
Bekymringsskala

Børns liv
– fælles ansvar
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Barnet udvikler sig ”almindeligt” både socialt, emo-
tionelt, fysisk og intellektuelt, med de almindelige 
udsving i trivslen, der naturligt følger med alderen.

Barnet har i en periode trivselsproblemer og synes 
ikke at fungere i sin hverdag.

Mulige symptomer, børn og unge 0-18 år:
Barnet kan være påvirket psykisk eller socialt af en 
bestemt hændelse, eksempelvis en skilsmisse eller 
et dødsfald.

Barnet har begyndende/lette trivselsproblemer 
og viser begyndende tegn på ikke at fungere i sin 
hverdag.

Mulige symptomer, børn 0-2 år:
•	 Vægtproblemer
•	 Gulsot
•	 Sløvt	barn
•	 Søvnproblemer
•	 Døgnrytmeproblemer
•	 Lettere	forsinket	motorisk	udvikling
•	 Sprogproblemer
•	 Anspændthed.

Mulige symptomer, børn og unge 2-18 år:
•	 Indlæringsproblemer
•	 Begyndende	mangel	på	social	kompetence
•	 Ofte	ondt	i	hovedet	og	maven.

Kolonne 1 - Almen indsats
Familier i trivsel

Kolonne 2 - Almen forebyggende indsats
Familier i midlertidig mistrivsel

Kolonne 3 - Særligt forebyggende indsats
  

Forældreomsorgen er god og upåfaldende. Forældreomsorgen er midlertidig nedsat.
• Midlertidig nedsat omsorgskompetence 
• Investerer ikke tid i barnet i perioder
• Dækker ikke barnets følelsesmæssige behov 

helt tilfredsstillende
• Midlertidig tilsidesættelse af barnets behov til 

fordel for egne eller andres behov.

Eksempler:
•	 Usikker	mor/far	(træt,	meget	ung	mor,	ældre	

førstegangsfødende,	enlig	mor	uden	kræfter)
•	 Midlertidig	krise	i	familien,	eksempelvis	døds-

fald/sygdom
•	 Periodevis	travle/ikke-nærværende	forældre
•	 Arbejdsløshed	-	følelsesmæssige	og	økono-

miske	belastninger
•	 Lettere	psykiske	problemstillinger	af	kortere	

varighed.

Forældreomsorgen er faldende eller svagt nedsat.
• Til tider nedsat omsorgskompetence
• Investerer i flere tilfælde ikke tid i barnet 
• Dækker i flere tilfælde ikke barnets følelses-

mæssige behov 
• Tilsidesætter i nogle tilfælde barnets behov til 

fordel for egne eller andres behov (eksempel-
vis en handicappet søster). 

•	 Begyndende	alkohol-/medicinproblemer	-	med	
en	velfungerende	forælder

•	 Personer	i	langvarigt	kontanthjælpsforløb
•	 Arbejdsløshed	–	følelsesmæssige	og	økono-

miske	belastninger
•	 Kriser,	som	ikke	håndteres	konstruktivt
•	 Mindre	begavede	forældre	uden	støtteperson
•	 Umodne	forældre
•	 Handicap	hos	forældre/søskende
•	 Enlig	forsørger	med	ringe	netværk
•	 Vedvarende	parforholdsproblemer.

Forældrene - eller den ene forælder - har res-
sourcer til - og er indstillede på - at arbejde med 
forældreevnen og relationen til barnet.

Barnets symptomer svinder i løbet af en periode.

Forældrene - eller den ene forælder - har res-
sourcer til - og er indstillede på - at arbejde med 
forældreevnen og relationen til barnet.
Barnets symptomer svinder i løbet af en periode.

Forældrene søger rådgivning, hvis barnet i en 
periode ikke trives.

Almen indsats. Udføres i eget/tværsinstitutionsregi
Tovholder: Institutionsleder

Bekymringsskala vedrørende forældreevne, del 1

Bekymringsskala vedrørende børns trivsel, del 1

Indsatser og tiltag

Særlig forebyggende indsats. Udføres ofte i samarbejde med andre faggrupper
 i TVÆRS Institution, evt. med inddragelse af Forvisitation. Tovholder: Institutionsleder

Familier i begyndende/let mistrivsel eller

Eksempler:



Kolonne 3 - Særligt forebyggende indsats
  

Kolonne 4 - Forebyggende foranstaltninger
Familier i svær mistrivsel

Kolonne 5 - Forebyggende foranstaltninger
Stærkt belastede familier eller familier,hvor der 

udøves vold/seksuelle overgreb mod barnet

Barnet har tydelige trivselsproblemer og har svært 
ved at fungere i sin hverdag

Mulige symptomer, børn 0-2 år. (Følgende symp-
tomer kan optræde, ud over de allerede nævnte 
symptomer):
•	 Fejlernæring
•	 Afføringsproblemer
•	 Søger	ikke	anerkendelse	fra	voksne
•	 Barnet	er	særligt	klynkende	og	virker	utrygt
•	 Passivt	og	tilbagetrukket
•	 Søger	ikke	anerkendelse	fra	voksne.	

	
	

•	 Virker	meget	ansvarligt	og	tilpasningsdygtigt
•	 Overdrevent	voksensøgende	adfærd
•	 Mangel	på	social	kompetence
•	 Beskæftiger	sig	selv,	er	ikke	interesseret	i	

andre
•	 Kontaktsvage	børn,	understimulation
•	 Mobning,	ensomhed,	følelsesmæssige	van-

skeligheder
•	 Angste	og	på	vagt
•	 Cutting	(skærer	i	sig	selv)
•	 Spiseforstyrrelser
•	 Motoriske	vanskeligheder
•	 Negativ	adfærd
•	 Forsinket	udvikling
•	 Sprogproblemer
•	 Indlæringsproblemer
•	 Adfærdsmæssige	vanskeligheder
•	 Rapserier	og	anden	kriminalitet
•	 Rusmiddelproblemer	
•	 Destruktiv	adfærd
•	 Suicidale	tanker.

Barnet har meget svære trivselsproblemer og fun-
gerer ikke i sin hverdag

Mulige symptomer, børn 0-2 år. (Følgende symp-
tomer kan optræde, ud over de mulige symptomer  
nævnt i kolonne 3):
•	 Abstinenser	ved	fødsel
•	 Passivt	og	tilbagetrukket.

Mulige symptomer, børn og unge 2-18 år. (Følgende 
symptomer kan optræde, ud over de mulige symp-
tomer nævnt i kolonne 3):
•	 Krænkelser	af	seksuel	karakter
•	 Suicidale	tanker/forsøg
•	 Psykisk	sygdom
•	 Varige	skader	på	personligheden.

Tjek	eventuelt	VISO’s	hjemmeside	under	“Børn	
og	unge”.	Her	finder	du	yderligere	information	om	
mulige	symptomer,	samt	hvad	du	skal	være	op-
mærksom	på.	(www.socialstyrelsen.dk/viso.dk)
Psykiatrifonden	byder	også	på	inspiration	og	viden	
på	deres	hjemmesider:	www.psykiatrifonden.dk	og	
www.tabu.dk	(sidstnævnte	om	psykiske	problemer	
hos	børn	og	unge).

Der udøves vold mod barnet, eller barnet udsættes 
for seksuelt overgreb 

Mulige symptomer, børn og unge 0-18 år. (Følgende 
symptomer optræder ud over de mulige symptomer 
nævnt i kolonne 3 og 4):
•	 Barnet	viser	tegn	på	vold/seksuelle	overgreb	el-

ler	fortæller	om	fysiske	eller	seksuelle	overgreb.

Eksempler på tegn på seksuelle overgreb 
Sociale og adfærdsmæssige tegn – småbørn
•	 Usædvanlig	interesse	i	og	viden	om	seksualitet	

ud	over	alders-	og	udviklingsmæssigt	niveau	
•	 Leg	med	dukker,	hvor	seksuelle	overgreb	il-

lustreres.	

Fysiske tegn – småbørn
•	 Rødmen,	irritation,	smerte,	kløe	omkring	køns-

organer,	skede-	og	endetarmsåbning	
•	 Vaginal	blødning,	blødning	fra	kønsorganer	og	

endetarmsåbning	
•	 Har	svært	ved	at	gå	eller	sidde	
•	 Stopper	ting/objekter	op	i	skede-	og	endetarms-

åbning	
•	 Revner	i	mundvige,	sår	i	munden	
•	 Synkebesvær,	ubehag	ift.	bestemte	fødevarer.

Yderligere	oplysninger:	http://www.socialstyrelsen.
dk/siso/seksuelle-overgreb/tegn-og-reaktioner

Eksempler på tegn på fysisk vold:
•	 Mærker	efter	slag	(med	hånd	eller	redskaber),	

brændmærker,	sår	på	kroppen	og	lignende	
skader	efter	rusk,	kast	eller	spark.	

•	 Mærker	efter	kvælningsforsøg	(fingermærker	
eller	snørefurer)	

•	 Brud	på	arme,	ben,	kraveben	eller	andre						
knoglebrud.

Yderligere	oplysninger:	http://www.socialstyrelsen.
dk/siso/fysisk-psykisk-vold/copy_of_tegn-og-reak-
tioner

Forældreomsorgen er nedsat
• Nedsat omsorgskompetence
• Mangel på empati
• Har en urealistisk opfattelse af barnets 

behov i mange situationer
• Evner ikke helt at tilsidesætte egne behov 

og prioritere tilfredsstillelsen af barnets 
behov.

Eksempler:
•	 En	forælder	med	en	sindslidelse,	et	

alkoholproblem	eller	et	misbrug	-	med	en	
velfungerende	forælder

•	 Kriser,	som	ikke	håndteres	konstruktivt
•	 Personer	i	langvarigt	kontanthjælpsforløb
•	 Mindre	begavede	forældre	uden	støtteper-

son
•	 Umodne	forældre
•	 Familiekonflikter
•	 Fysisk	og	psykisk	udviklingshæmmede	

med	støtte.

Forældreomsorgen er meget lille
• Manglende omsorgskompetence
• Mangel på social kompetence (empati, refleksion, 

fleksibilitet, følelsesmæssigt fraværende)
• Tilsidesættelse af barnets behov for egne behov
• Har en urealistisk opfattelse af barnets behov 
• Familien er et lukket system med egen logik, 

struktur og normer
• Autoritært forældreskab (forældrenes vilje er lov, 

distancerende).

Eksempler:
•	 Sindslidelse,	alkoholproblemer	eller	misbrug	–	

uden	støtte
•	 Kriser,	som	ikke	håndteres	konstruktivt
•	 Personer	på	langvarig	kontanthjælp
•	 Mindre	begavede	forældre	uden	støtteperson
•	 Umodne	forældre
•	 Torturramte	flygtninge.

Følgende optræder (eventuelt ud over punkter 
og eksempler nævnt i kolonne 4)
•	 Der	udøves	vold	mod	barnet,	eller	barnet	

udsættes	for	seksuelt	overgreb.

Ved	mulige	kriminelle	forhold	-	såsom	vold	
eller	seksuelle	overgreb	-	må	du	ikke	orientere	
forældrene.	Familierådgivningen	underrettes	om	
din	bekyrmring	for	barnet.

Se	også	pjecen	“Beredskab	og	handlevejled-
ning”,	som	kan	findes	på	www.esbjergkommune.
dk

Forældrene - eller den ene forælder - har res-
sourcer til - og er indstillede på - at arbejde med 
forældreevnen og relationen til barnet.

Barnets symptomer svinder i løbet af en periode.

Det vurderes, at ingen af forældrene har res-
sourcer til og/eller er indstillede på at arbejde 
med forældreevnen og relationerne til barnet. 
Barnets symptomer er uændrede eller forværres 
over en periode. Familierådgivningen under-
rettes om din bekymring for barnet.

Inden for almindelig arbejdstid kontaktes Fami-
lierådgivningens Forvisitation straks	på telefon 
76 16 35 08. De vil herefter stå for det videre 
forløb, herunder evt. kontakt til politiet.
Uden for almindelig arbejdstid kontaktes politiet 
på telefon 114.

Forebyggende foranstaltninger. Udføres altid i samarbejde med Familierådgivningen 
(det vil sige, der er tale om de sager, hvor der er sket underretning). Tovholder: Familierådgivningen

Bekymringsskala vedrørende børns trivsel, del 2

Bekymringsskala vedrørende forældreevne, del 2

Bekymringsskala vedrørende børns trivsel, del 1

Indsatser og tiltag

Særlig forebyggende indsats. Udføres ofte i samarbejde med andre faggrupper
 i TVÆRS Institution, evt. med inddragelse af Forvisitation. Tovholder: Institutionsleder

Familier i begyndende/let mistrivsel eller  familier i mistrivsel

Mulige symptomer, børn og unge 2-18 år. (Følgende 
symptomer kan optræde ud over de mulige symp-
tomer nævnt i kolonne 3):



Model for TVÆRS-samarbejde

Almen indsats

Almen
forebyggende 
indsats

Særlig
forebyggende 
indsats

Forebyggende
foranstaltninger

Anbringelse

Indsats fra almensystemet
Indsats efter Serviceloven

Indsatsniveauer

Formålet med TVÆRS-samarbejdet er at sikre et velfungerende tværfagligt samarbejde i Børn & Kultur samtidig 
med, at der er fokus på en lokal, tidlig og forebyggende indsats for at hjælpe konkrete børn og unge, der mistrives og 
har behov for samtidige/kombinerede indsatser fra flere forskellige faggrupper i Børn & Kultur. 

(svarende	til	niveau	1
i	“Bekymringsskalaen”)

(svarende	til	niveau	2	i	
“Bekymringsskalaen”)

(svarende	til	niveau	3	i	
“Bekymringsskalaen”)

(svarende	til	niveau	4	i	
“Bekymringsskalaen”)

(svarende	til	niveau	5	i	
“Bekymringsskalaen”)

Her kan du få hjælp
– eller nogen at sparre med, når børn og unge ikke trives:

Forvisitationen       76163508

Psykologisk Center for Børn & Unge  76166521

SSP & Forebyggelse 
Esbjerg       76165280
Bramming       76169439
Ribe        76166295

Sundhedsplejen      76161616

PPR        76168870

Åben Rådgivning, Familieværkstedet   
Nord        76163701
Syd        76168776

Alkoholbehandlingen     76166464

Center for misbrug     76166400

Syd- og Sønderjyllands politi     114

Psyk info       24793451

VISO        72424000

SISO        20771120

Udarbejdet af 
Konsulent Camilla Bjørn
Børne- familiesagkyndig Helle Stage
Børne- familiesagkyndig Patrizia 
Madsen tilknyttet projekterne ”Børn 
i familier med alkoholproblemer” og 
“Bedre tværfaglig indsats”.
Redigeret og layoutet af forebyggel-
seskonsulent Mette Svejgaard.
Denne udgave er udgivet 2013 med 
støtte fra Verena Merz og Otte Kjær-
gaards Børnefond.


