Titel: Ungeprofilundersøgelsen
Type af præsentation: Mundtlig præsentation i delplenum eller workshop
Tema: 1, 3 og 5
Forfatter: Chefkonsulent Mette Laub Petersen, Komiteen for Sundhedsoplysning, mlp@sundkom.dk på
vegne af partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen
Stikordsliste: Unge, spørgeskema, sundhed, helbred, trivsel, rygning, alkohol, stoffer, risikoadfærd, social
kapital, fritid, arbejde, uddannelse, forebyggelse
Særlig læring/særlig succes: Lokale data om unges sundhed, helbred, trivsel, rygning, alkohol, stoffer,
risikoadfærd, social kapital, fritid, arbejde og uddannelse har ført til målrettede lokale initiativer, der hvor
der har vist sig behov for det.
Baggrund: Ungeprofilundersøgelsen er udviklet af et partnerskab bestående af kommuner, styrelser,
ministerier, organisationer og forskningsinstitutioner. Undersøgelsen er udviklet med det formål at give
skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i
arbejdet med at monitorere børn og unges trivsel, sundhed og risikoadfærd og dermed bidrage til at styrke
og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner. Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk
spørgeskemaundersøgelse, der systematisk indsamler data om målgruppen og giver kommunerne et faktuelt
grundlag at tilrettelægge lokale indsatser på. Målsætningen er at få så mange kommuner som muligt til at
deltage i løbet af de kommende år. Udgangspunktet for undersøgelsen er: For at kunne tilrettelægge
relevante lokale indsatser, er det nødvendigt at vide, hvordan de lokale unge rent faktisk har det.
Målgruppe/deltagere: Unge mellem 12 og 25. Kommunale medarbejdere der arbejder med unge.
Centrale aktiviteter/indsatser: Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse.
Forventninger til resultater: At undersøgelsen kan sikre, nødvendig og repræsentativ viden om danske unge,
så der kan iværksættes målrettede indsatser – der hvor der er behov for det – både på kommunalt og
nationalt niveau. Monitoreringen skal desuden sikre viden til forskningsinstitutioner, så forskning og praksis
kan samarbejde om at øge trivslen blandt danske unge.
Faktiske resultater: I 2015 deltog 48.403 unge mellem 12 og 25 år fra 38 kommuner i
Ungeprofilundersøgelsen. Undersøgelsen gav en række opsigtsvækkende resultater og har ført til lokale
målrettede initiativer for at fremme danske unges trivsel samt stor pressedækning.
Proces: Samarbejdet mellem praksis og forskning har vist sig effektivt og nyskabende. Det har gjort
undersøgelsen relevant for flere parter og imødekommer målsætningen om at minimere antallet af
undersøgelser målrettet målgruppen.
Webside: www.skolesundhed.dk og www.ungeprofilen.dk

