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Socialstyrelsen

Hvilke udfordringer og 

udviklingstendenser 

ser vi på det sociale 

børne- og ungeområde?



Socialstyrelsen

• Stigning i antallet af psykisk sårbare unge

- Den Nationale Sundhedsprofil, 2017: 23,8 pct. af 16-24 årige kvinder 

oplever psykisk mistrivsel. Det tilsvarende tal for mænd i samme 

aldersgruppe er 12,9 pct. I 2010 var tallene hhv. 16 pct. for kvinder og 8 

pct. for mænd. 

- SFIs Børneforløbsundersøgelse, 2016: 22 pct. af 18-årige oplevede at 

have depressive symptomer bl.a. i form af tilbagevendende tristhed m.v.

- Vidensråd for forebyggelse, 2014: Trivslen blandt børn og unge mellem 

11 og 24 år er faldet gennem de sidste 20 år. 26 pct. af unge piger i 

alderen 15-24 år (i 2014) føler sig ofte eller meget ofte stressede og 

nervøse. 

- De danske Gymnasieelevers sammenslutning, 2014: Over halvdelen 

af pigerne føler sig stressede, og har søvn- og koncentrationsbesvær. 
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Hvad siger tallene om udviklingen?



Socialstyrelsen 29. august 2018

4

Hvad siger tallene om udviklingen?

Børne- og Socialministeriet (2017): Socialpolitisk redegørelse
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Hvad siger tallene om udviklingen?

Fra 2014-2016 er antallet af unge med psykiske vanskeligheder, der 

modtager socialpædagogisk støtte, steget med omkring 1.000 

personer. De unge får hjælp til at:

• komme ud af ensomhed og isolation

• deltage i sociale sammenhænge 

• genetablere relationerne til familien og netværket 

• få struktur på hverdagen i form af hjælp til at betale regninger, 

købe ind, møde til tiden mv.

• deltage i eller fastholde uddannelse og arbejde 

Børne- og Socialministeriet (2017): Socialpolitisk redegørelse
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Stort fokus på samarbejdet ml. kommuner og børne- og 
ungdoms-psykiatrien – men udfordring i overgangen fra projekt 
til drift

Opsporing – hvornår skal man være bekymret?

Klare handlespor – hvem gør hvad?

Mangel på forebyggende (og uvisiterede) kommunale tilbud

Større potentiale i PPR på dette område? 

Udviklingen på ungeområdet: FGU og sammenhængende 
ungeindsats
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Opmærksomhedspunkter



Socialstyrelsen

Strukturelt:
Findes i stigende grad i 

ressourcestærke familier!

- Sociale medier?

- Smart Phones?

- Øgede krav på 

uddannelsesområdet?

- Familierelationer?

- ???
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Udfordringer og udviklingstendenser


