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TRIVSELSUNDERSØGELSE BLANDT ANBRAGTE BØRN OG UNGE, 2016 

 

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd gen-

nemfører nu i foråret 2016 den anden runde af en 

landsdækkende undersøgelse af anbragte børn og un-

ges trivsel. Formålet er at følge op på det positive bil-

lede fra 2014 af, hvordan anbragte børn og unge har 

det, fx i forhold til voksenrelationer, venner, sundhed, 

skolegang og fritidsliv.   

 

Vi skriver for at bede om hjælp til, at så mange børn 

og unge som muligt deltager i undersøgelsen. En høj 

svarprocent er helt afgørende for, at undersøgelsen 

kan give et retvisende billede af trivslen hos de an-

bragte børn og unge. I 2014 opnåede vi en svarpro-

cent på 64, det vil vi selvfølgelig gerne slå denne gang. 

  

Der er udtrukket i alt 2.600 børn og unge i alderen 11-17 år til at deltage i under-

søgelsen. For de yngste bliver der tale om et personligt besøgsinterview på anbrin-

gelsesstedet. De ældste aldersgrupper vil blive bedt om selv at udfylde et web-

skema eller alternativt få besøg af en interviewer.   

 

Undersøgelsen er anonym, det vil sige, at man i datamaterialet hverken vil kunne 

genkende det enkelte barn eller det enkelte anbringelsessted.   

 

De børn og unge, som inviteres til at deltage i undersøgelsen, kontaktes direkte per 

brev, men vi håber, I vil opfordre børnene og de unge til at være med.   

 

Trivselsundersøgelsen finansieres af Social- og Indenrigsministeriet og vil blive 

gennemført hvert andet år. 

 

På forhånd mange tak for hjælpen! 

 

Med venlig hilsen 

Mette Lausten 

(på vegne af forskergruppen bag undersøgelsen) 

For yderligere oplysninger, kontakt: mel@sfi.dk  
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