ȱsomȱerȱiȱrisikogruppenȱpåȱgrundȱafȱprænatalȱkokaineksponering.ȱȱ
ȱ

PåȱbaggrundȱafȱenȱantagelseȱomȱstofmisbrugeresȱvanskelighederȱvedȱatȱgennemȬ

føreȱordineretȱbehandlingȱundersøgerȱJanssonȱetȱal.ȱ(2003)ȱetȱsagsbehandlingsprogramȱ
forȱ børn,ȱ somȱ erȱ prænataltȱ eksponeretȱ forȱ stoffer.ȱ Undersøgelsenȱ erȱ udførtȱ medȱ 76ȱ
kvinder,ȱ fordeltȱ medȱ 44ȱ somȱ modtogȱ sagsbehandlingȱ medȱ lavȱ intensitet,ȱ ogȱ 32ȱ somȱ
modtogȱsagsbehandlingȱmedȱ højȱintensitet.ȱSagsbehandlingȱmedȱhøjȱintensitetȱbestodȱ

ȱ
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afȱintensivȱopsøgendeȱservicesȱtilȱstofafhængigeȱkvinderȱiȱprimærtȱfattigeȱbyområder.ȱ
Programmetȱtilbødȱsagsbehandlingsydelserȱfraȱfødsel,ȱtilȱbarnetȱfyldteȱtreȱår.ȱMåletȱvarȱ
atȱ sikreȱ børneneȱ denȱ fornødneȱ omsorg,ȱ somȱ fordrerȱ sundhedȱ ogȱ udvikling,ȱ somȱ forȱ
eksempelȱregelmæssigȱkontrolȱvedȱbørnelæge,ȱimmunisering,ȱordentligȱmad,ȱhuslyȱogȱ
beklædning.ȱDerudoverȱsørgedeȱprogrammetȱforȱatȱholdeȱmorȱogȱbarnȱsammenȱvedȱatȱ
facilitereȱmisbrugsbehandlingȱogȱforældretræning.ȱStudietȱviser,ȱatȱkvinder,ȱsomȱmodȬ
togȱ sagsbehandlingȱ medȱ højȱ intensitet,ȱ havdeȱ størreȱ sandsynlighedȱ forȱ atȱ væreȱ iȱ misȬ
brugsbehandling.ȱ Derudoverȱ varȱ derȱ størreȱ sandsynlighedȱ for,ȱ atȱ mor/barnȱ dyadenȱ
forblevȱintaktȱhosȱdisseȱkvinder.ȱForfatterneȱkonkluderer,ȱatȱintensivȱsagsbehandlingȱerȱ
nyttigȱforȱkvinderȱmedȱstofmisbrugȱogȱderesȱnyfødte.ȱȱ
ȱ

Kartinȱ etȱ al.ȱ (2002)ȱ undersøgerȱ iȱ detteȱ studieȱ færdighederȱ hosȱ børn,ȱ hvisȱ mødreȱ

harȱmisbrugtȱalkoholȱogȱstofferȱgennemȱgraviditeten.ȱMødreneȱblevȱrekrutteretȱfraȱenȬ
tenȱ toȱ storeȱ hospitalerȱ iȱ USAȱ viaȱ selvrapporteretȱ misbrugȱ ellerȱ fraȱ kommunalȱ henvisȬ
ning,ȱhvorȱdeȱblevȱvurderetȱiȱrisikogruppenȱogȱklassificeretȱsomȱmisbrugere.ȱMødreneȱ
blevȱfordeltȱpåȱinterventionsȬȱogȱkontrolgruppe.ȱInterventionsgruppen,ȱsomȱbestodȱafȱ
30ȱmødreȱrekrutteretȱfraȱhospitalerneȱplusȱ35ȱkommunaltȱhenvisteȱmødre,ȱblevȱtildeltȱ
enȱtreårigȱhjemmebesøgsordningȱfraȱenȱparaprofessionel.ȱKontrolgruppenȱbestodȱafȱ30ȱ
mødre.ȱInterventionenȱblevȱudførtȱpåȱbaggrundȱafȱrelationsteoriȱogȱerkendelsenȱaf,ȱatȱ
mødreneȱvarȱpåȱforskelligeȱstadierȱfor,ȱhvorȱbehandlingsparateȱdeȱvar.ȱDeȱparaprofesȬ
sionelleȱhavdeȱselvȱpersonligȱerfaringȱmedȱdeȱinvolveredeȱmødresȱlivsstilȱogȱfremstodȱ
såledesȱsomȱrollemodellerȱmedȱrealistiskeȱperspektiver.ȱDeȱbesøgteȱmødreneȱugentligtȱ
deȱførsteȱseksȱugerȱogȱderefterȱtoȱgangeȱmånedligtȱellerȱefterȱbehovȱogȱhjalpȱmødreneȱ
medȱ kontaktȱ tilȱ relevanteȱ tilbudȱ ogȱ bistodȱ medȱ praktiskȱ hjælp,ȱ somȱ forȱ eksempelȱ
transportȱ tilȱ vigtigeȱ aftaler.ȱ Studietȱ visteȱ ingenȱ signifikantȱ systematiskȱ betydningȱ afȱ
interventionen,ȱogȱforfatterneȱkonkluderer,ȱatȱinterventionenȱikkeȱerȱtilstrækkeligȱtilȱatȱ
overkommeȱkomplekseȱudviklingsrisiciȱforȱbørn,ȱsomȱerȱeksponeretȱforȱprænatalȱalkoȬ
holȬȱellerȱstofmisbrug.ȱȱ
ȱ

Opsamlendeȱforȱdetteȱtema,ȱsomȱkunȱrummerȱfemȱundersøgelser,ȱer,ȱatȱderȱpegesȱ

på,ȱ atȱ tidligeȱ forebyggendeȱ indsatserȱ rettetȱ modȱ familierȱ medȱ misbrugȱ erȱ vanskeligeȱ
undersøgelser,ȱblandtȱandetȱfordiȱtyngdenȱogȱomfangetȱafȱmisbrugȱhosȱforældreneȱogȱ
deȱ derafȱ medfølgendeȱ fysiskeȱ ogȱ psykiskeȱ skaderȱ påȱ børneneȱ erȱ megetȱ forskellige.ȱ
NetopȱKartinȱetȱal.ȱ(2002)ȱharȱsærligtȱpegetȱpåȱdenneȱproblemstilling,ȱidetȱmisbrugsreȬ
lateredeȱudviklingsvanskelighederȱhosȱbørneneȱkanȱværeȱmegetȱkomplekseȱogȱomfatȬ
tendeȱ forȱ detȱ enkelteȱ barn.ȱ Enȱ enkeltȱ undersøgelseȱ (Janssonȱ etȱ al.,ȱ 2003)ȱ udpegerȱ dogȱ
betydningenȱ af,ȱ atȱ enȱ megetȱ intensivȱ sagsbehandlingȱ underȱ interventionsforløbetȱ kanȱ
giveȱenȱeffektȱsærligtȱiȱrelationȱtilȱatȱfastholdeȱmødreȱiȱstofmisbrugsbehandlingȱsamtȱiȱ
forholdȱtilȱatȱstøtteȱmor/barnȱrelationen,ȱmensȱdenȱtredjeȱogȱsidsteȱundersøgelse,ȱderȱerȱ

ȱ

40
ȱ

SUNDHEDSPLEJENS INDSATSER OG BETYDNING I
ARBEJDET MED SMÅ UDSATTE BØRN OG FAMILIER
– FORSKNINGS- OG VIDENSOPSAMLING

medtaget,ȱ særligtȱ fremhæverȱ enȱ såkaldtȱ intensivȱ centerbaseretȱ indsatsȱ somȱ værendeȱ
betydningsfuldȱforȱbørnenesȱudvikling.ȱȱ

2.6. Tema nr. VI – Praksisrettede/deskriptive undersøgelser
Temaȱ nr.ȱ VIȱ omhandlerȱ deȱ mereȱ praksisrettedeȱ ogȱ deskriptiveȱ undersøgelser,ȱ somȱ
blandtȱandetȱsætterȱfokusȱpåȱtidligȱindsatsȱoverforȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov,ȱidentifikaȬ
tionȱafȱsærligeȱbehov,ȱinterventionsteknikkerȱogȱuddannelseȱafȱreflekterendeȱpraktikeȬ
re.ȱDerȱerȱiȱnærværendeȱsammenhængȱinddragetȱfemȱundersøgelser,ȱderȱpåȱforskelligȱ
visȱ belyser,ȱ hvorledesȱ sundhedsplejenȱ arbejderȱ iȱ praksis,ȱ ogȱ hvorledesȱ detteȱ arbejdeȱ
folderȱsigȱud.ȱ
ȱ
Titelȱ

Land

O’Neil,ȱ M.E.,ȱ Ideishi,ȱ R.I.,ȱ NixonȬCave,ȱ K.,ȱ &ȱ Kohrt,ȱ A.ȱ (2008)ȱ Careȱ CoordinaȬ USAȱ
tionȱ Betweenȱ Medicalȱ andȱ Earlyȱ Interventionȱ Servicesȱ –ȱ Familyȱ andȱ Providerȱ
Perspectives.ȱFamilies,ȱSystems,ȱ&ȱHealth,ȱ26(2),ȱ119Ȭ134.ȱ
ȱ
Knapp,ȱP.K.,ȱAmmen,ȱS.,ȱArsteinȬKerslake,ȱC.ȱPoulsen,ȱM.K.,ȱ&ȱ Mastergeorge,ȱ USAȱ
A.ȱ(2007)ȱFeasibilityȱofȱExpandingȱServicesȱforȱVeryȱYoungȱChildrenȱinȱtheȱPubȬ
licȱMentalȱHealthȱSetting.ȱJ.ȱAm.ȱAcad.ȱChildȱAdolesc.ȱPsychiatry,ȱ46(2),ȱ152Ȭ161.ȱ
ȱ
Vasquez,ȱE.,ȱ&ȱPitts,ȱK.ȱ(2006)ȱRedȱFlagsȱDuringȱHomeȱVisitationȱ–ȱInfantsȱandȱ USAȱ
Toddlers.ȱJournalȱofȱCommunityȱHealthȱNursing,ȱ23(2),ȱ123Ȭ131.ȱ
ȱ
Baumann,ȱB.L.,ȱKolko,ȱD.J.,ȱCollins,ȱK.,ȱ&ȱHerschell,ȱA.D.ȱ(2006)ȱUnderstandingȱ USAȱ
Practitioners’´ȱCharacteristicsȱandȱPerspectivesȱPriorȱtoȱtheȱDisseminationȱofȱ aȱ
EvidenceȬBasedȱIntervention.ȱChildȱAbuseȱ&ȱNeglect,ȱ30(7),ȱ771Ȭ787.ȱ
ȱ
Weston,ȱD.R.ȱ(2005)ȱTrainingȱtheȱinfantȱMentalȱHealthȱ–ȱEducatingȱtheȱReflecȬ USAȱ
tiveȱPractitioner.ȱInfantsȱ&ȱYoungȱChildren,ȱ18(4),ȱ337Ȭ348.ȱ
ȱ
ȱ
IȱdetteȱmixedȱmethodsȱstudieȱsætterȱO’Neilȱetȱal.ȱ(2008)ȱfokusȱpåȱkoordinationenȱmelȬ
lemȱmedicinskeȱydelserȱogȱserviceydelserȱknyttetȱtilȱtidligȱindsatsȱforȱbørnȱmedȱsærligeȱ
sundhedsȬȱogȱudviklingsmæssigeȱbehov.ȱ50ȱvoksneȱdeltogȱiȱfokusgruppeinterviewsȱogȱ
bestodȱafȱforældre,ȱsocialarbejdere,ȱbørnelæger,ȱhospitalsansatteȱogȱpersonerȱknyttetȱtilȱ
programmerȱ forȱ tidligȱ indsats.ȱ Studietȱ fremlæggerȱ seksȱ temaer,ȱ somȱ entenȱ facilitererȱ
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ȱ

ellerȱudgørȱenȱbarriereȱforȱtidligȱindsats.ȱTemaerneȱer:ȱ(1)ȱudvekslingȱafȱinformationerȱ
vedrørendeȱ børnesundhed,ȱ (2)ȱ tilgangeȱ tilȱ børneȬȱ ogȱ familiepleje,ȱ (3)ȱ støtteȱ familiensȱ
socialeȱogȱemotionelleȱbehov,ȱ(4)ȱforståelserȱafȱsocialarbejdernesȱroller,ȱ(5)ȱkommunikaȬ
tionȱmellemȱforældreȱogȱsocialarbejdere,ȱ(6)ȱforståelserȱafȱsystemetȱforȱserviceydelser.ȱȱ
ȱ

Knappȱetȱal.ȱ(2007)ȱsætterȱiȱdetteȱkvantitativeȱkvalitetsudviklendeȱstudieȱfokusȱpåȱ

mulighedenȱ forȱ atȱ udvideȱ serviceydelserneȱ forȱ børnȱ mellemȱ 0ȱ ogȱ 5ȱ årȱ iȱ detȱ offentligeȱ
sundhedssystem.ȱSundhedspersonaleȱerȱsåledesȱblevetȱtrænetȱiȱatȱydeȱrelationsbasereȬ
deȱserviceydelserȱtilȱbørnȱmedȱmentaleȱsundhedsproblemerȱsamtȱderesȱfamilier.ȱIȱstuȬ
dietȱ blevȱ 388ȱ børnȱ screenetȱ forȱ psykiatriskeȱ symptomerȱ ogȱ efterfølgendeȱ opdeltȱ iȱ enȱ
indexȬgruppeȱpåȱ93ȱbørnȱogȱenȱreferencegruppeȱpåȱ295ȱbørn.ȱStudietȱviser,ȱatȱefterȱinȬ
terventionenȱvarȱantalletȱafȱbørn,ȱsomȱscoredeȱhøjtȱiȱrisikovurderinger,ȱsignifikantȱlaveȬ
re,ȱogȱforfatterneȱkonkluderer,ȱatȱtræningenȱafȱsundhedspersonaleȱpotentieltȱførerȱtilȱetȱ
øgetȱantalȱbørn,ȱsomȱfårȱdenȱretteȱhjælpȱogȱstøtte,ȱidetȱsundhedspersonaletȱerȱbedreȱtilȱ
atȱidentificereȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov.ȱȱ
ȱ

VasquezȱogȱPittsȱ(2006)ȱbeskriverȱiȱdenneȱdeskriptiveȱartikelȱanvendelsenȱafȱbeȬ

grebetȱredȱflags,ȱsomȱetȱhjælpemiddelȱtilȱatȱidentificereȱfinȬȱogȱgrovmotoriskȱudvikling,ȱ
sprogligȱ ogȱ kognitivȱ udviklingȱ ogȱ psykosocialȱ udviklingȱ såsomȱ interaktionȱ mellemȱ
forældreȱogȱbarn.ȱIȱartiklenȱfremlæggesȱkonkreteȱanbefalingerȱtilȱnetopȱdenneȱidentifiȬ
kation,ȱ somȱ blandtȱ andetȱ vedrørerȱ børneundersøgelser,ȱ hvorȱ børnenesȱ negleȱ ogȱ hår,ȱ
fysiskeȱvækstȱogȱhøreprøverȱerȱmedvirkendeȱtilȱatȱgiveȱetȱbilledeȱaf,ȱomȱbørneneȱudvikȬ
lesȱ alderssvarende.ȱ Forfatterneȱ konkludererȱ iȱ artiklen,ȱ atȱ denȱ fysiskeȱ udviklingȱ ogȱ
sundhedsstatusȱhosȱspædȬȱogȱsmåbørnȱerȱafgørendeȱforȱbørnenesȱfremtidigeȱudvikling,ȱ
ogȱatȱtidligȱidentifikationȱafȱdysfunktionerȱerȱkritiskȱiȱnetopȱdenneȱperiode.ȱViden,ȱsomȱ
kanȱhjælpeȱpersoner,ȱderȱudførerȱhjemmebesøg,ȱerȱderforȱafgørendeȱiȱforebyggelsenȱafȱ
permanenteȱproblematikkerȱhosȱbørnene.ȱȱ
ȱ

Karakteristikaȱogȱfærdighederȱhosȱsundhedspersonale,ȱsomȱarbejderȱmedȱfamiliȬ

er,ȱ somȱ harȱ øvetȱ fysiskȱ voldȱ modȱ deresȱ børn,ȱ undersøgesȱ afȱ Baumannȱ etȱ al.ȱ (2006)ȱ iȱ
detteȱmixedȱmethodsȱstudie.ȱFormåletȱerȱatȱbeskriveȱkarakteristikaȱforȱdetteȱpersonale,ȱ
atȱdokumentereȱdenȱmestȱanvendteȱinterventionsteknik,ȱundersøgeȱpersonaletsȱattituȬ
derȱoverforȱbehandlingȱefterȱmanualȱogȱendeligȱatȱundersøgeȱdenȱorganisatoriskeȱbagȬ
grundȱforȱserviceydelserne.ȱPraktikereȱfraȱniȱforskelligeȱagenturerȱdeltogȱiȱfokusgrupȬ
peinterviewsȱogȱudførteȱtreȱselvrapporterendeȱspørgeskemaer.ȱStudietȱviser,ȱatȱpraktiȬ
kerneȱoftestȱfokuseredeȱpåȱfamilieproblematikkerȱogȱanvendteȱfamilieterapiȬteknikker.ȱ
Selvomȱbehandlingsmanualerneȱvarȱvigtige,ȱvarȱdetȱiȱstudietȱbesværligtȱatȱvurdere,ȱomȱ
ellerȱhvordanȱ praktikerneȱvilleȱ anvendeȱdemȱoverforȱfamilierne,ȱogȱderȱblevȱfremlagtȱ
ligeȱstoreȱdeleȱafȱfordeleȱogȱulemperȱherȱoverfor.ȱAlderȱogȱuddannelsesniveauȱkunneȱ
kædesȱpositivtȱsammenȱmedȱstørreȱomsorgȱogȱarbejdsglæde,ȱimensȱvarighedenȱafȱtilȬ
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knytningenȱ tilȱ etȱ giventȱ agenturȱ kunneȱ kædesȱ sammenȱ medȱ flereȱ rapporteringerȱ omȱ
udmattelse.ȱForfatterneȱkonkludererȱpåȱbaggrundȱafȱlovendeȱfordeleȱvedȱevidensbaseȬ
retȱ behandlingȱ imodȱ børnemishandling,ȱ atȱ detȱ erȱ vigtigtȱ atȱ skabeȱ samarbejdeȱ mellemȱ
forskereȱ ogȱ socialeȱ agenturer,ȱ hvilketȱ potentieltȱ førerȱ tilȱ mereȱ effektiveȱ behandlingsȬ
strategier.ȱȱ
ȱ

Westonȱ(2005)ȱharȱiȱdenneȱdeskriptiveȱartikelȱrettetȱfokusȱmodȱuddannelseȱafȱdenȱ

reflekterendeȱpraktiker,ȱsomȱbeskæftigerȱsigȱmedȱspædbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱDiversiȬ
tetenȱiȱdenȱprospektiveȱarbejdsstyrkeȱomkringȱspædbørnȱgiverȱudfordringerȱvedrørenȬ
deȱ uddannelsesprogrammer,ȱ eksempelvisȱ omkringȱ definitionenȱ afȱ relevantȱ videnȱ ogȱ
færdighederȱogȱomȱfaciliteringȱafȱvedvarendeȱprofessionelȱudviklingȱforȱdenȱindividuȬ
elleȱpraktiker.ȱDerudoverȱerȱarbejdetȱmedȱunikkeȱspædbørnȱogȱderesȱfamilierȱiȱligeȱsåȱ
højȱ gradȱ prægetȱ afȱ divergerendeȱ problematikker,ȱ somȱ hverȱ isærȱ kræverȱ namingȱ andȱ
framing.ȱNamingȱandȱframingȱerȱifølgeȱforfatterenȱmedȱafsætȱiȱSchönsȱ(1987)ȱbeskrivelȬ
serȱaf,ȱatȱnårȱenȱpraktikerȱidentificererȱetȱproblem,ȱnavngivesȱdenneȱproblematik,ȱhvilȬ
ketȱlederȱtilȱenȱefterfølgendeȱrefleksion,ȱafhængigtȱafȱdenȱenkeltesȱbaggrund,ȱinteresser,ȱ
politiskeȱ ståstedȱ ogȱ økonomiskeȱ perspektiver,ȱ somȱ dannerȱ baggrundȱ for,ȱ hvorledesȱ
problematikkenȱframes,ȱaltsåȱhvordanȱdenȱskalȱgribesȱan.ȱȱ
ȱ

UnderȱdetteȱtemaȱharȱderȱværetȱfokusȱpåȱforskelligeȱformerȱforȱefterȬȱogȱvidereȬ

uddannelseȱ afȱ sundhedspersonaleȱ ogȱ betydningenȱ herafȱ iȱ arbejdetȱ medȱ forskelligeȱ
formerȱforȱudsathedsproblematikkerȱhosȱsmåȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱFællesȱforȱdeȱindȬ
dragneȱundersøgelserȱer,ȱatȱmereȱuddannelse,ȱogsåȱiȱspecifikkeȱaspekterȱafȱsundhedsȬ
plejensȱ arbejde,ȱ betonesȱ somȱ væsentligtȱ iȱ udviklingenȱ afȱ sundhedsplejensȱ arbejde.ȱ
BlandtȱandetȱviserȱKnappȱetȱal.’sȱ(2007)ȱundersøgelse,ȱatȱtræningenȱafȱsundhedspersoȬ
naleȱpotentieltȱførerȱtilȱetȱøgetȱantalȱbørn,ȱsomȱfårȱdenȱretteȱhjælpȱogȱstøtte,ȱidetȱsundȬ
hedspersonaletȱderigennemȱbliverȱbedreȱtilȱatȱidentificereȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov.ȱ

2.7. Tema nr. VII – Nordiske studier
Underȱ temaȱ nr.ȱ VIIȱ opsamlesȱ nordiskeȱ studierȱ relateretȱ tilȱ sundhedsplejen.ȱ Herȱ præȬ
senteresȱ betydningenȱ afȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ påȱ enȱ rækkeȱ områder,ȱ sundhedsȬ
plejerskersȱ egenȱ selvforståelse,ȱ kønnetsȱ historiskeȱ betydningȱ forȱ fagetȱ sundhedspleje,ȱ
sundhedsplejerskersȱ videnȱ omȱ mishandlingȱ afȱ børnȱ ogȱ faktorerȱ knyttetȱ tilȱ skolesundȬ
hedspleje.ȱ Derȱ erȱ dogȱ kunȱ indkommetȱ megetȱ begrænsetȱ videnȱ omȱ sundhedsplejensȱ
arbejdeȱ direkteȱ forbundetȱ tilȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ deresȱ familier,ȱ hvorforȱ øvrigeȱ indkomȬ
ne/fundneȱstudierȱfraȱsøgeprocessenȱerȱmedtaget,ȱogsåȱselvomȱderȱikkeȱerȱsatȱeksplicitȱ
fokusȱpåȱudsathed.ȱDerȱerȱiȱaltȱmedtagetȱotteȱundersøgelserȱunderȱdetteȱtema.ȱ
ȱ
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ȱ
Somȱledȱiȱetȱstørreȱforskningsprojektȱomkringȱsundhedsplejensȱindsatserȱogȱbetydningȱ
iȱudsatteȱboligområderȱsætterȱPetersenȱogȱLadefogedȱ(2015)ȱfokusȱpåȱindsatserȱiværkȬ
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sker,ȱdaginstitutionerȱogȱmødreȱogȱfædre,ȱsomȱbenytterȱsigȱafȱsundhedsplejensȱtilbudȱiȱ
områderne.ȱStudietȱafslørerȱblandetȱandetȱetȱhulȱiȱforebyggelsenȱafȱudsathed,ȱidetȱderȱ
erȱrisikoȱfor,ȱatȱsmåȱudsatteȱbørnȱikkeȱopdagesȱiȱtide.ȱDetteȱpåpegesȱsomȱenȱkonsekvensȱ
af,ȱatȱsundhedsplejenȱiȱDanmarkȱerȱatȱbetragteȱsomȱetȱtilbud,ȱsomȱnogleȱfamilierȱmedȱ
andenȱetniskȱbaggrundȱendȱdanskȱfravælgerȱblandtȱandetȱpåȱgrundȱafȱautoritetsfrygt.ȱȱ
Studietȱviserȱligeledes,ȱatȱdenȱekstraȱtidȱtilȱhjemmebesøg,ȱderȱerȱafsatȱsomȱenȱdelȱafȱenȱ
øgetȱindsats,ȱharȱ afgørendeȱ betydningȱforȱdenȱindsats,ȱ derȱ ydes,ȱidetȱ sundhedsplejerȬ
skerneȱopleverȱmereȱtidȱtilȱatȱudføreȱheltȱkonkreteȱanbefalinger,ȱhvorafȱdeȱopleverȱenȱ
unikȱeffekt,ȱeksempelvisȱomkringȱstabileȱhovedløft,ȱsomȱtraditioneltȱharȱværetȱetȱproȬ
blemȱiȱområdet.ȱDerudoverȱfremlæggerȱprojektetȱfireȱfremadrettedeȱanbefalinger,ȱsomȱ
vedrørerȱ ekstraȱ hjemmebesøg,ȱ øgerȱ samarbejdeȱ medȱ daginstitutionerne,ȱ fastholdelseȱ
ogȱvidereudviklingȱafȱmødregrupperȱogȱsærskilteȱindsatserȱforȱfædre.ȱȱ
ȱ

Jørgensenȱ (2015)ȱ sætterȱ fokusȱ påȱ sundhedsplejerskersȱ selvforståelserȱ ogȱ tagerȱ

udgangspunktȱiȱenȱantagelseȱom,ȱatȱsundhedsplejerskerȱharȱproblemerȱiȱforholdȱtilȱatȱ
artikulereȱderesȱfaglighedȱpåȱenȱforståeligȱmåde,ȱogsåȱoverȱforȱandreȱfaggrupper.ȱDetȱ
teoretiskeȱudgangspunktȱerȱpoststrukturalistiskȱteori,ȱogȱsundhedsplejerskernesȱfagligeȱ
selvforståelserȱerȱundersøgtȱpåȱbaggrundȱafȱperformativȱorganisatoriskȱetnografi.ȱDataȬ
indsamlingenȱerȱudførtȱkvalitativtȱviaȱblandtȱandetȱobservationȱogȱinterviews.ȱJørgenȬ
senȱ (2015)ȱ konkluderer,ȱ atȱ sundhedsplejerskersȱ udfordringerȱ ikkeȱ blotȱ handlerȱ omȱ atȱ
væreȱiȱstandȱtilȱatȱkunneȱredegøreȱforȱdenȱfaglighed,ȱsomȱsynesȱvanskeligȱatȱartikulere,ȱ
menȱogsåȱom,ȱatȱdet,ȱderȱtagesȱforȱgivetȱogȱdet,ȱderȱkanȱellerȱikkeȱkanȱsigesȱogȱgøresȱiȱ
detȱsundhedsplejefagligeȱfelt,ȱikkeȱforȱalvorȱbliverȱsatȱtilȱdiskussionȱiȱforholdȱtil,ȱatȱopȬ
gavenȱerȱforanderlig.ȱȱ
ȱ

LesethȱogȱSolbrækkeȱ(2011)ȱharȱiȱdenneȱantologiȱsatȱfokusȱpåȱbetydningenȱafȱkønȱ

ogȱ etnicitetȱ iȱ sundhedsȬȱ ogȱ socialfagligeȱ professioner.ȱ Derȱ stillesȱ blandtȱ andetȱ spørgsȬ
målȱ til,ȱ hvilkeȱ fremherskendeȱ kønsrelateredeȱ modellerȱ derȱ eksistererȱ iȱ velfærdsstatenȱ
professioner,ȱogȱhvordanȱdisseȱerȱudfordretȱafȱglobaliseringȱogȱindvandring.ȱMedȱudȬ
gangspunktȱiȱdenȱnorskeȱvelfærdsstatsȱambitionerȱomȱatȱinkludereȱalle,ȱproblematiseȬ
rerȱbogen,ȱhvordanȱsubtileȱformerȱforȱeksklusionȱogȱsocialȱdifferentieringȱforegårȱindenȱ
forȱprofessionerȱogȱprofessionsuddannelser.ȱBogenȱrepræsentererȱetȱsåkaldtȱnysgerrigtȱ
blikȱpåȱprofessionerȱogȱprofessionsuddannelserȱsomȱkulturelleȱpraksisser,ȱogȱbogensȱtiȱ
forskelligeȱbidragȱpræsentererȱenȱflerfagligȱogȱmetodiskȱbreddeȱbaseretȱpåȱstudierȱhenȬ
tetȱ fraȱ sundhedsȬȱ ogȱ socialfagligeȱ professionerȱ ogȱ professionsuddannelser.ȱ Bogenȱ harȱ
overordnetȱetȱkulturanalytiskȱperspektivȱogȱhenvenderȱsigȱtilȱstuderendeȱindenȱforȱdeȱ
nævnteȱprofessionerȱsamtȱforskere,ȱsomȱinteressererȱsigȱforȱkulturanalytiskeȱproblemȬ
stillinger.ȱȱ
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ȱ

Neumannȱ(2009)ȱharȱpåȱbaggrundȱafȱsinȱph.d.Ȭafhandlingȱudgivetȱdenneȱbog,ȱderȱ

somȱ udgangspunktȱ skalȱ bidrageȱ medȱ videnȱ omȱ mishandlingȱ afȱ børn.ȱ Neumannsȱ forȬ
modningȱ var,ȱ atȱ deȱ sundhedsplejersker,ȱ somȱ iȱ Norgeȱ tilserȱ alleȱ børn,ȱ havdeȱ enȱ videnȱ
omȱbørnemishandling.ȱFormodningenȱholdtȱdogȱikkeȱheltȱstik,ȱogȱflereȱtilbagemeldinȬ
gerȱfraȱsundhedsplejerskerȱbeskrev,ȱatȱnetopȱdenneȱvidenȱikkeȱvarȱetȱområdeȱforȱderesȱ
faggruppe.ȱTeoretiskȱtrækkesȱpåȱbådeȱFoucaultȱ(2002),ȱBourdieuȱ(2006)ȱogȱBourdieuȱetȱ
al.ȱ (1993),ȱ ogȱ Neumannȱ konkluderer,ȱ atȱ sundhedsplejefagetȱ erȱ indlejretȱ iȱ enȱ tradition,ȱ
hvorȱmanȱhellereȱsøgerȱalternativeȱløsningerȱendȱatȱindberetteȱtilȱdeȱsocialeȱmyndigheȬ
der.ȱEnȱtraditionȱsomȱifølgeȱforfatterenȱbunderȱiȱfaggruppensȱkønnedeȱhistorie.ȱEnȱanȬ
denȱ forklaringȱ påpeger,ȱ atȱ sundhedsplejefagetȱ ofteȱ erȱ behæftetȱ medȱ tvivlsspørgsmål,ȱ
idetȱ sundhedsplejerskerneȱ harȱ enȱ storȱ opgavesammensætning,ȱ hvorȱ specialvidenȱ påȱ
forskelligeȱ områderȱ erȱ afløstȱ afȱ mereȱ generelȱ videnȱ omȱ blandtȱ andetȱ atȱ vejeȱ ogȱ måleȱ
børnene,ȱmotoriskeȱfærdighederȱhosȱbørneneȱogȱkontrolȱafȱsynȱogȱhørelse.ȱDetȱerȱligeȬ
ledesȱforfatterensȱkonklusion,ȱatȱsundhedsplejefagetȱerȱprægetȱafȱenȱmedicinskȱdiskurs,ȱ
idetȱ sundhedsplejerskerneȱ ligeledesȱ erȱ uddannedeȱ sygeplejerskerȱ ogȱ derforȱ potentieltȱ
erȱiȱrisikoȱforȱatȱoverseȱdeȱikkeȬfysiskeȱtegnȱpåȱmisrøgt.ȱȱ
ȱ

Morbergȱ(2008)ȱundersøgerȱskolesundhedsplejerskersȱforståelserȱafȱderesȱarbejdeȱ

iȱetȱuddannelsesmiljøȱsamtȱmulighederneȱforȱatȱudvikleȱskolesundhedsplejen.ȱDataȱerȱ
indsamletȱviaȱfokusgruppeinterviewsȱmedȱ24ȱskolesundhedsplejerskerȱsamtȱ11ȱindiviȬ
duelleȱ interviewsȱ medȱ niȱ ledendeȱ skolesundhedsplejersker,ȱ ogȱ studietȱ erȱ funderetȱ iȱ
Groundedȱ Theory.ȱ Morbergȱ konkluderer,ȱ atȱ detȱ atȱ væreȱ enȱ ensomȱ professionȱ påȱ enȱ
skoleȱ medȱ enȱ uklarȱ professionsrolleȱ vanskeliggørȱ leveringenȱ afȱ skolesundhedspleje.ȱ
Forȱ atȱ styrkeȱ legitimitetenȱ afȱ netopȱ skolesundhedsplejeȱ erȱ detȱ ifølgeȱ forfatterenȱ nødȬ
vendigtȱmedȱenȱløbendeȱprofessionelȱudviklingȱafȱdenȱenkelteȱskolesundhedsplejerskeȱ
samtȱ atȱ udvikleȱ metoderȱ tilȱ denneȱ praksis.ȱ Blandtȱ andreȱ anbefalesȱ konkreteȱ målȱ forȱ
skolesundhedsplejen,ȱenȱstruktureretȱplanȱforȱuddannelseȱogȱtræningȱiȱledelsenȱafȱskoȬ
lesundhedsplejenȱiȱsamarbejdeȱmedȱforskningsverdenen.ȱȱ
ȱ

Iȱ denneȱ ph.d.Ȭafhandlingȱ undersøgerȱ Claussonȱ (2008)ȱ skolesundhedsplejerskersȱ

beskrivelserȱafȱskolebørnenesȱsundhedȱogȱanalysererȱinfluerendeȱfaktorerȱiȱsundhedsȬ
journalerne.ȱDerudoverȱevalueresȱinterventionerȱoverforȱfamilierne.ȱDataindsamlingenȱ
erȱudførtȱbådeȱkvalitativtȱogȱkvantitativtȱogȱbestårȱafȱfireȱdele.ȱStudietȱviser,ȱatȱskoleȬ
sundhedsplejerskerneȱ vurdererȱ børnenesȱ mentaleȱ sundhedȱ somȱ værendeȱ forværret,ȱ
særligtȱforȱpigerȱiȱsocioøkonomiskȱudsatteȱområder.ȱStudietȱviser,ȱatȱindividuelleȱfaktoȬ
rerȱrelateretȱtilȱlivsstilȱhavdeȱindflydelseȱpåȱskolebørnenesȱfysiskeȱsundhed,ȱimensȱdenȱ
psykiskeȱ sundhedȱ varȱ påvirketȱ afȱ såvelȱ skolemiljøetȱ somȱ familierelationerne,ȱ medȱ
sidstnævnteȱsomȱdenȱmestȱinfluerende.ȱStudietȱfremhæverȱogsåȱetiskeȱvanskelighederȱ
omkringȱ journalføring,ȱ somȱ blandtȱ andetȱ fremhævesȱ vedȱ mangelȱ påȱ tid,ȱ mangelfuldtȱ
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journalsystemȱ ogȱ frygtȱ forȱ atȱ stigmatisereȱ børnene.ȱ Claussonȱ konkluderer,ȱ atȱ skoleȬ
sundhedsplejerskerȱharȱenȱdybdegåendeȱvidenȱomȱskolebørnsȱsundhed,ȱmenȱatȱdenneȱ
videnȱ ikkeȱ udnyttesȱ fuldtȱ ud.ȱ Blandtȱ andetȱ fremhævesȱ udviklingȱ afȱ journalsystemetȱ
somȱetȱfokuspunktȱforȱfremtiden.ȱȱ
ȱ

Hjälmhultȱ (2007)ȱ undersøgerȱ iȱ denneȱ afhandlingȱ sundhedsplejerskestuderendesȱ

læringȱiȱpraksis.ȱFormåletȱerȱ atȱundersøge,ȱhvadȱderȱvarȱproblematiskȱiȱsundhedspleȬ
jerskestuderendesȱkliniskeȱpraksisȱsamtȱatȱudvikleȱenȱteori,ȱsomȱkanȱforklare,ȱhvordanȱ
deȱ studerendeȱ handledeȱ forȱ atȱ løseȱ problemet.ȱ Studietȱ anvenderȱ Groundedȱ Theoryȱ
(Lomborg,ȱ2005),ȱsomȱharȱtilȱformålȱatȱhøjneȱkvalitetenȱiȱsåvelȱuddannelseȱsomȱpraksis.ȱ
Dataȱ erȱ indsamletȱ viaȱ 55ȱ interviewsȱ ogȱ 108ȱ ugerapporterȱ fraȱ 21ȱ studerende.ȱ Studietȱ
viser,ȱatȱdeȱstuderendesȱstørsteȱbekymringȱbestodȱi,ȱhvordanȱdeȱkunneȱopnåȱlæringserȬ
faringerȱtilȱatȱbliveȱsundhedsplejersker.ȱFundeneȱiȱstudietȱindikerer,ȱatȱsundhedsplejerȬ
skestuderendeȱvarȱnødtȱtilȱatȱerobreȱderesȱhandlingsrumȱiȱpraksisfeltet.ȱDeȱmåȱarbejdeȱ
henȱ imodȱ selvstændighed,ȱ arbejdeȱ modȱ systemetȱ ogȱ takleȱ deȱ spændinger,ȱ derȱ er,ȱ nårȱ
manȱtørȱdrageȱomsorgȱforȱandre.ȱDenȱfremstilledeȱteoriȱomȱatȱerobreȱhandlingsrummetȱ
repræsentererȱdeȱstuderendesȱbekymringerȱogȱkanȱpotentieltȱanvendesȱtilȱatȱsuperviseȬ
reȱstuderendeȱiȱpraksisȱogȱtilȱatȱforklare,ȱhvadȱsupervisorer,ȱstuderendeȱogȱundervisereȱ
måȱgøreȱforȱatȱoptimereȱlæringsmålene.ȱ
ȱ

Axelsenȱ (2004)ȱ erȱ medȱ etȱ Bourdieuteoretiskȱ perspektivȱ (Bourdieuȱ &ȱ Wacquant,ȱ

2009;ȱBourdieuȱ&ȱPasseron,ȱ2006;ȱBourdieu,ȱ2005)ȱgåetȱbagȱomȱdenȱvirksomhed,ȱsundȬ
hedsplejerskerneȱ udførerȱ iȱ forholdȱ tilȱ svagtȱ stilledeȱ børnȱ ogȱ ungeȱ iȱ Danmark.ȱ Detȱ erȱ
Axelsensȱ konklusion,ȱ atȱ det,ȱ derȱ udspillerȱ sigȱ iȱ deȱ særligeȱ aktiviteter,ȱ derȱ beskrivesȱ iȱ
sundhedsplejensȱ faginterneȱ beskrivelserȱ afȱ deresȱ virksomhed,ȱ kanȱ betragtesȱ somȱ enȱ
formȱ forȱ symbolskȱ voldȱ medȱ inspirationȱ fraȱ Bourdieusȱ begrebsapparat,ȱ ogȱ detȱ vises,ȱ
hvordanȱdenneȱsymbolskȱvoldȱkanȱrisikereȱatȱmedføreȱenȱyderligereȱmarginaliseringȱafȱ
deȱgrupperȱafȱbørnȱogȱunge,ȱsomȱiȱforvejenȱkanȱbetragtesȱsomȱsvagtȱstilledeȱiȱsamfunȬ
det.ȱ
ȱ

Underȱdetteȱ7.ȱtemaȱerȱdeȱnordiskeȱundersøgelserȱblevetȱinddraget.ȱVæsentligtȱatȱ

bemærkeȱerȱdet,ȱatȱkunȱganskeȱfåȱafȱdeȱindkomneȱundersøgelser,ȱeksplicitȱellerȱimpliȬ
cit,ȱharȱfokusȱpåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱKunȱtreȱundersøgelserȱ(Petersenȱ&ȱLaȬ
defoged,ȱ2015;ȱNeumann,ȱ2009;ȱAxelsen,ȱ2004)ȱberørerȱudsathedȱhosȱbørnȱpåȱforskelligȱ
vis,ȱmenȱviserȱtilȱgengældȱogsåȱproblemstillingerȱknyttetȱtilȱmarginaliseringsprocesserȱ
forbundetȱmedȱatȱudpegeȱgrupperȱafȱbørnȱogȱunge,ȱsomȱiȱforvejenȱkanȱbetragtesȱsomȱ
udsatteȱiȱsamfundet,ȱogȱtilȱmanglendeȱsundhedsfagligȱvidenȱomȱdeȱpsykiskeȱtegnȱhosȱ
børn,ȱsomȱharȱværetȱellerȱerȱudsatȱforȱmishandling.ȱDeȱøvrigeȱmedtagneȱundersøgelserȱ
berørerȱpåȱforskelligȱvisȱselveȱprofessionensȱfagligeȱselvforståelse,ȱlæringȱogȱudviklingȱ
afȱfaglighed,ȱmenȱerȱmedtaget,ȱfordiȱnetopȱsundhedsplejenȱsomȱenȱdelȱafȱvelfærdsstaȬ
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tensȱprofessionerȱharȱenȱcentralȱfunktionȱiȱbørnȱogȱungesȱlivȱogȱdeȱbådeȱalmeneȱogȱsærȬ
ligeȱforebyggelsesindsatserȱiȱvelfærdsstaten.ȱVæsentligtȱatȱfremhæveȱerȱsåledesȱmangȬ
lenȱpåȱforskningsundersøgelserȱpåȱnetopȱdetteȱområdeȱiȱenȱnordiskȱsammenhængȱ–ȱetȱ
ganskeȱcentraltȱparadoks,ȱalȱdenȱstundȱatȱnetopȱdeȱnordiskeȱvelfærdsstaterȱharȱenȱlangȱ
historiskȱ traditionȱ forȱ atȱ tilbydeȱ disseȱ indsatserȱ tilȱ småȱ børnȱ ogȱ deresȱ forældre,ȱ menȱ
tilsyneladendeȱ ikkeȱ enȱ forskningsmæssigȱ traditionȱ forȱ atȱ undersøgeȱ betydningenȱ afȱ
disseȱindsatser.ȱ

2.8. Tema nr. VIII – Forsknings- og vidensopsamlinger
Vidensopsamlingensȱsidsteȱtemaȱomhandlerȱforskningsreviewsȱogȱpræsentererȱblandtȱ
andetȱvidenȱomȱfamiliebaseredeȱprogrammerȱmodȱfedmeȱogȱovervægt,ȱinterventionerȱ
overforȱ partnervold,ȱ anvendelsenȱ afȱ teoriȱ iȱ forskningȱ vedrørendeȱ sundhedsadfærd,ȱ
hjemmemiljøetȱhosȱspædbørnsfamilierȱogsåȱoverforȱfamilierȱogȱsmåȱbørnȱmedȱsærligeȱ
behov.ȱ
ȱ
Titelȱ

Land

Peacock,ȱS.,ȱKonrad,ȱS.,ȱWatson,ȱE.,ȱNickel,ȱD.,ȱ&ȱMuhajarine,ȱN.ȱ(2013)ȱEffecȬ Canada
tivenessȱofȱhomeȱvisitingȱprogramsȱonȱchildȱoutcomesȱ–ȱAȱsystematicȱreview.ȱ
BMCȱPublicȱHealth,ȱ13(1),ȱ1Ȭ17.ȱ
ȱ
Knowlden,ȱ A.P.,ȱ &ȱ Sharma,ȱ M.ȱ (2012)ȱ Systematicȱ Reviewȱ ofȱ Familyȱ andȱ USAȱ
HomeȬBasedȱ Interventionsȱ Targetingȱ Paediatricȱ Overweightȱ andȱ Obesity.ȱ
ObesityȱReviews,ȱ13(6),ȱ499Ȭ508.ȱ
ȱ
Sharps,ȱ P.W.,ȱ Campbell,ȱ J.,ȱ Baty,ȱ M.L.,ȱ Walker,ȱ K.S.,ȱ &ȱ BairȬMerritt,ȱ M.H.ȱ USAȱ
(2008)ȱ Currentȱ Evidenceȱ onȱ Perinatalȱ Homeȱ Visitingȱ andȱ Intimateȱ Partnerȱ
Violence.ȱJOGNNȱ(37),ȱ480Ȭ491.ȱ
ȱ
Painter,ȱJ.E.,ȱBorba,ȱC.P.C.,ȱHynes,ȱM.,ȱMays,ȱD.,ȱ&ȱGlanz,ȱK.ȱ(2008)ȱTheȱUseȱ USAȱ
ofȱTheoryȱinȱHealthȱBehaviorȱResearchȱfromȱ2000ȱtoȱ2005ȱ–ȱAȱSystematicȱreȬ
view.ȱAnnalsȱofȱBehavioralȱMedicine,ȱ35(3),ȱ358Ȭ362.ȱ
ȱ
BakermansȬKranenburg,ȱ M.J.,ȱ vanȱ IJzendoorn,ȱ M.H.,ȱ &ȱ Bradley,ȱ R.H.ȱ (2005)ȱ USAȱ
ThoseȱWhoȱHave,ȱReceive:ȱTheȱMatthewȱEffectȱinȱEarlyȱChildhoodȱIntervenȬ
tionȱinȱtheȱHomeȱEnvironment.ȱReviewȱofȱEducationalȱResearch,ȱ75(1),ȱ1Ȭ26.ȱ
ȱ
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McNaughton,ȱ D.B.ȱ(2004)ȱ Nurseȱ Homeȱ VisitsȱtoȱMaternalȬChildȱClientsȱ–ȱAȱ USAȱ
ReviewȱofȱInterventionȱResearch.ȱPublicȱHealthȱNursing,ȱ21(3),ȱ207Ȭ219.ȱ
ȱ
Sweet,ȱM.A.,ȱ&ȱAppelbaum,ȱM.I.ȱ(2004)ȱIsȱhomeȱVisitingȱanȱEffectiveȱStrateȬ USAȱ
gy?ȱ Aȱ MetaȬAnalyticȱ Reviewȱ ofȱ Homeȱ Visitingȱ Programsȱ forȱ Familiesȱ withȱ
YoungȱChildren.ȱChildȱDevelopment,ȱ75(5),ȱ1435Ȭ1456.ȱ
ȱ
ȱ
Effektivitetenȱ afȱ brugenȱ afȱ paraprofessionelleȱ vedȱ hjemmebesøgȱ iȱ udsatteȱ familierȱ erȱ
uklar,ȱ hvorforȱ detteȱ reviewȱ (Peacockȱ etȱ al.,ȱ 2013)ȱ harȱ netopȱ detȱ fokusområde.ȱ Alleȱ deȱ
involveredeȱstudierȱerȱrandomiseredeȱkontrolleredeȱforsøg,ȱprimærtȱudførtȱiȱUSA.ȱSigȬ
nifikanteȱ forbedringerȱ forȱ børnsȱ udviklingȱ ogȱ sundhedȱ erȱ fundetȱ iȱ forbindelseȱ medȱ
forebyggelseȱ afȱ børnemishandling,ȱ særligtȱ nårȱ interventionenȱ igangsættesȱ prænatalt.ȱ
DerȱerȱogsåȱudviklingsmæssigeȱforbedringerȱmedȱhensynȱtilȱkognitionȱogȱproblemadȬ
færd,ȱligesomȱderȱerȱenȱreduceretȱforekomstȱafȱlavȱfødselsvægtȱogȱsundhedsproblemerȱ
hosȱældreȱbørnȱogȱøgetȱforekomstȱafȱnormaleȱvækstkurverȱiȱdenȱtidligeȱbarndom.ȱDogȱ
viserȱstudiet,ȱatȱhjemmebesøgȱharȱenȱbegrænsetȱeffektivitetȱiȱforholdȱtilȱatȱforbedreȱlivetȱ
forȱdeȱmestȱsocialtȱudsatteȱbørnȱogȱfamilier.ȱȱ
ȱ

FormåletȱmedȱdetteȱstudieȱafȱKnowldenȱogȱSharmaȱ(2012)ȱvarȱsystematiskȱatȱanaȬ

lysereȱ familieȬȱ ogȱ hjemmebaseredeȱ randomiseredeȱ kontrolleredeȱ forsøgȱ rettetȱ modȱ
programmerȱforȱbehandlingȱafȱovervægtȱogȱfedmeȱhosȱbørnȱmellemȱ2ȱogȱ7ȱår.ȱIȱprocesȬ
senȱfremkomȱniȱstudier,ȱhvorafȱdeȱotteȱproduceredeȱsignifikanteȱresultater.ȱHovedparȬ
tenȱafȱprogrammerneȱbestodȱafȱforældreuddannelse,ȱhvormedȱdisseȱblevȱdenȱprimæreȱ
modalitetȱ iȱ interventionen.ȱ Underȱ detȱ kvarteȱ afȱ studierneȱ inkluderedeȱ hjemmebesøg,ȱ
omȱendȱalleȱiȱenȱellerȱandenȱformȱvarȱhjemmebaserede.ȱKunȱtreȱafȱstudierneȱanvendteȱ
socialȬȱ ellerȱ adfærdsteori,ȱ ogȱ kunȱ toȱ studierȱ omfattedeȱ procesevaluering.ȱ Forfatterneȱ
konkluderer,ȱatȱyderligereȱforskningȱerȱnødvendigȱforȱatȱmåleȱeffektenȱafȱanvendelsenȱ
afȱhjemmeȬȱogȱfamiliemiljøerȱiȱbehandlingenȱafȱpædiatriskȱfedme.ȱȱ
ȱ

Sharpsȱetȱal.ȱ(2008)ȱbeskriverȱeksisterendeȱdokumentationȱvedrørendeȱperinataleȱ

hjemmebesøgȱ ogȱ interventionȱ overforȱ partnervold.ȱ Forfatterneȱ harȱ gennemgåetȱ 128ȱ
artikler,ȱhvorafȱ8ȱmødteȱkriterierneȱforȱatȱbliveȱinkluderet.ȱIngenȱafȱstudierneȱfremvisteȱ
perinataleȱhjemmebesøgsinterventioner,ȱsomȱvarȱdesignetȱtilȱatȱimødekommeȱpartnerȬ
vold,ȱogȱdeȱstudier,ȱhvorȱpartnervoldȱvarȱetȱtema,ȱvarȱudkommetȱforȱmorȱogȱbarnȱbeȬ
grænset.ȱForfatterneȱkonkluderer,ȱatȱperinataleȱhjemmebesøgȱmedȱstorȱsandsynlighedȱ
forbedrerȱudkommetȱforȱsåvelȱgraviditetenȱogȱspædbarnet.ȱDerudoverȱpåpegesȱdet,ȱatȱ
hjemmebesøgȱmedȱfokusȱpåȱpartnervoldȱiȱikkeȬperinataleȱfamilierȱerȱeffektivtȱiȱforholdȱ
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tilȱ atȱ minimereȱ volden.ȱ Detteȱ indikerer,ȱ atȱ hjemmebesøgsinterventionenȱ rettetȱ modȱ
partnervoldȱpotentieltȱreducererȱvoldenȱogsåȱiȱperinataleȱfamilier.ȱȱ
ȱ

Painterȱ etȱ al.ȱ (2008)ȱ harȱ iȱ detteȱ systematiskeȱ reviewȱ rettetȱ fokusȱ modȱ brugenȱ afȱ

teoriȱ iȱ forskningȱ omkringȱ sundhedsadfærd.ȱ Baggrundenȱ er,ȱ atȱ programmer,ȱ somȱ erȱ
teoretiskȱ funderet,ȱ potentieltȱ erȱ mereȱ effektiveȱ endȱ programmer,ȱ somȱ ikkeȱ anvenderȱ
teori.ȱ
ȱ

Derudoverȱ påpegesȱ mangelfuldȱ videnȱ om,ȱ iȱ hvilketȱ omfangȱ teoriȱ erȱ anvendtȱ iȱ

denȱempiriskeȱforskningȱpåȱområdet.ȱForfatterneȱharȱgennemgåetȱ193ȱartiklerȱudgivetȱ
mellemȱ 2000ȱ ogȱ 2005.ȱ Godtȱ enȱ tredjedelȱ afȱ studierneȱ (35,7ȱ%)ȱ nævnteȱ detȱ teoretiskeȱ
fundament,ȱhvilketȱoftestȱvarȱdenȱtransteoretiskeȱmodel,ȱsocialȬkognitivȱteoriȱogȱsundȬ
hedsmodeller.ȱPåȱdenȱbaggrundȱ anbefalerȱforfatterne,ȱ atȱ forskereȱskalȱtilstræbeȱatȱ anȬ
vendeȱteoriȱmereȱgrundigtȱvedȱatȱanvende,ȱtesteȱogȱudvikleȱteoretiskeȱmetoder.ȱȱ
ȱ

BakermansȬKranenburgȱetȱal.ȱ(2005)ȱsætterȱfokusȱpåȱpræventiveȱhjemmebaseredeȱ

indsatserȱ iȱ denȱ tidligeȱ barndom,ȱ ogȱ hvorvidtȱ disseȱ harȱ effektȱ påȱ hjemmemiljøetȱ hosȱ
småbørnsfamilier.ȱ Forfatterneȱ harȱ systematiskȱ indsamletȱ datamaterialeȱ fraȱ iȱ altȱ 56ȱ inȬ
terventionsstudierȱ medȱ etȱ samletȱ deltagerantalȱ påȱ 7350ȱ familier.ȱ Studietȱ konkluderer,ȱ
atȱ hjemmebaseredeȱ interventionsstudierȱ erȱ effektive,ȱ omȱ endȱ denȱ kombineredeȱ effektȱ
erȱ begrænset.ȱ Deȱ mestȱ effektfuldeȱ interventionerȱ erȱ såledesȱ beskrevetȱ somȱ værendeȱ
hjemmebaseretȱ medȱ etȱ moderatȱ antalȱ sessionerȱ overȱ enȱ begrænsetȱ periode.ȱ Hosȱ midȬ
delklassefamilierȱvarȱeffektenȱgenereltȱstørreȱ endȱ hosȱfamilienȱ medȱungeȱ forældreȱ fraȱ
lavereȱsocioøkonomiskeȱklasser.ȱForfatterneȱfremlæggerȱtreȱpunkterȱatȱværeȱopmærkȬ
sommeȱ påȱ iȱ fremtidigeȱ interventioner.ȱ Forȱ detȱ førsteȱ erȱ chancenȱ forȱ succesȱ størst,ȱ såȬ
fremtȱinterventionenȱharȱfærreȱklartȱogȱtydeligtȱdefineredeȱfokusområder.ȱDerafȱfølger,ȱ
atȱforȱmangeȱfokusområderȱrisikererȱatȱfjerneȱfokusȱhelt,ȱhvorforȱinterventionenȱmisterȱ
sinȱeffekt.ȱSlutteligtȱerȱkorteȱinterventionsprogrammerȱnemmereȱatȱhåndtereȱforȱfamiliȬ
er,ȱsomȱiȱforvejenȱerȱpressedeȱoverȱdenȱnyeȱrolleȱsomȱforældre.ȱȱ
ȱ

Ifølgeȱ McNaughtonȱ (2004)ȱ harȱ hjemmebesøgȱ væretȱ betragtetȱ somȱ enȱ lovendeȱ

strategiȱoverforȱrisikofamilierȱmedȱsærligeȱbehov.ȱForskningsoversigterȱerȱderforȱværȬ
difuldeȱkilderȱforȱforskere,ȱpolitikereȱogȱpraktikere,ȱsomȱudviklerȱnyeȱhjemmebaseredeȱ
interventionsmodeller.ȱ Iȱ detteȱ reviewȱ undersøgesȱ 13ȱ artiklerȱ udgivetȱ mellemȱ 1980ȱ ogȱ
2000ȱmedȱdetȱformålȱatȱtesteȱeffektenȱafȱhjemmebesøgȱudførtȱafȱprofessionelleȱsygepleȬ
jersker.ȱ Studietȱ viser,ȱ atȱ problematikkerȱ hosȱ klienterneȱ spænderȱ bredt,ȱ ogȱ atȱ derȱ anȬ
vendesȱ adskilligeȱ interventionsformer.ȱ Studietȱ viserȱ også,ȱ atȱ derȱ iȱ deȱ flesteȱ rapporterȱ
manglerȱ tydeligȱ teoretiskȱ sammenhængȱ mellemȱ klientproblematikkerne,ȱ interventioȬ
nenȱogȱudkommetȱderaf.ȱDetȱanbefalesȱderfor,ȱatȱfremtidigeȱstudierȱrettesȱmodȱpraksisȬ
teori,ȱsomȱtydeligtȱeksplicitererȱdenȱintervention,ȱsomȱtestes.ȱȱ
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OgsåȱSweetȱogȱAppelbaumȱ(2004)ȱsætterȱfokusȱpåȱhjemmebesøgȱsomȱenȱeffektivȱ

strategiȱ overforȱ småbørnsfamilier,ȱ iȱ hvadȱ deȱ beskriverȱ somȱ denȱ førsteȱ metaanalytiskeȱ
indsatsȱ forȱ atȱ kvantificereȱ brugbarhedenȱ afȱ hjemmebesøgȱ tilȱ atȱ hjælpeȱ familierȱ medȱ
småȱ børn.ȱ Studierȱ harȱ indsamletȱ dataȱ fraȱ 60ȱ hjemmebesøgsprogrammer,ȱ hvorafȱ udȬ
kommetȱ erȱ analyseretȱ påȱ femȱ grupperȱ forȱ henholdsvisȱ børnȱ ogȱ forældre.ȱ Forfatterneȱ
konkluderer,ȱatȱhjemmebesøgȱhjælperȱfamilierȱmedȱsmåȱbørn,ȱmenȱatȱderȱmanglerȱunȬ
dersøgelseȱom,ȱhvorvidtȱomkostningerneȱvedȱprogrammerneȱopvejerȱhjælpen,ȱligesomȱ
derȱikkeȱentydigtȱkanȱpegesȱpå,ȱhvadȱderȱkonkretȱgørȱhjemmebesøgȱsuccesfulde.ȱȱ
ȱ

Opsamlendeȱforȱ detteȱtemaȱ er,ȱatȱ iȱ altȱ otteȱ forskningsȬȱogȱ vidensopsamlingerȱ erȱ

indfangetȱ iȱ søgeprocessenȱ ogȱ medtagetȱ underȱ detteȱ tema.ȱ Fællesȱ forȱ deȱ inddragedeȱ
forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingerȱ er,ȱ atȱ deȱ alleȱ erȱ internationale,ȱ ogȱ ingenȱ afȱ demȱ erȱ
foretagetȱmedȱafsætȱiȱdeȱnordiskeȱlande.ȱFællesȱforȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingerȬ
neȱ erȱ også,ȱ atȱdeȱalleȱ pegerȱ påȱ enȱ rækkeȱmanglerȱ iȱ forholdȱ tilȱdenȱeksisterendeȱ videnȱ
omȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ ogȱ betydningȱ iȱ arbejdetȱ medȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ familier.ȱ
Manglerneȱ knytterȱ særligtȱ anȱ til,ȱ atȱ derȱ bådeȱ manglerȱ tydelighedȱ iȱ deȱ interventionsȬ
former,ȱ derȱ tilrettelægges,ȱ såvelȱ somȱ enȱ tydelighedȱ iȱ atȱ indkredse,ȱ hvilkeȱ formerȱ forȱ
indsatserȱderȱharȱbedstȱeffektȱforȱudsatteȱsmåȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱSidstȱmenȱabsolutȱ
ikkeȱ mindstȱ medvirkerȱ enȱ afȱ deȱ inddragedeȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingerȱ tilȱ atȱ
betoneȱetȱfraværȱafȱteoretiskeȱperspektiverȱiȱforståelserȱafȱudsathedȱogȱetȱfraværȱafȱteoȬ
ri,ȱderȱinddragesȱiȱudviklingenȱafȱdeȱtilrettelagteȱinterventioner.ȱ
ȱ

SåledesȱbelyserȱMcNaughtonȱ(2004)ȱiȱenȱgennemgangȱafȱenȱrækkeȱundersøgelser,ȱ

atȱ problematikkerȱ hosȱ klienterneȱ spænderȱ bredt,ȱ ogȱ atȱ derȱ anvendesȱ adskilligeȱ interȬ
ventionsformer.ȱ McNaughtonȱ (2004)ȱ viserȱ også,ȱ atȱ derȱ iȱ deȱ flesteȱ rapporterȱ manglerȱ
tydeligȱteoretiskȱsammenhængȱmellemȱklientproblematikkerne,ȱinterventionenȱogȱudȬ
kommetȱderaf.ȱDetȱanbefalesȱderfor,ȱatȱfremtidigeȱstudierȱrettesȱmodȱpraksisteori,ȱsomȱ
tydeligtȱ eksplicitererȱ denȱ intervention,ȱ somȱ testes.ȱ Knyttetȱ tilȱ undersøgelser,ȱ derȱ indȬ
kredserȱ effektȱ afȱ tidligeȱ interventionerȱ gennemȱ sundhedspleje,ȱ erȱ BakermansȬ
Kranenburgȱetȱal.ȱ(2005),ȱderȱharȱsatȱfokusȱpåȱpræventiveȱhjemmebaseredeȱindsatserȱiȱ
denȱ tidligeȱ barndom,ȱ ogȱ hvorvidtȱ disseȱ harȱ effektȱ påȱ hjemmemiljøetȱ hosȱ småbørnsfaȬ
milier.ȱ Forfatterneȱ harȱ systematiskȱ indsamletȱ datamaterialeȱ fraȱ iȱ altȱ 56ȱ interventionsȬ
studierȱ medȱ etȱ samletȱ deltagerantalȱ påȱ 7350ȱ familier.ȱ Detteȱ erȱ etȱ ganskeȱ omfattendeȱ
datamateriale,ȱ somȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ indkredse,ȱ atȱ deȱ såkaldteȱ hjemmebaseredeȱ interȬ
ventionsstudierȱ erȱ mestȱ effektive,ȱ omȱ endȱ denȱ kombineredeȱ effektȱ erȱ begrænset.ȱ Deȱ
mestȱeffektfuldeȱinterventionerȱerȱsåledesȱbeskrevetȱsomȱværendeȱhjemmebaseretȱmedȱ
etȱ moderatȱ antalȱ sessionerȱ overȱ enȱ begrænsetȱ periode,ȱ hvorȱ derȱ samtidigȱ ikkeȱ erȱ forȱ
mangeȱogȱkomplekseȱformålȱiȱspilȱpåȱsammeȱtid.ȱ
ȱ
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Painterȱetȱal.ȱ(2008)ȱharȱiȱdetteȱsystematiskeȱreviewȱrettetȱfokusȱmodȱbrugenȱafȱteoriȱiȱ
forskningȱomkringȱsundhedsadfærd.ȱBaggrundenȱer,ȱatȱprogrammer,ȱsomȱerȱteoretiskȱ
funderet,ȱpotentieltȱerȱmereȱeffektiveȱendȱprogrammer,ȱsomȱikkeȱanvenderȱteori,ȱhvilȬ
ketȱiȱhøjȱgradȱmedvirkerȱtilȱatȱkaldeȱpåȱyderligereȱforskning,ȱhvorȱteoretiskeȱforståelserȱ
afȱudsathedȱogȱinterventionsindsatserȱkoblesȱsammen.ȱȱ

2.9. Diskussion
DeȱindsamledeȱinternationaleȱstudierȱiȱdenneȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingȱmedvirȬ
kerȱoverordnetȱtilȱatȱindkredseȱomfangetȱafȱforskningȱogȱvidenȱomȱbetydningenȱafȱenȱ
tidligȱsundhedsfagligȱindsatsȱoverforȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier.13ȱȱ
ȱ

TreȱsærligeȱproblemstillingerȱskalȱfremhævesȱogȱuddybesȱiȱnærværendeȱpåȱbagȬ

grundȱafȱresultaterneȱfraȱdenneȱforskningsȬȱogȱvidensopsamling.ȱDenȱførsteȱproblemȬ
stillingȱ knytterȱ anȱ til,ȱ atȱ derȱ trædesȱ påȱ etȱ empiriskȱ relativtȱ tyndtȱ områdeȱ iȱ forholdȱ tilȱ
systematiskȱforskningsbaseretȱvidenȱomȱsundhedsplejensȱindsatserȱogȱbetydningȱiȱrelaȬ
tionȱ tilȱ småȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ deresȱ forældre.ȱ Denȱ andenȱ problemstilling,ȱ somȱ ogsåȱ erȱ
indkredsetȱ afȱ flereȱ afȱ deȱ internationaleȱ reviewsȱ (BakermansȬKranenburgȱ etȱ al.,ȱ 2005;ȱ
Painterȱ etȱ al.,ȱ 2008),ȱ somȱ erȱ medtagetȱ iȱ denneȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamling,ȱ erȱ enȱ
uklarhedȱknyttetȱtilȱteoretiskeȱforståelserȱafȱudsathedȱhosȱsmåȱbørnȱogȱderesȱforældre.ȱ
Hvordanȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱdeȱforskelligeȱundersøgelserȱindkredserȱudsathed,ȱforbliȬ
verȱiȱflereȱafȱundersøgelserneȱstortȱsetȱikkeȱberørtȱogȱkanȱpåȱdenneȱmådeȱmedvirkeȱtilȱ
atȱ skabeȱ unuanceredeȱ billederȱ afȱ udsathedȱ hosȱ bådeȱ børnȱ ogȱ voksne.ȱ Denȱ tredjeȱ proȬ
blemstillingȱkanȱiȱhøjȱgradȱses,ȱnårȱetȱsamletȱbilledeȱafȱdeȱindkomneȱundersøgelserȱfoȬ
retages,ȱidetȱderȱtydeligtȱerȱenȱstærkȱovervægtȱafȱundersøgelser,ȱsærligtȱdeȱinternatioȬ
nale,ȱ derȱ anvenderȱ etȱ kvantitativtȱ forskningsdesign,ȱ derȱ påȱ denȱ eneȱ sideȱ bevirker,ȱ atȱ
derȱofteȱerȱtaleȱomȱrelativtȱstoreȱgrupperȱafȱinddragedeȱmødreȱogȱbørnȱiȱdeȱforskelligeȱ
undersøgelser,ȱ menȱ somȱ samtidigȱ ogsåȱ påȱ denȱ andenȱ sideȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ begrænseȱ
denȱ viden,ȱ hvorȱ detȱ medȱ anvendelsenȱ afȱ andreȱ typerȱ forskningsdesignȱ åbnerȱ forȱ atȱ
udvikleȱvidenȱtætȱforbundetȱtilȱmødreȱogȱbørnsȱegneȱperspektiver,ȱoplevelserȱogȱhandȬ
lingerȱiȱforældrepraksisȱogȱbarndom.ȱȱ
ȱ

Uddybendeȱ omȱ denȱ førsteȱ problemstillingȱ knyttetȱ tilȱ enȱ stærkȱ begrænsningȱ påȱ

forskningsbaseretȱ videnȱ omȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ ogȱ betydningȱ viserȱ gennemȬ
gangenȱafȱdeȱindkomneȱundersøgelser,ȱatȱdetȱerȱetȱforskningsfelt,ȱhvorȱderȱiȱhøjȱgradȱerȱ
mulighedȱforȱfortsatȱatȱudvikleȱmarkantȱogȱvigtigȱviden.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱDerȱskalȱiȱenȱsammenligningȱmellemȱdanskeȱogȱinternationaleȱstudierȱnaturligvisȱtagesȱforbeȬ
holdȱforȱsåvelȱsociale,ȱkulturelleȱogȱpolitiskeȱforhold.ȱ
13
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Medȱfokusȱpåȱbetydningenȱafȱtidligeȱforebyggendeȱindsatserȱoverforȱsmåȱbørnsȱ

udsatteȱ livsȬȱ ogȱ opvækstforhold,ȱ såledesȱ somȱ detȱ blevȱ belystȱ indledningsvist,ȱ erȱ detȱ
bemærkelsesværdigt,ȱ atȱ derȱ genereltȱ erȱ etȱ fraværȱ afȱ forskningsundersøgelserȱ medȱ diȬ
rekteȱ fokusȱ påȱ atȱ udforskeȱ betydningenȱ afȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ overforȱ udsatteȱ
småȱ børnȱ ogȱ deresȱ familierȱ ogȱ velȱ ogȱ mærkeȱ medȱ etȱ forskningsdesign,ȱ derȱ rummerȱ
mulighedenȱ forȱ atȱ følgeȱ børneneȱ videreȱ fremȱ iȱ deresȱ barndom.ȱ Enȱ rækkeȱ studierȱ erȱ
fundet,ȱ somȱ harȱ anvendtȱ etȱ randomiseretȱ kontrolleretȱ forskningsdesign,ȱ primærtȱ fraȱ
USA,ȱ ogȱ harȱ medvirketȱ tilȱ atȱ indkredseȱ nogenȱ effektȱ vedȱ sundhedsplejensȱ indsats.ȱ
Peacockȱ etȱ al.ȱ (2013)ȱ belyserȱ iȱ enȱ systematiskȱ gennemgangȱ afȱ forskningȱ påȱ områdetȱ iȱ
relationȱtilȱsåkaldteȱinterventionsstudierȱmedȱetȱrandomiseretȱkontrolleretȱforskningsȬ
design,ȱatȱsignifikanteȱforbedringerȱforȱbørnsȱudviklingȱogȱsundhedȱerȱfundetȱiȱforbinȬ
delseȱ medȱ forebyggelseȱ afȱ børnemishandling,ȱ særligtȱ nårȱ interventionenȱ igangsættesȱ
prænatalt,ȱ dvs.ȱ sættesȱ indȱ overforȱ deȱ gravideȱ mødre.ȱ Derȱ erȱ ogsåȱ indkredsetȱ udvikȬ
lingsmæssigeȱ forbedringerȱ medȱ hensynȱ tilȱ kognitionȱ ogȱ problemadfærdȱ hosȱ børnene,ȱ
ligesomȱ derȱ erȱ fundetȱ enȱ reduceretȱ forekomstȱ afȱ lavȱ fødselsvægtȱ ogȱ sundhedsprobleȬ
merȱhosȱældreȱbørnȱogȱøgetȱforekomstȱafȱnormaleȱvækstkurverȱiȱdenȱtidligeȱbarndom.ȱ
Dogȱ pegesȱ på,ȱ atȱ hjemmebesøgȱ harȱ vistȱ enȱ begrænsetȱ effektȱ iȱ forholdȱ tilȱ atȱ forbedreȱ
livetȱforȱdeȱmestȱsocialtȱudsatteȱbørnȱogȱfamilier.ȱȱ
ȱ

Enȱ rækkeȱ studierȱ fraȱ isærȱ USAȱ harȱ medȱ anvendelseȱ afȱ etȱ kvasiȬeksperimenteltȱ

designȱ endvidereȱ medvirketȱ tilȱ atȱ indkredse,ȱ atȱ tidligeȱ indsatserȱ udførtȱ afȱ sundhedsȬ
personaleȱharȱenȱvisȱeffektȱellerȱbetydningȱspecifiktȱiȱrelationȱtilȱdetȱlilleȱbarnsȱudvikȬ
ling.ȱDeȱmestȱeffektfuldeȱinterventionerȱerȱsåledesȱbeskrevetȱsomȱværendeȱdeȱsåkaldtȱ
hjemmebaseredeȱindsatserȱmedȱetȱmoderatȱantalȱsessionerȱoverȱenȱbegrænsetȱperiode,ȱ
menȱdogȱmedȱstørstȱeffektȱhosȱsåkaldteȱmiddelklassefamilierȱ(BakermansȬKranenburgȱ
etȱal.,ȱ2005).ȱȱ
ȱ

Hertilȱ kommerȱ imidlertid,ȱ atȱ derȱ ikkeȱ erȱ fundetȱ undersøgelser,ȱ derȱ anlæggerȱ etȱ

longitudioneltȱforskningsdesign,ȱderȱgiverȱmulighedȱforȱatȱfølgeȱbørnȱogȱ(evt.ȱforældre)ȱ
overȱetȱlængereȱtidsforløb,ȱogȱdetȱerȱderforȱganskeȱvanskeligtȱatȱudsigeȱnogetȱomȱbeȬ
tydningenȱafȱdeȱtidligeȱindsatserȱiȱforholdȱtilȱbarndomsȬȱogȱungdomsudvikling.ȱDenneȱ
typeȱrandomiseredeȱkontrolleredeȱinterventionsstudierȱerȱtilȱgengældȱindkredsetȱiȱrelaȬ
tionȱtilȱdaginstitutionensȱindsatsȱogȱbetydningȱoverforȱudsatteȱbørnȱbådeȱiȱamerikanskȱ
ogȱeuropæiskȱsammenhængȱogȱharȱmedvirketȱtilȱatȱindkredse,ȱatȱnetopȱdaginstitutioȬ
nen,ȱigenȱmedȱforbeholdȱforȱforskelleȱlandeȱimellem,ȱharȱvistȱsigȱatȱhaveȱenȱbetydningȱ
påȱ udsatteȱ børnsȱ sociale,ȱ emotionelleȱ ogȱ læringsmæssigeȱ udviklingȱ (Petersen,ȱ 2006,ȱ
2009).ȱ Detȱ amerikanskeȱ studieȱ foretagetȱ afȱ Magnusonȱ etȱ al.ȱ (2004)ȱ harȱ forȱ eksempelȱ
gennemȱ enȱ sammenligningȱ afȱ forskelligeȱ daginstitutionstyperȱ iȱ USAȱ fundet,ȱ atȱ børn,ȱ
somȱerȱiȱdaginstitution,ȱhvorȱderȱerȱtilrettelagteȱlæringsprogrammerȱmedȱfokusȱpåȱforȬ
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beredelseȱtilȱskolelivet,ȱklaredeȱsigȱbedreȱgennemȱdeȱførsteȱskoleårȱsammenlignetȱmedȱ
gruppenȱafȱbørn,ȱderȱikkeȱhavdeȱdeltaget.ȱHertilȱpåviserȱundersøgelsen,ȱatȱdaginstituȬ
tionenȱ harȱ betydningȱ forȱ udsatteȱ børn,ȱ hvilketȱ blandtȱ andetȱ forklaresȱ med,ȱ atȱ udsatteȱ
børnȱiȱdaginstitutionenȱmodtagerȱenȱkognitivȱstøtteȱogȱstimulering,ȱsomȱdeȱellersȱikkeȱ
fårȱhjemmefra.ȱUndersøgelsenȱharȱendvidereȱfokusȱpåȱstrukturelleȱforholdȱiȱinstitutioȬ
nerne,ȱherunderȱpersonaletsȱuddannelse,ȱvoksen/barnȱratioȱsamtȱhvorvidtȱdeȱforskelliȬ
geȱinstitutionerȱhavdeȱtilrettelagteȱlæringsprogrammer.ȱȱ
ȱ

Detȱengelskeȱstudieȱ”TheȱEppeȱProject”ȱafȱSylvaȱ etȱal.ȱ(2003)ȱogȱSammonsȱetȱal.ȱ

(2003,ȱ 2004a,ȱ 2004b)ȱ harȱ ogsåȱ foretagetȱ enȱ sammenlignendeȱ analyseȱ afȱ daginstitutioȬ
nensȱ betydning,ȱ hvilketȱ igenȱ skalȱ sesȱ iȱ forholdȱ tilȱ deȱ forskelligeȱ pasningsformer,ȱ derȱ
eksistererȱiȱEngland.ȱHerȱviserȱresultaterȱfraȱundersøgelsen,ȱatȱderȱerȱforskelȱpåȱbørnsȱ
kognitiveȱ ogȱ socialeȱ udviklingȱ setȱ iȱ forholdȱ til,ȱ omȱ børneneȱ erȱ iȱ daginstitution,ȱ indenȱ
skolegangȱpåbegyndes,ȱellerȱomȱdeȱpassesȱhjemme.ȱBørn,ȱderȱerȱiȱdaginstitution,ȱklarerȱ
sigȱ væsentligtȱ bedreȱ iȱ deȱ socialeȱ ogȱ kognitiveȱ tests,ȱ mensȱ deȱ børn,ȱ derȱ blevȱ passetȱ
hjemme,ȱogsåȱvisteȱsigȱovervejendeȱatȱhaveȱhjemligeȱforhold,ȱderȱvarȱprægetȱaf,ȱatȱmoȬ
derenȱvarȱarbejdsløs,ȱingenȱuddannelseȱhavde,ȱlavȱindkomstȱogȱandenȱetniskȱherkomstȱ
endȱengelsk.ȱȱ
ȱ

Schweinhartȱetȱal.ȱ(1993)ȱharȱmedȱafsætȱiȱetȱinterventionsstudie,ȱderȱomfattedeȱenȱ

tidligȱ daginstitutionsindsats,ȱ fulgtȱ enȱ gruppeȱ afȱ børnȱ gennemȱ deresȱ skolegang,ȱ ungȬ
domslivȱogȱsenereȱvoksenår,ȱogȱresultaterȱfraȱstudietȱpegerȱpå,ȱatȱbørn,ȱsomȱharȱdeltaȬ
getȱ iȱ denȱ pædagogiskeȱ interventionȱ iȱ deȱ tidligeȱ barndomsår,ȱ klarerȱ sigȱ bedreȱ iȱ ungȬ
domsȬȱogȱvoksenlivetȱsammenlignetȱmedȱdenȱkontrolgruppen,ȱderȱikkeȱmodtogȱpædaȬ
gogiskȱintervention.ȱ
ȱ

Etȱ andetȱ interessantȱ amerikanskȱ studieȱ påȱ daginstitutionsområdetȱ iȱ relationȱ tilȱ

udsatteȱbørnȱerȱ”TheȱAbcedarianȱproject”ȱ(Rameyȱetȱal.,ȱ1979;ȱRameyȱ&ȱFarran,ȱ1983),ȱ
hvorȱderȱblevȱiværksatȱpædagogiskeȱindsatserȱknyttetȱtilȱsocialtȱudsatteȱbørnsȱkognitiȬ
ve,ȱsocialeȱogȱsprogligeȱudvikling.ȱProjektetȱblevȱiværksatȱiȱUSAȱiȱ1972ȱogȱløbȱfremȱtilȱ
1977ȱogȱerȱetȱlongitudioneltȱrandomiseretȱforskningsstudieȱinspireretȱafȱBrofenbrennersȱ
(1986)ȱ teoretiskeȱ perspektiver.ȱ Bronfenbrennersȱ perspektiverȱ visesȱ isærȱ gennemȱ denȱ
pædagogiskeȱtilrettelæggelseȱafȱprojektet,ȱhvorȱogsåȱforældreneȱinddragesȱaktivtȱsåvelȱ
somȱ barnetsȱ generelleȱ miljø,ȱ idetȱ derȱ bådeȱ givesȱ enȱ pædagogiskȱ indsatsȱ ogȱ ligeledesȱ
givesȱmedicinskȱogȱernæringsmæssigȱstøtte.ȱHerȱforsøgesȱsåledesȱatȱgiveȱbarnetȱenȱhelȬ
hedsorienteretȱstøttendeȱindsatsȱfremȱforȱkunȱatȱforholdeȱsigȱtilȱbarnetsȱdagligeȱtimerȱiȱ
daginstitutionen.ȱStudietȱviserȱresultaterȱvedȱatȱfølgeȱbørneneȱ10ȱårȱefter,ȱhvorȱdeȱgårȱiȱ
skole,ȱ gennemȱ kognitiveȱ tests,ȱ hvorȱ deȱ børn,ȱ derȱ havdeȱ modtagetȱ denȱ pædagogiskeȱ
indsats,ȱ klaredeȱ sigȱ væsentligtȱ bedreȱ iȱ deresȱ skoleforløb,ȱ endȱ børneneȱ iȱ kontrolgrupȬ
pen,ȱderȱbådeȱhavdeȱdårligereȱskoleresultaterȱogȱmåtteȱgåȱklasserȱom.ȱȱ
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Nårȱ netopȱ disseȱ studierȱ afȱ daginstitutionenȱ somȱ enȱ tidligȱ forebyggendeȱ indsatsȱ

overforȱudsathedȱtrækkesȱindȱher,ȱerȱdetȱforȱatȱfremhæve,ȱhvorledesȱforskningsfeltetȱpåȱ
detteȱområdeȱtilȱstadighedȱerȱoptagetȱafȱatȱudforske,ȱhvorledesȱpædagogiskeȱindsatserȱ
kanȱforbedreȱudsatteȱbørnsȱlæringȱogȱudviklingȱ(Petersen,ȱ2014;ȱPetersenȱ&ȱLadefoged,ȱ
2015),ȱmenȱogsåȱforȱatȱbetoneȱdetȱganskeȱparadoksale,ȱatȱnårȱviȱforȱalvorȱskalȱindkredseȱ
tidligeȱforebyggendeȱindsatser,ȱsåȱmåȱsundhedsplejenȱjoȱnetopȱværeȱdenȱallertidligsteȱ
indsats,ȱsomȱbarnetȱkanȱmødeȱiȱbarndomslivet,ȱenddaȱogsåȱindenȱbarnetȱoverhovedetȱ
erȱkommetȱtilȱverden,ȱogȱatȱderȱherȱerȱetȱformȱforȱhulȱiȱforskningsȬȱogȱvidensudviklinȬ
gen.ȱMensȱflereȱtyperȱafȱundersøgelserȱerȱforetagetȱiȱenȱinternationalȱsammenhæng,ȱomȱ
endȱmedȱvarierendeȱkonklusioner,ȱerȱdetȱtilȱgengældȱstortȱsetȱfraværendeȱiȱbådeȱdanskȱ
ogȱnordiskȱforskningȱpåȱområdetȱ(Petersenȱ&ȱLadefoged,ȱ2015).ȱAtȱforskningenȱpåȱdetȬ
teȱområdeȱstortȱsetȱerȱfraværendeȱiȱbådeȱdanskȱogȱnordiskȱsammenhængȱmedvirkerȱtilȱ
atȱ udbyggeȱ konturerneȱ afȱ detteȱ vidensmæssigeȱ hul,ȱ idetȱ netopȱ deȱ nordiskeȱ landeȱ harȱ
enȱ megetȱ langȱ traditionȱ forȱ såkaldteȱ primæreȱ sundhedsforebyggendeȱ indsatserȱ iȱ deȱ
tidligeȱ barndomsår,ȱ menȱ atȱ detteȱ absolutȱ ikkeȱ serȱ udȱ tilȱ atȱ væreȱ tilstrækkeligtȱ forskȬ
ningsmæssigtȱbelyst,ȱsåledesȱatȱderȱforȱnuværendeȱmanglerȱvidenȱomȱbetydningenȱafȱ
disseȱindsatserȱforȱsmåȱudsatteȱbørnsȱudvikling.ȱȱ
ȱ

Iȱ etȱ bredtȱ vueȱ overȱ bådeȱ denȱ danskeȱ ogȱ internationaleȱ forskningȱ påȱ områdetȱ

knyttetȱtilȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilierȱerȱdetȱimidlertidȱsomȱudgangspunktȱganȬ
skeȱvanskeligtȱatȱfåȱindkredset,ȱhvilkeȱbørnȱogȱfamilierȱderȱkanȱbetegnesȱsomȱudsatteȱ–ȱ
ogȱsomȱderigennemȱmodtagerȱ(særlige)ȱindsatserȱfraȱsundhedsplejen.ȱAtȱfåȱindkredsetȱ
deȱ småȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ deresȱ familierȱ –ȱ udenȱ atȱ medtageȱ alleȱ børnȱ ogȱ forældreȱ ellerȱ
udelukkeȱ nogleȱ børnȱ ogȱ forældreȱ –ȱ erȱ enȱ problemstilling,ȱ somȱ forskningsfeltetȱ tilȱ staȬ
dighedȱkæmperȱmedȱatȱfåȱgrebȱomȱ(Petersen,ȱ2009,ȱ2011;ȱJensenȱetȱal.,ȱ2012,ȱ2015;ȱPeȬ
tersenȱ&ȱLadefoged,ȱ2015).ȱEnȱmangfoldighedȱafȱforståelserȱknyttetȱtilȱbegrebetȱudsatȬ
hedȱprægerȱforskningsfeltetȱogȱligeledesȱofteȱunderȱanvendelseȱafȱenȱlangȱrækkeȱandreȱ
begreber,ȱsomȱforȱeksempelȱrisikobørn,ȱbørnȱiȱvanskeligheder,ȱsårbareȱbørnȱellerȱbørnȱ
medȱ særligeȱ behovȱ (Hansen,ȱ 2005;ȱ Rutter,ȱ 1985;ȱ Petersen,ȱ 2015).ȱ Hertilȱ kommer,ȱ atȱ
kompleksitetenȱyderligereȱpressesȱfrem,ȱidetȱenȱmangfoldighedȱafȱproblemkomplekserȱ
fremtræderȱ somȱenȱformȱforȱunderkategorierȱunderȱselveȱbetegnelsenȱudsathed;ȱbørnȱ
medȱopvækstȱprægetȱafȱfysiskȱogȱpsykiskȱvoldȱellerȱbørn,ȱderȱkommerȱfraȱfamilierȱmedȱ
misbrug,ȱpsykiskȱsygdomȱogȱdertilȱenȱlangȱrækkeȱsåkaldteȱsocioøkonomiskeȱ(SES)ȱfakȬ
torerȱ knyttetȱ tilȱ forældresȱ økonomiske,ȱ uddannelsesȱ Ȭogȱ arbejdsmæssigeȱ forhold,ȱ derȱ
påȱforskelligeȱvisȱangivesȱatȱværeȱforhold,ȱderȱharȱbetydningȱforȱbådeȱbarnetsȱogȱforȬ
ældrenesȱudsatteȱlivsforholdȱ(Winslowȱ&ȱShaw,ȱ2007;ȱFrancoȱetȱal.,ȱ2010;ȱMartinȱetȱal.,ȱ
2012).ȱ
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Knyttetȱtilȱdenȱandenȱcentraleȱproblemstilling,ȱsomȱskalȱuddybesȱpåȱbaggrundȱafȱ

deȱindkomneȱundersøgelserȱiȱnærværendeȱforskningsȬȱogȱvidensopsamling,ȱer,ȱatȱstørȬ
stedelenȱafȱdisseȱikkeȱoperererȱmedȱeksplicitteȱteoretiskeȱperspektiverȱpåȱforståelserȱafȱ
udsathedȱ blandtȱ børnȱogȱ deresȱ forældre.ȱ Denneȱ problemstillingȱ erȱtilligeȱ indkredsetȱ iȱ
flereȱ afȱ deȱ indkomneȱ reviews,ȱ somȱ ogsåȱ erȱ blevetȱ gennemgåetȱ underȱ temaȱ nr.ȱ 8,ȱ ogȱ
medvirkerȱ tilȱ atȱ skabeȱ uklarhedȱ om,ȱ hvilkeȱ børnȱ ogȱ forældreȱ derȱ egentligȱ erȱ taleȱ om,ȱ
nårȱforebyggendeȱindsatserȱtilrettelæggesȱiȱdeȱtidligeȱårȱiȱsmåbørnsfamilier.ȱ
ȱ

Hvadȱ derȱ træderȱ fremȱ påȱ baggrundȱ afȱ deȱ indkomneȱ undersøgelserȱ knyttetȱ tilȱ

forståelserȱ afȱudsathed,ȱ er,ȱ atȱdetȱ tilsyneladendeȱofteȱikkeȱ erȱdetȱ lilleȱbarn,ȱ derȱerȱtaleȱ
om,ȱmenȱiȱlangtȱhøjereȱgradȱforældrenesȱudsathedȱiȱformȱafȱvanskeligeȱvoksenlivsforȬ
hold,ȱderȱbevægerȱsigȱadȱsnoedeȱvejeȱhenȱmodȱdetȱlilleȱbarnȱogȱantagesȱatȱhaveȱbetydȬ
ningȱforȱbarnetsȱudviklingsmulighederȱbådeȱsocialt,ȱemotioneltȱogȱkognitivtȱfremadretȬ
tetȱ (Petersen,ȱ 2013,ȱ 2015).ȱ Deȱ snoedeȱ vejeȱ handlerȱ isærȱ om,ȱ atȱ detȱ kanȱ væreȱ ganskeȱ
uklartȱ atȱ begribe,ȱ hvordanȱ ogȱ påȱ hvilkeȱ måderȱ forældrenesȱ vanskeligeȱ voksenlivsforȬ
holdȱ rentȱ faktiskȱ sætterȱ sigȱ igennemȱ somȱ udsathedȱ hosȱ barnet.ȱ Enȱ langȱ rækkeȱ afȱ deȱ
indkomneȱstudierȱiȱdenneȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingȱmedvirkerȱiȱhøjȱgradȱtilȱatȱ
belyseȱ deȱ såkaldtȱ snoedeȱ veje,ȱ menȱ ogsåȱ enȱ omfattendeȱ mængdeȱ vanskeligeȱ voksenȬ
livsforhold,ȱderȱmedvirkerȱtil,ȱatȱdetȱlilleȱbarnsȱudviklingȱkommerȱiȱfokusȱbådeȱprænaȬ
taltȱsåvelȱsomȱiȱdetȱallertidligsteȱleveår,ȱmenȱogsåȱlangtȱindȱiȱbarndomȬȱogȱungdomslivȱ
(Zeanah,ȱ2000;ȱWasikȱ&ȱBryant,ȱ2001;ȱWinslowȱ&ȱShaw,ȱ2007;ȱSelfȬBrownȱetȱal.,ȱ2011).ȱȱ
ȱ

Thornberryȱetȱal.ȱ(2010)ȱsætterȱiȱetȱkvantitativtȱstudieȱforȱeksempelȱfokusȱpåȱdenȱ

såkaldteȱ kausaleȱ effektȱ afȱ forældresȱ mishandlingȱ afȱ deresȱ børnȱ iȱ henholdsvisȱ barnȬ
dommenȱogȱungdomsårene,ȱpåȱinvolveringȱiȱkriminalitet,ȱmisbrug,ȱsundhedsskadeligȱ
seksuelȱadfærdȱogȱinternaliseredeȱproblemerȱiȱdenȱtidligereȱvoksenalder.ȱThornberryȱetȱ
al.ȱ (2010)ȱ belyser,ȱ hvorledesȱ mishandling,ȱ derȱ udelukkendeȱ harȱ fundetȱ stedȱ iȱ barnȬ
dommen,ȱerȱsignifikantȱrelateretȱtilȱstofmisbrug,ȱdepressiveȱsymptomerȱogȱselvmordsȬ
tankerȱiȱdetȱsenereȱungdomsliv,ȱmensȱmishandlingȱiȱungdomsåreneȱharȱenȱsignifikantȱ
relationȱtilȱenȱlangtȱbredereȱvifteȱafȱproblematikkerȱsomȱforȱeksempelȱarrestationȱellerȱ
fængsling,ȱ kriminelȱ adfærd,ȱ vold,ȱ alkoholmisbrug,ȱ stofmisbrug,ȱ risikabelȱ seksuelȱ adȬ
færd,ȱ seksueltȱ overførteȱ sygdommeȱ ogȱ selvmordstanker.ȱ Studietȱ konkludererȱ blandtȱ
andet,ȱatȱmensȱmishandlingȱbegrænsetȱtilȱbarndommenȱknytterȱanȱtilȱsåkaldteȱinternaȬ
liseredeȱproblematikker,ȱharȱmishandlingȱiȱungdomsåreneȱenȱstærkereȱogȱmereȱomsigȬ
gribendeȱeffektȱpåȱadfærdȱogȱtilpasningsevnerȱiȱdenȱtidligeȱvoksenalderȱ(Thornberryȱetȱ
al.,ȱ 2010).ȱ Tilsvarendeȱ indkredserȱ Oldrupȱ &ȱ Vitusȱ (2011)ȱ iȱ deresȱ forskningsoversigtȱ
overȱ tidligeȱ indsatserȱ forȱ småȱ børnȱ ogȱ deresȱ familier,ȱ hvilkeȱ såkaldteȱ risikofaktorer,ȱ
somȱ litteraturenȱ pegerȱ på,ȱ derȱ erȱ mestȱ skadeligeȱ forȱ børnsȱ udvikling,ȱ ogȱ indkredserȱ
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blandtȱ andetȱ forældresȱ psykiskeȱ sygdom,ȱ forældresȱ misbrugȱ samtȱ voldȱ og/ellerȱ misȬ
brugȱmodȱbørnȱogȱforældreskabȱiȱenȱungȱalder.ȱȱ
ȱ

Nårȱdetteȱerȱbetonet,ȱviserȱenȱgennemgangȱafȱdeȱmangeȱindkomneȱundersøgelser,ȱ

hvorledesȱbegrebetȱudsathedȱiȱhøjȱgradȱindfangesȱgennemȱnogleȱsåkaldteȱsocioøkonoȬ
miskeȱ(SES)ȱforhold,ȱforȱeksempelȱetnicitet,ȱrace,ȱfattigdomȱogȱuddannelsesniveauȱsamtȱ
etȱfraværȱafȱbeskæftigelseȱ–ȱvelȱogȱmærkeȱiȱrelationȱtilȱforældreneȱ–ȱogȱmedȱudpegningȱ
af,ȱhvorledesȱforældresȱsocioøkonomiskeȱforhold,ȱopdragelsespraksis,ȱog/ellerȱmisbrugȱ
påpegesȱatȱvirkeȱindȱpåȱbørnene.ȱHvorforȱdetȱerȱsåledes,ȱaltsåȱetȱ(stortȱsetȱgennemgåȬ
ende)ȱ fraværȱ afȱ teoretiskeȱ perspektiverȱ påȱ forståelserȱ afȱ udsathedȱ iȱ deȱ indkomneȱ unȬ
dersøgelser,ȱerȱumiddelbartȱganskeȱvanskeligtȱatȱsvareȱpå,ȱmenȱfraværetȱerȱvæsentligtȱ
atȱpointere,ȱidetȱdetȱteoretiskeȱfraværȱnetopȱrisikererȱatȱmedvirkeȱtilȱenȱuklarhedȱiȱrelaȬ
tionȱtil,ȱhvilkeȱbørnȱogȱfamilierȱderȱegentligtȱerȱtaleȱom,ȱomfangetȱafȱudsathedȱogȱtyngȬ
den,ȱdvs.ȱerȱudsathedenȱsåȱvanskeligȱogȱomfattende,ȱatȱindsatserneȱpåȱforhåndȱerȱforȱ
begrænsedeȱtilȱatȱkunneȱskabeȱbetydningȱforȱfamilierne?ȱ
ȱ

Nårȱ denneȱ problemstillingȱ medȱ atȱ indkredseȱ udsathedȱ hosȱ småȱ børnȱ ogȱ deresȱ

familierȱerȱbetonet,ȱerȱdetȱnaturligvisȱikkeȱforȱatȱskabeȱmereȱuklarhedȱknyttetȱtilȱtidligeȱ
forebyggendeȱ indsatserȱ rettetȱ modȱ denneȱ gruppeȱ børnȱ ogȱ forældre,ȱ menȱ derimodȱ atȱ
påpege,ȱ atȱ detȱ tilȱ stadighedȱ erȱ vigtigtȱ atȱ fastholdeȱ forskningȱ ogȱ vidensudviklingȱ påȱ
områdetȱ knyttetȱ tilȱ udsathed,ȱ ogȱ atȱ problemstillingenȱ iȱ højereȱ gradȱ forhåbentligtȱ kanȱ
medvirkeȱtilȱvidereȱdiskussionȱogȱudviklingȱafȱrelevanteȱforebyggendeȱindsatser.ȱȱ
ȱ

Denȱ tredjeȱ ogȱ sidsteȱ problemstilling,ȱ somȱ herȱ skalȱ trækkesȱ fremȱ iȱ relationȱ tilȱ enȱ

gennemgangȱafȱundersøgelserneȱiȱ denneȱ forskningsȬȱogȱ vidensopsamling,ȱ er,ȱatȱ langtȱ
størstedelenȱ afȱ deȱ indkomneȱ undersøgelser,ȱ særligtȱ deȱ internationale,ȱ anvenderȱ etȱ
kvantitativtȱ forskningsdesign.ȱ Anvendelsenȱ afȱ etȱ kvantitativtȱ forskningsdesignȱ åbnerȱ
påȱdenȱeneȱsideȱmulighedȱforȱatȱinddrageȱofteȱstoreȱmængderȱafȱdata.ȱFlereȱafȱdeȱindȬ
komneȱ studierȱ præsentererȱ såledesȱ ogsåȱ samtidigȱ interventionsundersøgelserȱ medȱ etȱ
såkaldtȱrandomiseretȱkontrolleretȱdesign,ȱhvorȱetȱstortȱantalȱmødreȱogȱderesȱsmåȱbørnȱ
erȱinddragetȱiȱundersøgelsen,ȱogȱdetteȱskaberȱgrundlagȱforȱatȱkunneȱindkredseȱbetydȬ
ningenȱafȱenȱgivenȱindsatsȱpåȱetȱrelativtȱstortȱomfangȱafȱmødreȱogȱbørn,ȱhvorȱdetȱogsåȱ
erȱ muligtȱ atȱ trækkeȱ enȱ rækkeȱ generaliseringerȱ frem,ȱ forȱ eksempelȱ atȱ mødreȱ medȱ lavȱ
ellerȱ ingenȱ uddannelseȱ harȱ vanskeligereȱ vedȱ atȱ håndtereȱ opdragelseȱ afȱ deresȱ barn.ȱ
Hvadȱ derȱ tilȱ gengældȱ manglerȱ iȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensudviklingenȱ påȱ områdetȱ erȱ anȬ
vendelsenȱafȱkvalitativeȱforskningsdesign.ȱDetȱkarakteristiskeȱvedȱdenȱkvalitativeȱmeȬ
todeȱer,ȱatȱderȱerȱtaleȱomȱenȱmængdeȱforskelligeȱmetoder,ȱderȱtilsammenȱharȱfokusȱpåȱ
atȱ kommeȱ tætȱ påȱ ogȱ undersøgeȱ menneskersȱ livsforhold,ȱ oplevelserȱ ogȱ erfaringer.ȱ
Brinkmanȱ&ȱTanggardȱ(2010)ȱfremhæver,ȱatȱforskellenȱmellemȱdeȱkvantitativeȱogȱkvaliȬ
tativeȱ metoderȱ handlerȱ om,ȱ atȱ deȱ kvantitativeȱ metoderȱ forsøgerȱ atȱ findeȱ udȱ af,ȱ hvorȱ
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megetȱderȱerȱafȱnoget,ȱforȱeksempelȱhvorȱmangeȱbørnȱderȱerȱudsatte,ȱmensȱdeȱkvalitatiȬ
veȱ metoderȱ erȱ optagetȱ afȱ atȱ forståȱ ogȱ fortolke,ȱ hvordanȱ udsathedȱ træderȱ fremȱ hosȱ enȱ
gruppeȱafȱbørn.ȱ
ȱ

DetteȱforholdȱogȱforskelleneȱmellemȱdeȱtoȱmetoderȱerȱinteressanteȱiȱdenneȱsamȬ

menhæng,ȱ fordiȱ deȱ altȱ andetȱ ligeȱ kommerȱ fremȱ tilȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ videnȱ –ȱ selvȱ
hvisȱdeȱhævderȱatȱundersøgeȱdetȱsammeȱ–ȱiȱdetteȱtilfældeȱsundhedsplejensȱindsatserȱogȱ
betydningȱiȱforholdȱtilȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱSomȱdetȱfremgårȱafȱdeȱindȬ
dragedeȱ undersøgelser,ȱ erȱ derȱ primærtȱ undersøgelserȱ medȱ etȱ kvantitativtȱ forskningsȬ
design,ȱderȱmedvirkerȱtilȱatȱudsigeȱnogetȱomȱudbredelsenȱafȱdetȱfænomen,ȱderȱunderȬ
søges,ȱmenȱvanskelighedenȱvedȱdenneȱskævhedȱiȱforskningsfeltetȱer,ȱatȱviȱikkeȱkommerȱ
tætȱpåȱfølelserȱogȱhandlingerȱhosȱdeȱmødreȱogȱbørn,ȱderȱerȱgenstandȱforȱforskningen,ȱ
ogȱdermedȱfårȱbundetȱmødreȱogȱbørnsȱegneȱperspektiverȱogȱforståelserȱtilȱderesȱudsatȬ
teȱlivsforhold,ȱbetydningenȱafȱsundhedsplejensȱindsatserȱiȱrelationȱtilȱmødrenesȱsamleȬ
deȱlivsforholdȱogȱabsolutȱogså,ȱhvadȱderȱikkeȱharȱfungeretȱforȱmødreneȱforȱdermedȱatȱ
kunneȱudvikleȱnyeȱindsatserȱfremadrettetȱiȱdenȱtidligeȱforebyggelsesindsats.ȱ

2.10. Sammenfatning
UdgangspunktetȱforȱdenneȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingȱharȱværetȱatȱindkredseȱogȱ
systematisereȱ denȱ eksisterendeȱ videnȱ omȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ rettetȱ modȱ småȱ
udsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier,ȱbådeȱnationaltȱogȱinternationalt.ȱForskningsȬȱogȱvidensȬ
opsamlingenȱ harȱ koncentreretȱ sigȱ omȱ toȱ samtidigeȱ spor;ȱ henholdsvisȱ etȱ sporȱ derȱ indȬ
kredsedeȱforskningsbaseredeȱundersøgelserȱomȱsundhedsplejensȱindsatserȱiȱrelationȱtilȱ
deȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier,ȱogȱetȱsporȱderȱsamtidigȱkunneȱindkredseȱforskȬ
ningsundersøgelser,ȱsomȱpegedeȱpåȱbetydningenȱafȱiværksatteȱindsatserȱbådeȱiȱforholdȱ
tilȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱiȱforholdȱtilȱderesȱforældre.ȱDeȱtoȱsporȱerȱfulgtȱgennemȱbådeȱ
udarbejdelseȱafȱsøgestrenge,ȱgennemlæsningȱafȱindkomneȱundersøgelserȱsamtȱtrukketȱ
fremȱ iȱ analyserneȱ afȱ undersøgelserne,ȱ somȱ erȱ medtagetȱ iȱ nærværendeȱ forskningsȬȱ ogȱ
vidensopsamling.ȱDerȱerȱindkommetȱiȱaltȱ204ȱundersøgelserȱiȱsøgeprocessen,ȱogȱ49ȱerȱ
medtagetȱiȱnærværendeȱrapportȱogȱberørerȱpåȱforskelligȱvisȱdeȱtoȱovennævnteȱspor.ȱ
ȱ

Medȱ afsætȱ iȱ gennemlæsningȱ ogȱ analyseȱ afȱ deȱ indkomneȱ undersøgelserȱ varȱ derȱ

grundlagȱforȱatȱinddeleȱundersøgelserneȱiȱotteȱsåkaldteȱtemaer,ȱderȱiȱfælleshed,ȱomȱendȱ
påȱforskelligȱvis,ȱinddragerȱsundhedsplejensȱarbejdeȱmedȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱfamilier.ȱ
Deȱotteȱtemaerȱharȱmedȱafsætȱiȱdeȱindkomneȱundersøgelserȱfordeltȱsigȱsåledes:ȱ
ȱ
Temaȱnr.ȱI:ȱEffektȱogȱbetydningȱafȱhjemmebesøgȱ
Temaȱnr.ȱII:ȱVoldȱogȱmishandlingȱ

ȱ

ȱ
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Temaȱnr.ȱIII:ȱEvaluering,ȱeffektȱogȱbetydningȱ
Temaȱnr.ȱIV:ȱEtnicitet,ȱkulturȱogȱforældreskabȱ
Temaȱnr.ȱV:ȱAlkoholȬȱogȱstofmisbrugȱ
Temaȱnr.ȱVI:ȱPraksisrettede/deskriptiveȱartiklerȱ

ȱ

Temaȱnr.ȱVII:ȱNordiskeȱstudierȱ
Temaȱnr.ȱVIII:ȱForskningsȬȱogȱvidensopsamlingerȱ
ȱ
ForskningsȬȱogȱvidensopsamlingensȱførsteȱtemaȱharȱbelystȱundersøgelserȱmedȱfokusȱpåȱ
hjemmebesøgȱ udførtȱ afȱ sundhedsplejersker/sundhedspersonale.ȱ Studierneȱ harȱ fordeltȱ
sigȱ overȱ enȱ rækkeȱ yderligereȱ tematikker,ȱ somȱ blandtȱ andetȱ omhandlerȱ hjemmebesøgȱ
hosȱsårbareȱfamilier,ȱlavȱfødselsvægtȱsamtȱtilknytningȱogȱforebyggendeȱindsatserȱoverȬ
forȱ misbrugȱ ogȱ omsorgssvigt.ȱ Derȱ erȱ herȱ medtagetȱ iȱ altȱ niȱ undersøgelser.ȱ OpsummeȬ
rendeȱ forȱ detteȱ temaȱ kanȱ detȱ indkredses,ȱ atȱ deȱ indkomneȱ undersøgelserȱ pegerȱ påȱ enȱ
formȱ forȱ effektȱ og/ellerȱ betydningȱ forȱ bådeȱ mødreȱ ogȱ børn,ȱ nårȱ enȱ sundhedsplejeindȬ
satsȱiværksættes.ȱVæsentligtȱatȱpointereȱunderȱdetteȱtemaȱer,ȱatȱingenȱafȱdeȱindkomneȱ
undersøgelserȱ harȱ anvendtȱ etȱ såkaldtȱ longitudioneltȱ forskningsdesign,ȱ somȱ harȱ gjortȱ
detȱ muligtȱ atȱ følgeȱ betydningenȱ afȱ indsatsenȱ påȱ længereȱ sigtȱ iȱ mødreȱ ellerȱ børnsȱ liv.ȱ
Hertilȱmåȱdetȱogsåȱ pointeres,ȱatȱdeȱindkomneȱundersøgelserȱpåȱområdetȱerȱ prægetȱafȱ
storȱvariationȱiȱfokus,ȱindsatsȱogȱmetoderȱtilȱmålingȱafȱindsatsȱogȱeffekt,ȱogȱatȱenȱsamȬ
menfattendeȱkonklusionȱomȱtidligȱindsatsȱderforȱmåȱtagesȱmedȱnogenȱforbehold.ȱ
ȱ

DetȱandetȱtemaȱharȱindkredsetȱstudierȱvedrørendeȱvoldȱogȱmishandlingȱogȱindȬ

dragetȱ studierȱ omkringȱ partnervold,ȱ forebyggendeȱ indsatserȱ overforȱ børnemishandȬ
ling,ȱ barndomsbegrænsendeȱ børnemishandlingȱ ogȱ risikofaktorerȱ forȱ børnemishandȬ
ling.ȱ Seksȱ undersøgelserȱ harȱ væretȱ inddragetȱ underȱ detteȱ tema,ȱ somȱ påȱ forskelligȱ visȱ
harȱbeskæftigetȱsigȱmedȱbetydningȱafȱindsatserȱtilȱforebyggelseȱafȱvoldȱogȱmisbrugȱafȱ
børn.ȱDerȱerȱtaleȱomȱvæsentligtȱforskelligeȱforskningsmetoderȱiȱdeȱseksȱmedtagneȱunȬ
dersøgelser,ȱmenȱdogȱprimærtȱmedȱetȱkvantitativtȱforskningsdesign,ȱderȱharȱmedvirketȱ
tilȱatȱkunneȱinddrageȱrelativtȱstoreȱgrupperȱafȱforældreȱogȱbørn.ȱMenȱogsåȱunderȱdetteȱ
temaȱerȱdetȱvanskeligtȱatȱudsigeȱentydigeȱresultaterȱafȱsundhedspersonaletsȱindsatser.ȱ
Påȱ denȱ eneȱ sideȱ præcisererȱ enȱ rækkeȱ undersøgelserȱ såkaldteȱ positiveȱ fund,ȱ vedȱ atȱ
sundhedspersonaleȱkommerȱpåȱhjemmebesøgȱogȱstøtterȱfamilienȱpåȱforskelligeȱmåder,ȱ
ogȱpåȱdenȱandenȱsideȱerȱ derȱsåȱstorȱvariationȱ iȱforskningsdesignȱafȱdeȱforskelligeȱ unȬ
dersøgelser,ȱatȱdetȱvilleȱværeȱenȱtilsnigelseȱatȱudsigeȱellerȱfastholdeȱsundhedspersonaȬ
letsȱbetydningȱiȱrelationȱtilȱforebyggelseȱafȱvoldȱogȱmisbrugȱoverȱforȱbørn.ȱ
ȱ

ForskningsȬȱogȱvidensopsamlingensȱtredjeȱtemaȱharȱomhandletȱdeȱundersøgelser,ȱ

derȱfokusererȱpåȱeffektenȱogȱbetydningenȱafȱforskelligeȱindsatserȱsåsomȱhjemmebesøg,ȱ
øgetȱ frekvensȱ afȱ hjemmebesøg,ȱ betydningenȱ afȱ atȱ anvendeȱ forskelligeȱ faggrupperȱ tilȱ

ȱ

ȱ
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ȱ

hjemmebesøgȱsamtȱeffektenȱogȱbetydningenȱafȱtilknytningsȬȱogȱrelationsbaseretȱpsykoȬ
terapiȱforȱbarnȱogȱforældre.ȱSammenfattendeȱforȱdeȱnævnteȱundersøgelserȱunderȱdetteȱ
temaȱerȱenȱbredȱvariationȱiȱbådeȱforskningsdesignȱogȱiȱresultaterneȱafȱdeȱinterventionsȬ
baseredeȱundersøgelser.ȱDerȱanvendesȱtypiskȱenȱlangȱrækkeȱforskelligeȱforskningsmeȬ
toderȱpåȱtværsȱ afȱdeȱforskelligeȱundersøgelserȱ ogȱligeledesȱstoreȱforskelleȱiȱantalletȱafȱ
mødreȱogȱbørn,ȱsomȱdeltagerȱiȱundersøgelserne.ȱStørstedelenȱafȱundersøgelserneȱerȱfraȱ
USAȱogȱdeȱøvrigeȱengelsksprogedeȱlandeȱogȱharȱværetȱtilrettelagtȱsomȱsåkaldteȱinterȬ
ventionsstudier,ȱhvorȱderȱbådeȱerȱenȱgruppeȱafȱmødreȱogȱbørn,ȱderȱmodtagerȱenȱsærligȱ
tilrettelagtȱ indsats,ȱogȱ enȱsåkaldtȱkontrolgruppe,ȱderȱ ikkeȱ modtagerȱ enȱ særligȱtilretteȬ
lagtȱindsats.ȱIȱdisseȱrandomiseredeȱkontrolleredeȱforsøgȱerȱresultaterneȱganskeȱforskelȬ
ligeȱogȱsletȱikkeȱentydigeȱiȱforholdȱtilȱenȱeffektȱafȱsundhedsplejensȱindsats.ȱNogleȱunȬ
dersøgelserȱpegerȱpåȱtydeligeȱresultaterȱiȱbørnenesȱudviklingȱgennemȱinterventionspeȬ
rioden,ȱmensȱandreȱundersøgelserȱerȱmereȱbeskedneȱiȱderesȱkonklusioner.ȱDetȱerȱderforȱ
kunȱ påȱ etȱ relativtȱsmaltȱ grundlagȱatȱkunneȱopsamleȱ påȱdetteȱtemaȱomȱ effektȱafȱinterȬ
ventionȱhosȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier,ȱmenȱnogleȱafȱdeȱinddragedeȱundersøȬ
gelserȱ kalderȱ dogȱ påȱ enȱ yderligereȱ udforskningȱ ogȱ nysgerrighed.ȱ Detteȱ gælderȱ isærȱ
Loveȱ etȱ al.’sȱ (2005)ȱ undersøgelseȱ afȱ effektivitetenȱ afȱ programmetȱ Earlyȱ Headȱ Start,ȱ etȱ
nationaltȱ initiativȱ iværksatȱ forȱ gravideȱ kvinderȱ ogȱ familierȱ medȱ lavȱ indkomst,ȱ hvorȱ
undersøgelsensȱ resultaterȱ pegerȱ på,ȱ atȱ børn,ȱ derȱ harȱ deltagetȱ iȱ interventionsforløbet,ȱ
klarerȱ sigȱ bedreȱ iȱ treårsalderen,ȱ endȱ børneneȱ fraȱ kontrolgruppen,ȱ bådeȱ kognitivtȱ ogȱ
emotionelt.ȱMenȱ ogsåȱforȱnærværendeȱtemaȱmåȱdetȱfastholdes,ȱatȱderȱ påȱ grundȱ afȱ deȱ
storeȱ forskelleȱ undersøgelserneȱ imellemȱ –ȱ isærȱ iȱ fokus,ȱ indsatsȱ ogȱ forskningsdesignȱ –ȱ
gørȱdetȱvanskeligtȱatȱtrækkeȱentydigeȱresultaterȱfrem.ȱ
ȱ

Temaȱnr.ȱIVȱharȱsatȱfokusȱpåȱdet,ȱderȱbenævnesȱsomȱ”barskeȱforældreroller”,ȱkulȬ

turelleȱtilpasningsproblematikkerȱogȱforebyggelseȱafȱbørnemishandling,ȱlokalområdetsȱ
betydningȱogȱsammenhængenȱmellemȱdette,ȱetnicitetȱogȱstressȱhosȱforældreȱsamtȱ imȬ
migrantmødresȱ oplevelserȱ omkringȱ detȱ atȱ flygteȱ fraȱ hjemlandet,ȱ ogȱ hvordanȱ sundȬ
hedsplejensȱindsatserȱharȱbetydningȱiȱrelationȱtilȱdisseȱperspektiver.ȱUnderȱdetteȱtemaȱ
erȱ derȱ kunȱ medtagetȱ treȱ undersøgelser,ȱ somȱ påȱ forskelligȱ visȱ harȱ inddragetȱ tidligeȱ
sundhedsplejeindsatser.ȱToȱsærligeȱfundȱkanȱtrækkesȱfremȱpåȱbaggrundȱafȱdeȱtreȱ unȬ
dersøgelser.ȱ Særligtȱ mødrenesȱ etniskeȱ minoritetsbaggrundȱ ogȱ derafȱ følgendeȱ håndteȬ
ringȱiȱetȱfremmedȱlandȱharȱværetȱiȱfokusȱiȱforholdȱtilȱatȱtilbydeȱsundhedsplejeindsatser.ȱ
Fællesȱforȱundersøgelserneȱer,ȱatȱdeȱetniskeȱminoritetsmødreȱharȱoplevetȱsundhedspleȬ
jeindsatsenȱ somȱ vigtigȱ forȱ deresȱ integrationsmulighederȱ iȱ detȱ nyeȱ land,ȱ ogȱ atȱ denȱ enȬ
kelteȱsundhedsplejerskeȱhavdeȱsammeȱetniskeȱminoritetsbaggrundȱsomȱmoderen.ȱ
ȱ

Underȱtemaȱnr.ȱVȱblevȱderȱrettetȱfokusȱmodȱalkoholȬȱogȱstofmisbrugȱblandtȱmødȬ

re,ȱbetydningenȱafȱamningȱsammenȱmedȱstofmisbrug,ȱbetydningenȱafȱprænatalȱekspoȬ

ȱ
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neringȱforȱkokain,ȱogȱhvilkeȱsagsbehandlingsydelserȱdetteȱstiller,ȱsamtȱfærdighederȱhosȱ
børn,ȱ hvisȱ mødreȱ harȱ misbrugtȱ alkoholȱ ellerȱ stofferȱ underȱ graviditeten.ȱ Opsamlendeȱ
forȱdetteȱtema,ȱsomȱkunȱrummerȱfemȱundersøgelser,ȱer,ȱatȱderȱpegesȱpå,ȱatȱtidligeȱforeȬ
byggendeȱ indsatserȱ rettetȱ modȱ familierȱ medȱ misbrugȱ erȱ vanskeligeȱ undersøgelser,ȱ
blandtȱandetȱfordiȱtyngdenȱogȱomfangetȱafȱmisbrugȱhosȱforældreneȱogȱdeȱderafȱmedȬ
følgendeȱ fysiskeȱ ogȱ psykiskeȱ skaderȱ påȱ børneneȱ erȱ megetȱ forskelligeȱ –ȱ ogȱ ofteȱ megetȱ
komplekse.ȱNetopȱKartinȱetȱal.ȱ(2002)ȱharȱsærligtȱpegetȱpåȱdenneȱproblemstilling,ȱidetȱ
misbrugsrelateredeȱudviklingsvanskelighederȱhosȱbørneneȱkanȱværeȱmegetȱmultifacetȬ
teredeȱogȱomfattendeȱforȱdetȱenkelteȱbarn.ȱEnȱenkeltȱundersøgelseȱ(Janssonȱetȱal.,ȱ2003)ȱ
udpegerȱdogȱbetydningenȱaf,ȱatȱenȱmegetȱintensivȱsagsbehandlingȱunderȱinterventionsȬ
forløbetȱ kanȱ giveȱ enȱ effektȱ særligtȱ iȱ relationȱ tilȱ atȱ fastholdeȱ mødreȱ iȱ stofmisbrugsbeȬ
handlingȱsamtȱiȱforholdȱtilȱatȱstøtteȱmor/barnȱrelationen,ȱmensȱdenȱtredjeȱogȱsidsteȱunȬ
dersøgelse,ȱ derȱ erȱ medtaget,ȱ særligtȱ fremhæverȱ enȱ såkaldtȱ intensivȱ centerbaseretȱ indȬ
satsȱsomȱværendeȱbetydningsfuldȱforȱbørnenesȱudvikling.ȱ
ȱ

Underȱtemaȱnr.ȱVIȱerȱdeȱmereȱpraksisrettedeȱogȱdeskriptiveȱundersøgelserȱmedȬ

taget,ȱsomȱblandtȱandetȱsætterȱfokusȱpåȱtidligȱindsatsȱoverforȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov,ȱ
identifikationȱ afȱ særligeȱ behov,ȱ interventionsteknikkerȱ ogȱ uddannelseȱ afȱ såkaldteȱ reȬ
flekterendeȱpraktikere.ȱUnderȱdetteȱtema,ȱhvorȱfemȱundersøgelserȱerȱinddraget,ȱharȱderȱ
væretȱfokusȱpåȱforskelligeȱformerȱforȱefterȬȱogȱvidereuddannelseȱafȱsundhedspersonaleȱ
ogȱ betydningenȱ herafȱ iȱ arbejdetȱ medȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ udsathedsproblematikkerȱ
hosȱsmåȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱFællesȱforȱdeȱinddragneȱundersøgelserȱer,ȱatȱmereȱudȬ
dannelse,ȱogsåȱiȱspecifikkeȱaspekterȱafȱsundhedsplejensȱarbejde,ȱbetonesȱsomȱvæsentȬ
ligtȱiȱudviklingenȱafȱsundhedsplejensȱarbejde.ȱKnappȱetȱal.ȱ(2007)ȱharȱblandtȱandetȱbeȬ
lyst,ȱatȱtræningenȱafȱsundhedspersonaleȱpotentieltȱførerȱtilȱetȱøgetȱantalȱbørn,ȱsomȱfårȱ
denȱretteȱhjælpȱogȱstøtte,ȱidetȱsundhedspersonaletȱderigennemȱbliverȱbedreȱtilȱatȱindȬ
kredseȱogȱidentificereȱbørnȱmedȱsærligeȱbehovȱforȱhjælp.ȱ
ȱ

Underȱ temaȱ nr.ȱ VIIȱ erȱ deȱ nordiskeȱ undersøgelserȱ relateretȱ tilȱ sundhedsplejenȱ

samlet.ȱ Herȱ blevȱ betydningenȱ afȱ sundhedsplejensȱ indsatserȱ påȱ enȱ rækkeȱ områder,ȱ
sundhedsplejerskersȱ egenȱ selvforståelse,ȱ kønnetsȱ historiskeȱ betydningȱ forȱ fagetȱ sundȬ
hedspleje,ȱ sundhedsplejerskersȱ videnȱ omȱ mishandlingȱ afȱ børnȱ ogȱ faktorerȱ knyttetȱ tilȱ
skolesundhedsplejeȱ inddraget.ȱ Væsentligtȱ atȱ bemærkeȱ erȱ det,ȱ atȱ kunȱ ganskeȱ fåȱ afȱ deȱ
indkomneȱ undersøgelser,ȱ eksplicitȱ ellerȱ implicit,ȱ harȱ fokusȱ påȱ udsatteȱ børnȱ ogȱ deresȱ
familier.ȱKunȱtreȱundersøgelserȱ(Petersenȱ&ȱLadefoged,ȱ2015;ȱNeumann,ȱ2009;ȱAxelsen,ȱ
2004)ȱberørerȱudsathedȱhosȱbørnȱpåȱforskelligȱvis,ȱmenȱviserȱtilȱgengældȱogsåȱproblemȬ
stillingerȱ knyttetȱ tilȱ marginaliseringsprocesserȱ forbundetȱ medȱ atȱ udpegeȱ grupperȱ afȱ
børnȱogȱunge,ȱsomȱiȱforvejenȱkanȱbetragtesȱsomȱudsatteȱiȱsamfundet,ȱogȱtilȱmanglendeȱ
sundhedsfagligȱvidenȱomȱdeȱpsykiskeȱtegnȱhosȱbørn,ȱsomȱharȱværetȱellerȱerȱudsatȱforȱ

ȱ

ȱ

ȱ

SUNDHEDSPLEJENS INDSATSER OG BETYDNING I
ARBEJDET MED SMÅ UDSATTE BØRN OG FAMILIER
– FORSKNINGS- OG VIDENSOPSAMLING

ȱ

61
ȱ

ȱ

mishandling.ȱDeȱøvrigeȱmedtagneȱundersøgelserȱharȱpåȱforskelligȱvisȱberørtȱselveȱproȬ
fessionensȱ fagligeȱ selvforståelse,ȱ læringȱ ogȱ udviklingȱ afȱ faglighed,ȱ menȱ erȱ medtaget,ȱ
fordiȱ netopȱ sundhedsplejenȱsomȱ enȱdelȱ afȱ velfærdsstatensȱprofessionerȱharȱ enȱcentralȱ
funktionȱiȱbørnȱogȱungesȱlivȱogȱrummerȱbådeȱalmeneȱogȱsærligeȱforebyggelsesindsatserȱiȱ
velfærdsstaten.ȱVæsentligtȱatȱfremhæveȱ erȱ såledesȱmanglenȱ påȱ forskningsundersøgelȬ
serȱpåȱnetopȱdetteȱområdeȱiȱenȱnordiskȱsammenhængȱ–ȱetȱganskeȱcentraltȱparadoksȱalȱ
denȱ stund,ȱ atȱ netopȱ deȱ nordiskeȱ velfærdsstaterȱ harȱ enȱ langȱ historiskȱ traditionȱ forȱ atȱ
tilbydeȱ disseȱ indsatserȱ tilȱ småȱ børnȱ ogȱ deresȱ forældre,ȱ menȱ tilsyneladendeȱ ikkeȱ enȱ
forskningsmæssigȱtraditionȱforȱatȱundersøgeȱbetydningenȱafȱdisseȱindsatser.ȱ
ȱȱ

Vidensopsamlingensȱ ottendeȱ temaȱ omhandlerȱ forskningsreviewsȱ ogȱ herȱ blevȱ

blandtȱ andetȱ præsenteretȱ opsamlendeȱ videnȱ omȱ familiebaseredeȱ programmerȱ modȱ
fedmeȱ ogȱ overvægt,ȱ interventionerȱ overforȱ partnervold,ȱ anvendelsenȱ afȱ teoriȱ iȱ forskȬ
ningȱ vedrørendeȱ sundhedsadfærd,ȱ hjemmemiljøetȱ hosȱ spædbørnsfamilier,ȱ ogsåȱ overȬ
forȱfamilierȱogȱsmåȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov,ȱmedȱafsætȱiȱsundhedsplejensȱarbejde.ȱOpȬ
samlendeȱforȱdetteȱtemaȱer,ȱatȱiȱaltȱsyvȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingerȱerȱindfangetȱiȱ
søgeprocessenȱogȱmedtagetȱunderȱdetteȱtema.ȱFællesȱforȱdeȱinddragedeȱforskningsȬȱogȱ
vidensopsamlingerȱ er,ȱ atȱ deȱ alleȱ erȱ internationale,ȱ ogȱ ingenȱ afȱ demȱ erȱ foretagetȱ medȱ
afsætȱiȱdeȱnordiskeȱlande.ȱFællesȱforȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingerneȱerȱogså,ȱatȱdeȱ
alleȱpegerȱpåȱenȱrækkeȱmanglerȱiȱforholdȱtilȱdenȱeksisterendeȱvidenȱomȱsundhedspleȬ
jensȱindsatserȱogȱbetydningȱiȱarbejdetȱmedȱudsatteȱbørnȱogȱfamilier.ȱManglerneȱknytterȱ
særligtȱanȱtil,ȱatȱderȱbådeȱmanglerȱtydelighedȱiȱdeȱinterventionsformer,ȱderȱtilrettelægȬ
ges,ȱsåvelȱsomȱenȱtydelighedȱiȱatȱindkredse,ȱhvilkeȱformerȱforȱindsatserȱderȱharȱbedstȱ
effektȱforȱudsatteȱsmåȱbørnȱogȱderesȱfamilier.ȱSidstȱmenȱabsolutȱikkeȱmindstȱmedvirkerȱ
enȱafȱdeȱinddragedeȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingerȱtilȱatȱbetoneȱetȱfraværȱafȱteoretiȬ
skeȱperspektiverȱiȱforståelserȱafȱudsathedȱogȱetȱfraværȱafȱteori,ȱderȱinddragesȱiȱudvikȬ
lingenȱafȱdeȱtilrettelagteȱinterventioner.ȱ
ȱ

SåledesȱharȱMcNaughtonȱ(2004)ȱbelystȱiȱenȱgennemgangȱafȱenȱrækkeȱundersøgelȬ

ser,ȱatȱproblematikkerȱhosȱklienterneȱspænderȱbredt,ȱogȱatȱderȱanvendesȱadskilligeȱinȬ
terventionsformer.ȱMcNaughtonȱ(2004)ȱviserȱogså,ȱatȱderȱiȱdeȱflesteȱrapporterȱmanglerȱ
tydeligȱteoretiskȱsammenhængȱmellemȱklientproblematikkerne,ȱinterventionenȱogȱudȬ
kommetȱderaf.ȱDetȱanbefalesȱderfor,ȱatȱfremtidigeȱstudierȱrettesȱmodȱpraksisteori,ȱsomȱ
tydeligtȱ eksplicitererȱ denȱ intervention,ȱ somȱ testes.ȱ Knyttetȱ tilȱ undersøgelser,ȱ derȱ indȬ
kredserȱ effektȱ afȱ tidligeȱ interventionerȱ gennemȱ sundhedspleje,ȱ erȱ BakermansȬ
Kranenburgȱetȱal.ȱ(2005),ȱderȱharȱsatȱfokusȱpåȱpræventiveȱhjemmebaseredeȱindsatserȱiȱ
denȱ tidligeȱ barndom,ȱ ogȱ hvorvidtȱ disseȱ harȱ effektȱ påȱ hjemmemiljøetȱ hosȱ småbørnsfaȬ
milier.ȱ Forfatterneȱ harȱ systematiskȱ indsamletȱ datamaterialeȱ fraȱ iȱ altȱ 56ȱ interventionsȬ
studierȱ medȱ etȱ samletȱ deltagerantalȱ påȱ 7350ȱ familier.ȱ Detteȱ erȱ etȱ ganskeȱ omfattendeȱ
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datamateriale,ȱ somȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ indkredse,ȱ atȱ deȱ såkaldteȱ hjemmebaseredeȱ interȬ
ventionsstudierȱ erȱ mestȱ effektive,ȱ omȱ endȱ denȱ kombineredeȱ effektȱ erȱ begrænset.ȱ Deȱ
mestȱeffektfuldeȱinterventionerȱerȱsåledesȱbeskrevetȱsomȱværendeȱhjemmebaseretȱmedȱ
etȱ moderatȱ antalȱ sessionerȱ overȱ enȱ begrænsetȱ periode,ȱ hvorȱ derȱ samtidigȱ ikkeȱ erȱ forȱ
mangeȱogȱkomplekseȱformålȱiȱspilȱpåȱsammeȱtid.ȱ
ȱ

Painterȱ etȱ al.ȱ (2008)ȱ harȱ iȱ detteȱ systematiskeȱ reviewȱ rettetȱ fokusȱ modȱ brugenȱ afȱ

teoriȱ iȱ forskningȱ omkringȱ sundhedsadfærd.ȱ Baggrundenȱ er,ȱ atȱ programmer,ȱ somȱ erȱ
teoretiskȱ funderet,ȱ potentieltȱ erȱ mereȱ effektiveȱ endȱ programmer,ȱ somȱ ikkeȱ anvenderȱ
teori,ȱhvilketȱiȱhøjȱgradȱmedvirkerȱtilȱatȱkaldeȱpåȱyderligereȱforskning,ȱhvorȱteoretiskeȱ
forståelserȱafȱudsathedȱogȱinterventionsindsatserȱkoblesȱsammen.ȱȱ
ȱ

NærværendeȱforskningsȬȱogȱvidensopsamlingȱharȱkoncentreretȱsigȱomȱatȱudforȬ

skeȱtoȱsamtidigeȱspor;ȱhenholdsvisȱetȱsporȱderȱindkredsedeȱforskningsbaseredeȱundersøȬ
gelserȱomȱsundhedsplejensȱindsatserȱiȱrelationȱtilȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamiliȬ
er,ȱogȱetȱsporȱderȱsamtidigȱkunneȱindkredseȱforskningsundersøgelser,ȱsomȱpegedeȱpåȱ
betydningenȱafȱiværksatteȱindsatserȱbådeȱiȱforholdȱtilȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱiȱforholdȱ
tilȱderesȱforældre.ȱ
ȱ

Medȱ afsætȱ iȱ deȱ inddragedeȱ undersøgelserȱ iȱ nærværendeȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensȬ

opsamlingȱ erȱ detȱ herȱ afslutningsvistȱ muligtȱ atȱ indkredseȱ enȱ rækkeȱ væsentligeȱ fundȱ
netopȱforbundetȱtilȱudforskningenȱ afȱdeȱtoȱsamtidigeȱspor,ȱmenȱogsåȱatȱ indkredseȱ enȱ
rækkeȱvæsentligeȱmanglerȱiȱforskningsfeltet.ȱ
ȱ

Knyttetȱ tilȱ detȱ spor,ȱ derȱ harȱ udforsketȱ forskningsbaseredeȱ undersøgelserȱ omȱ

sundhedsplejensȱindsatserȱiȱrelationȱtilȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱderesȱfamilier,ȱviserȱdeȱ
medtagedeȱundersøgelser,ȱatȱderȱerȱforetagetȱenȱdelȱforskningȱpåȱnetopȱdetteȱområde,ȱ
omȱendȱmedȱvæsentligeȱforskelligeȱfoki,ȱderȱsåledesȱerȱblevetȱfoldetȱudȱiȱenȱrækkeȱteȬ
maerȱ iȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamlingen.ȱ Deȱ væsentligeȱ forskelligeȱ fokiȱ harȱ blandtȱ
andetȱ omhandletȱ effektȱ ogȱ betydningȱ afȱ interventionsindsatser,ȱ studierȱ derȱ harȱ haftȱ
fokusȱpåȱvoldȱogȱmisbrugȱmodȱbørn,ȱogȱpåȱhvilkeȱmåderȱenȱtidligȱsundhedsplejeindȬ
satsȱkanȱmedvirkeȱtilȱatȱforebyggeȱdette.ȱEtȱyderligereȱtemaȱharȱindkredsetȱundersøgelȬ
ser,ȱsomȱharȱinddragetȱsundhedsplejensȱarbejdeȱmedȱmødreȱmedȱetniskȱminoritetsbagȬ
grund,ȱmensȱetȱandetȱtemaȱharȱfokuseretȱpåȱundersøgelser,ȱderȱharȱudvikletȱintervenȬ
tionsindsatserȱoverforȱmødreȱmedȱalkoholȬȱogȱstofmisbrugsproblemer.ȱDeȱmangeȱforȬ
skelligeȱfokiȱmedvirkerȱtilȱatȱgiveȱoverblikȱoverȱetȱmegetȱmultifacetteretȱforskningsomȬ
råde,ȱ ogȱ hvorȱ betegnelsenȱ tidligeȱ forebyggendeȱ indsatserȱ gennemȱ sundhedsplejeȱ måȱ
sigesȱ atȱ inddrageȱ ganskeȱ mangeȱ (ogȱ ofteȱ megetȱ alvorlige)ȱ problemstillingerȱ hosȱ småȱ
børnȱogȱderesȱfamilier.ȱEtȱsærligtȱfundȱpåȱbaggrundȱafȱdeȱforskelligeȱfokiȱmåȱiȱallerhøȬ
jesteȱgradȱunderstrege,ȱatȱderȱerȱgrundlagȱforȱatȱbetoneȱnetopȱbetydningenȱaf,ȱatȱtidligeȱ
forebyggendeȱindsatserȱiværksættesȱ–ȱvelȱogȱmærkeȱsetȱiȱrelationȱtilȱatȱindsatserȱiværkȬ
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sættesȱsenereȱiȱbarnetsȱbørneȬȱogȱungdomsliv.ȱFraȱflereȱafȱdeȱforskelligeȱundersøgelserȱ
kanȱderȱindfangesȱvidenȱom,ȱatȱbådeȱmødreȱogȱdeȱsmåȱbørnȱprofitererȱafȱindsatserne,ȱ
forȱmødreneȱofteȱiȱforholdȱtilȱatȱfåȱstøtteȱogȱhjælpȱtilȱatȱudvikleȱmoderrollen,ȱforebyggeȱ
voldȱogȱmisbrugȱmodȱbørnȱsåvelȱsomȱforbedreȱmødresȱegneȱlivsbetingelser.ȱForȱbørneȬ
ne,ȱsomȱerȱinddragetȱiȱflereȱafȱdeȱgennemgåedeȱundersøgelser,ȱsesȱderȱogsåȱresultater,ȱ
derȱkanȱpegeȱpå,ȱatȱogsåȱsmåȱbørnȱkanȱprofitereȱafȱtidligeȱindsatserȱgennemȱsundhedsȬ
plejen,ȱ blandtȱ andetȱ vedȱ atȱ mødreneȱ fårȱ forbedretȱ deresȱ livsforhold,ȱ menȱ ogsåȱ atȱ detȱ
forøgerȱsmåȱbørnsȱsociale,ȱemotionelleȱogȱlæringsmæssigeȱudvikling.ȱ
ȱ

Deȱ mangeȱ forskelligeȱ fokiȱ ogȱ omfangetȱ ogȱ tyngdenȱ afȱ problemstillinger,ȱ hvorȱ

tidligeȱindsatserȱgennemȱsundhedsplejeȱ iværksættes,ȱ bevirker,ȱatȱderȱherȱopsamlendeȱ
samtidigȱogsåȱmåȱtagesȱstoreȱforbeholdȱforȱatȱpegeȱpåȱentydigeȱkonklusioner,ȱidetȱnetȬ
opȱflereȱforskelligeȱfokusområderȱerȱiȱspilȱ–ȱaltȱsammenȱsamletȱunderȱbetegnelsenȱtidliȬ
geȱ forebyggendeȱ indsatser.ȱ Ligeledesȱ erȱ detȱ ogsåȱ nødvendigtȱ atȱ væreȱ forsigtigȱ medȱ
entydigeȱ konklusionerȱ omȱ videnȱ påȱ detteȱ område,ȱ idetȱ deȱ inddragedeȱ undersøgelserȱ
spænderȱmegetȱbredtȱbådeȱiȱforskningsdesign,ȱinterventionsmetoderȱogȱteoretiskeȱperȬ
spektiverȱ(hvorafȱflereȱundersøgelserȱerȱprægetȱafȱuklarhedȱiȱteoretiskȱgrundlag).ȱȱ
ȱ

NetopȱdeȱovenståendeȱfundȱogȱforbeholdȱførerȱfremȱtilȱopsamlendeȱbemærkninȬ

gerȱ omȱ detȱ andetȱ sporȱ iȱ nærværendeȱ forskningsȬȱ ogȱ vidensopsamling,ȱ derȱ samtidigȱ
kunneȱ indkredseȱ forskningsundersøgelser,ȱ somȱ pegedeȱ påȱ betydningenȱ afȱ iværksatteȱ
indsatserȱbådeȱiȱforholdȱtilȱdeȱsmåȱudsatteȱbørnȱogȱiȱforholdȱtilȱderesȱforældre.ȱFlereȱafȱ
deȱ indkomneȱ undersøgelserȱ harȱ belyst,ȱ atȱ netopȱ tidligeȱ iværksatteȱ indsatserȱ harȱ haftȱ
effektȱforȱbørnȱog/ellerȱmødre,ȱsåledesȱsomȱdetȱogsåȱerȱbetonetȱovenfor.ȱBemærkelsesȬ
værdigtȱerȱdetȱdog,ȱatȱingenȱafȱdeȱindkomneȱundersøgelserȱharȱanvendtȱetȱsåkaldtȱlonȬ
gitudioneltȱforskningsdesign,ȱhvorȱdetȱharȱværetȱmuligtȱatȱfølgeȱbørneneȱgennemȱflereȱ
årȱgennemȱbådeȱbarndomȱogȱungdomsliv.ȱDenneȱbegrænsningȱiȱforskningsfeltetȱmåȱaltȱ
andetȱligeȱsigesȱatȱværeȱganskeȱbemærkelsesværdig,ȱidetȱdetȱjoȱførstȱforȱalvorȱerȱmuligtȱ
atȱindkredseȱbetydningȱogȱindsatsȱafȱtidligeȱforebyggendeȱindsatser,ȱnårȱdeȱsesȱoverȱetȱ
væsentligtȱlængereȱtidsspændȱiȱbørnȱogȱungesȱliv.ȱKunȱdervedȱerȱdetȱmuligtȱatȱindfanȬ
ge,ȱ hvorvidtȱ netopȱ deȱ tidligeȱ forebyggendeȱ indsatserȱ overȱ forȱ småȱ udsatteȱ børnȱ forȱ
alvorȱforebyggerȱenȱopvækstȱprægetȱafȱudsathedȱogȱmedvirkerȱtilȱatȱforøgeȱbørnsȱlivsȬ
chancer.ȱȱ
ȱ
ȱ
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