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TRIVSEL BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE, 2022 

VIVE gennemfører i efteråret og vinteren 2022 en ny runde af den 
landsdækkende undersøgelse af anbragte børn og unges trivsel. 
Denne gang er målgruppen udvidet med børn og unge i forebyg-
gende foranstaltninger samt en gruppe børn og unge, der ikke mod-
tager sociale foranstaltninger. Formålet er derfor udvidet til at måle 
trivsel blandt udsatte børn og unge samt deres oplevelse af hverda-
gen i forhold til dem, de bor sammen med, venner, sundhed, skole-
gang og fritidsliv.  

Vi beder om jeres hjælp til, at så mange børn og unge som muligt 
deltager i undersøgelsen. Som I kender det fra de tidligere trivsels-
undersøgelser, er en høj svarprocent helt afgørende for, at under-
søgelsen kan give et retvisende billede af trivslen hos de anbragte 
børn og unge. Alle har lige nu en mening om udsatte børns og unges 
liv og trivsel, eller mangel på samme, så det er ikke blevet mindre 
vigtigt, at de selv kommer til orde. 

VIVE gennemfører undersøgelsen på vegne af Social- og Ældreministeriet, og det er igen 
Danmarks Statistik, der står for dataindsamlingen. Det er derfor Danmarks Statistik, der 
sender breve ud og kontakter børnene og de unge. Der er denne gang udtrukket i alt 9.000 
børn og unge i alderen 11, 13, 15 og 17 år til at deltage i undersøgelsen, heraf er de 2.000 
anbragt uden for hjemmet. De 11- og 13-årige tilbydes personligt besøgsinterview, der 
hvor de bor, mens de 15- og 17-årige vil blive bedt om selv at udfylde et webskema. Alter-
nativt kan de få besøg af en interviewer, hvis de hellere vil det. 

VIVE behandler alle personoplysninger fortroligt. Uanset hvordan oplysningerne er ind-
samlet, vil de altid kun blive benyttet til videnskabelige eller statistiske analyser og under-
søgelser – aldrig til individuel sagsbehandling eller lignende. Resultaterne af VIVEs un-
dersøgelser offentliggøres på en måde, så det aldrig er muligt at identificere enkeltperso-
ner eller enkeltsteder.  

De børn og unge, som inviteres til at deltage i undersøgelsen, kontaktes via deres anbrin-
gelsessted per brev. Vi håber, I vil opfordre børnene og de unge til at være med. 

På forhånd mange tak for hjælpen! 

Med venlig hilsen 

 

Mette Lausten 

For yderligere oplysninger, kontakt: mel@vive.dk  
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