
 

 

 

 

 
 
Notat om ændringer i projekt Underret-
ninger i fokus  
 

Indledning 
 
VIA University College, TrygFondens Børneforskningscenter ved 
Aarhus Universitet og TrygFonden samarbejder om projekt Un-
derretninger i Fokus.   
 
Udgangspunktet for forskningsprojektet var et mål om at undersøge, om et beslutningsstøttered-
skab, der kan hjælpe med at identificere børn, som er i risiko for at mistrives, kan bidrage til at styrke 
socialrådgiveres beslutningsgrundlag, når de vurderer en underretning. Det var yderligere intentio-
nen at undersøge, hvordan socialrådgiverne oplever redskabet (herefter Beslutningsstøtten) i deres 
arbejde med at vurdere underretninger, samt hvordan familierne oplever brugen af Beslutningsstøt-
ten, når de skal samarbejde med socialrådgivere om deres barns trivsel.   
 
Dette notat beskriver en ændring af det oprindelige projektdesign, der indebærer, at der ikke inden 
for den nuværende projektperiode bliver gennemført afprøvninger af Beslutningsstøtten på faktiske 
sager.    
 

Baggrund for ændring 
Baggrunden for ændringen i projektdesignet er, at uafhængige juridiske eksperter over for projekt-
teamet har rejst tvivl om legaliteten, såfremt Beslutningsstøtten bliver afprøvet på faktiske sociale 
sager. Tvivlen går hovedsageligt på, om man ved at anvende Beslutningsstøtten på alle indkomne 
underretninger risikerer at overbelyse en andel af sagerne.  
 
En overbelysning vil kunne ske ved, at Beslutningsstøtten anvender et antal forudbestemte oplys-
ninger om en given familie for at kunne udregne den risikoscore, som Beslutningsstøtten bygger på. 
Beslutningsstøtten vil, hver gang den anvendes, trække på disse bestemte oplysninger i den givne 
familie. Dermed bliver der ikke lavet en individuel vurdering af, om oplysningerne er saglige at an-
vende til oplysning af den enkelte sag. Dette kan potentielt medføre overbelysning i de sager, hvor 
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sagens karakter ikke tilsiger indhentelse af oplysninger i samme grad, som Beslutningsstøtten har 
behov for.  
 
Projektteamet har forelagt spørgsmålet om legalitet for advokatfirmaet Poul Schmith, også kendt 
som Kammeradvokaten, som i ”Notat om mulig ”overbelysning” af sager som følge af anvendelse af 
Beslutningsstøtten” har forholdt sig til spørgsmålet. Her er vurderingen sammenfattende, at de syns-
punkter, der er rejst af de uafhængige juridiske eksperter vedrørende risikoen for overbelysning, ikke 
ændrer på konklusionerne i redegørelsen fra advokatfirmaet Poul Schmidt af 11. marts 2021 om 
legaliteten i projekt Underretninger i Fokus. På det foreliggende grundlag vurderer advokatfirmaet 
Poul Schmidt således ikke, at det er nødvendigt at foretage ændringer i Beslutningsstøtten eller dens 
anvendelse med henblik på at sikre, at regler om saglighed, sagsoplysning og dataminimering mv. 
overholdes.    
I redegørelsen fremgår det imidlertid også, at vurderingen er forbundet med den usikkerhed, der 
nødvendigvis knytter sig til, at der endnu ikke er fremsat nogen konkret skriftlig kritik af Beslutnings-
støtten. Det kan derfor ikke på forhånd helt udelukkes, at en eventuel senere konkretiseret kritik vil 
kunne ændre vurderingen. 
 
Ud fra et forsigtighedsprincip er det derfor projektgruppens vurdering, at der er behov for yderligere 
afklaring af det juridiske grundlag, inden der sker afprøvning på faktiske sager. 
 
Det har tillige spillet ind, at det antages at være en forudsætning for afprøvning af Beslutningsstøtten 
i dens nuværende form, at afprøvningen sker inden implementering af Barnets Lov. Det vil sige, at 
en afprøvning skulle gennemføres inden 1. april 2023, hvor Barnets Lov forventes implementeret. 
Imidlertid forventes en yderligere afklaring af det juridiske grundlag ikke at kunne ske inden for en 
tidsramme, der muliggør afprøvning af Beslutningsstøtten på faktiske sager inden implementeringen 
af Barnets Lov. På den baggrund er det ikke længere ambitionen at gennemføre afprøvningen på 
faktiske sager i denne projektperiode.  
 
 
 

Projektets videre forløb 
Forskningsprojektet Underretninger i fokus fortsætter som planlagt til udgangen af 2023. Til trods for 
at der ikke bliver gennemført afprøvning på faktiske sager i dette projekt, vil projektgruppen arbejde 
videre mod at nå projektets målsætninger – i det omfang det er muligt uden afprøvningen på faktiske 
sager. Dette sker bl.a. ved at undersøge socialrådgivernes holdninger til og oplevelse af Beslut-
ningsstøtten ved hjælp af testsager. Det er også intentionen at undersøge, hvilke overvejelser soci-
alrådgiverne gør sig om redskabets betydning for de afgørelser, de skal træffe, og for samarbejdet 
med familierne. Projektgruppen vil ligeledes arbejde videre med at udvikle algoritmen bag Beslut-
ningsstøtten og bidrage med viden til feltet ved at beskrive dets kompleksitet og de udfordringer, der 
er oplevet i de tidligere faser af projektet.  
 
Et mere detaljeret projektdesign forventes færdigt i efteråret 2022.     
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