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ETISKE OVERVEJELSER 

INDLEDNING 
Formålet med dette notat er at diskutere og reflektere over de etiske dilemmaer, der er forbundet med 
projekt Beslutningsstøtte ved underretninger. Projektet handler om at udvikle et statistisk redskab, der 
kan kvalificere vurdering af underretninger om udsatte børn og unge. Den overordnede præmis for 
projektet er, at det etisk mest forsvarlige overfor udsatte børn og unge er at anvende alle tilgængelig 
data for hjælpe dem. Projektet er dermed baseret på en grundlæggende nytteetisk udgangspunkt, idet 
projektet leder til det bedst mulige for flest udsatte børn. 

Håndtering af underretninger om udsatte børn indeholder en række dilemmaer. I et projekt, der 
inddrager statiske data, der ikke tidligere er brugt i denne sammenhæng, kan der være yderligere 
etiske overvejelser, som det er relevant at præcisere for at definere projektets etiske rammer. Det er 
ikke umiddelbart entydigt, om inddragelse af statistik ændrer eksisterende etiske dilemmaer i arbejdet 
med udsatte børn og unge, og notatet diskuterer derfor en række etiske overvejelser, hvoraf nogle vil 
være direkte afledt af inddragelse af statistik, mens andre eksisterer uanset hvilke metoder, der 
anvendes til at vurdere underretninger om udsatte børn og unge. 

Notatet indledes med en kort beskrivelse af projektets indhold, hvilke efterfølges af en række etiske 
overvejelser, som det er nødvendigt at italesætte for at sikre, at projektet bliver bæredygtigt i en 
socialfaglig kontekst i Danmark. 

 

PROJEKTETS INDHOLD 
Projekt Beslutningsstøtte ved underretninger har til formål at kvalificere og udvikle potentialet i den 
information, der er tilgængelig for socialrådgivere, når de skal vurdere en underretning. Indholdet i 
projektet er at udvikle et statistisk baseret redskab til en dansk kontekst, for at skærpe, understøtte og 
hjælpe den vurdering af en underretning, som kommunerne foretager. Redskabet skal være et tillæg 
til den socialfaglige vurdering, der pt. træffes i kommunen på baggrund af viden baseret på teori, 
forskning, erfaringer og jura. 

Baggrunden for projektet er, at kommunerne modtager et stort antal underretninger, der skal vurderes 
og håndteres i en presset hverdag. Der er stor variation i både karakteren af og indholdet i de 
underretninger, kommunerne modtager. En væsentligt udfordring i socialrådgivernes vurderinger er 
således, at de skal forholde sig til en stor mængde information på kort tid og ikke altid har mulighed 
for at indsamle den relevante viden. Samlet set betyder dette, at sagsbehandlerne på kort tid skal 
træffe nogle meget vigtige og komplekse beslutninger – til tider på baggrund af meget forskelligartet 
informationer, hvis betydning de ikke kender – som har stor betydning for, hvorvidt udsatte børn får 
den hjælp, de har brug for. 

 
Hensigten med projektet er at inddrage oplysninger, der allerede findes i kommunale registre og gøre 
dem tilgængelige for rådgiverne på en overskuelig og hensigtsmæssig måde. Det statistiske redskab 
sammenholder eksisterende data om et barn og dets vilkår med statistiske data fra tusindvis af børn, 
der tidligere er lavet underretning om. I denne analyse vil det blive muligt at give et estimat af, hvorvidt 
de oplysninger, der findes i de kommunale registre om et barn, peger på, at barnet mistrives i en sådan 



 

grad, at det har brug for hjælp. Redskabet skal således understøtte den kommunale sagsbehandlers 
vurdering af den indkomne underretning, og på den måde støtte fagligt velunderbyggede vurderinger, 
således at man i højere grad sikrer, at de børn og unge, der har brug for hjælp, også får den. 

 
 

Inspiration til den etiske analyse 
Udviklingen af redskabet trækker på international forskning samtidigt med, at der samarbejdes tæt 
med praksis for at sikre en omsætning og anvendelighed i en dansk socialfaglig kontekst. Denne 
gennemgang af etiske overvejelser er inspireret af etiske analyser gennemført i forbindelse med 
projekter om Predictive Risk Modelling af udsatte børn og unge gennemført i New Zealand og USA. 
Se litteraturlisten for yderligere om disse analyser. 

 
 

Arbejdsproces 
Denne etiske analyse er udarbejdet på baggrund af læsning af litteratur om predictive risk models og 
etiske dilemmaer i socialt arbejde. Etiske overvejelser var et gennemgående tema under projektets 
studietur til Allegheny County, Pennsylvania og Los Angeles, Californien i USA i november 2017. 
Desuden er etiske overvejelser diskuteret med projektets følgegruppe, der består af repræsentanter 
for Socialstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen af 
Danske Socialchefer, Børns Vilkår samt socialforvaltningerne i Hjørring og Silkeborg Kommuner. 

 

KONKRETE ETISKE OVERVEJELSER 
På baggrund af læsning af litteratur samt diskussioner med relevante fagpersoner fokuseres der i 
denne analyse på en række konkrete etiske overvejelser. De enkelte forhold vil blive præsenteret 
hver for sig nedenfor. 

 
 

Samtykke fra forældre 
At værne om borgerens privatliv og retssikkerhed er afgørende i sociale sager. Dels har forældres 
samarbejde stor betydning for den succesfulde iværksættelse af sociale foranstaltninger, og dels vil 
borgere på et overordnet plan kunne frygte vilkårlighed og manglende gennemsigtighed i 
myndighedernes sagsbehandling. 

På den ene side er man som myndighed forpligtet til at identificere de familier, der har brug for 
særlig støtte, mens samme myndigheder på den anden side skal værne om borgernes/familiernes 
retssikkerhed og unødig indblanding i private forhold. 

Hensigten med det statistiske redskab er at kvalificere den tidlige vurdering af et barns behov for 
støtte. At skulle afvente forældres samtykke vil ud fra denne – praktiske synsvinkel - ikke være 
hensigtsmæssigt. 

Det statistiske redskab finder anvendelse i de situationer, hvor en kommune modtager en 
underretning vedrørende et barn eller ung som frygtes i mistrivsel. På dette tidspunkt har man 
allerede grund til at antage, at det kan blive nødvendigt at gøre indgreb i familiens forhold, og 
myndigheden vil være forpligtet til at undersøge sagen nærmere. 2 
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Det er værd at notere sig, at det statistiske redskab anvender personoplysninger, der allerede er 
indhentet. Disse oplysninger anser vi ikke som værende problematiske at anvende, da de allerede 
er tilgængelige for den sociale myndighed, og da man allerede på et tidligere tidspunkt har opnået 
samtykke til at indhente oplysningen. 
Se afsnit om privatliv neden for i relation til at behandling af personoplysninger ved samkøring. 

 
Projektets følgegruppe, der består af relevante aktører på det børnefaglige område, anbefaler, at der 
ikke søges om forældres samtykke til anvendelse af data i forbindelse med vurdering af 
underretninger. Anvendes data senere i en børnesag, skal forældrene oplyses om dette. 

 
 

Falske positive/falske negative 
Et statistisk redskab fungerer ved at udlede konklusioner på baggrund af store mængder data. Det 
kan således udregnes, hvilke karakteristika, der er blandt børn, der anbringes uden for hjemmet eller 
modtager andre former for foranstaltninger. Statistiske udregning er imidlertid aldrig 100% valide, 
idet ens karakteristika ikke giver ens udfald hos alle børn. Der er således fare for, at en statistisk 
beregning vil give en række falske positive eller falske negative vurderinger. 

En falsk positiv vurdering vil være, hvis et barns karakteristika betyder, at barnet vurderes til at være 
meget udsat, men ikke reelt er udsat. En falsk negativ er en vurdering, hvor et barn på baggrund af 
karakteristika vurderes til ikke at være udsat, men hvor barnet reelt er udsat og har behov for at 
modtage hjælp fra de sociale myndigheder. 

Risikoen for at lave fejl er således til stede ved anvendelse af et statistisk risikovurderingsredskab. 
Den samme risiko er imidlertid også til stede ved en manuel, kvalitativ vurdering af underretninger. 
Da redskabet er baseret på eksisterende viden og erfaring med udsatte børn og unge, er der 
således yderligere en risiko for, at tidligere fejl reproduceres det statistiske redskab. Da der er tale 
om en vurdering, der har til hensigt at vurdere både et barns aktuelle udsathed (akut fare) og en 
mere langsigtet risiko for udsathed, vil der således altid være usikkerhed omkring outcome. 
Hensigten med vurderingen er at iværksætte en indsats, der skal minimere risikoen for at 
udsatheden fører til værre outcomes for barnet på længere sigt, og fremtidsudsigter vil altid 
indeholde en vis usikkerhed. 

Det statistiske redskab udarbejdes med henblik på at blive et tillæg til den eksisterende kvalitative 
vurdering af en underretning og et barns udsathed. Det er således forventningen, at forskellige typer 
af input til vurderingen i fællesskab vil medvirke til at minimere antallet af falske positive og negative 
vurderinger. 

Selvom der er usikkerhed ved alle typer af vurderinger, skal der naturligvis arbejdes systematisk for 
at minimere begge typer af fejl. Det statistiske redskab vil blive testet grundigt netop med henblik på 
at minimere antallet af falske positive og falske negative i vurderingen. 

 
 

Stigmatisering 
Der er risiko for, at det at blive vurderet til at være udsat og at blive genstand for en kommunal 
undersøgelse medfører stigmatisering af barnet og dets familie. Forældre kan opleve det som meget 
stigmatiserende at blive genstand for udredning eller vurdering, især hvis det er forældreevnen, der 
er årsag til en underretning og efterfølgende undersøgelse. Denne potentielle stigmatisering 



 

indtræffer, når kommunen modtager en underretning og har således ikke en særegen relation til 
vurderingsredskabet. I Danmark er kommunerne forpligtigede til at vurdere alle underretninger, der 
modtages om udsatte børn og unge. Det betyder, at redskabet ikke vil skulle bruges til at vurdere, 
om der skal kigges på barnet/familien, men derimod til at vurdere hvilke faktorer, der er 
udslagsgivende i forhold til og i hvilket omfang barnet er udsat eller ej. 

 
 

Etnisk diskrimination 
Dilemmaer om etnisk diskrimination er meget debatteret i blandt andet USA, hvor det sociale skel 
mellem sort og hvide amerikanere er stort. I Danmark er der dilemmaer forbundet med etnisk 
oprindelse og religiøst tilhørsforhold, men sammenhængen er ikke entydig, når der kigges på 
underretninger. Kigges der på underretninger om for eksempel vold og overgreb, er der 
forskelligartede argumenter for, hvorvidt en underretning skal føre til en videre undersøgelse af et 
barns trivsel. I projektets kvalitative undersøgelse af arbejdet med underretninger i fire kommuner, 
blev der fremført argumenter for, at vold er mere acceptabelt blandt etniske minoriteter, og derfor er 
en underretning om vold i familier med anden etnisk baggrund ikke så bekymrende. Modsat 
argumenterede andre for, at vold altid medfører udsathed hos barnet, og der skal laves yderligere 
undersøgelser om barnets situation uanset familiens etnicitet. 

Forskning i etnicitet peger på, at der er etniske forskelle. Et eksempel på data, der kan give indtryk 
af etnisk diskrimination i Danmark er den statistisk signifikante overrepræsentation af unge drenge af 
anden etnisk baggrund i kriminalregistre sammenlignet med unge af etnisk dansk baggrund. Denne 
overrepræsentation er statistisk signifikant, men det betyder ikke, at alle unge drenge med anden 
etnisk baggrund begår kriminalitet. Inddrages etnicitet som en variabel i en statistisk model er der 
således fare for, at der vil blive en stor andel falske positive, hvor drenge af anden etnisk baggrund 
end dansk vurderes til at være mere udsatte, end de er. 

Formålet med dette redskab er at kvalificere det arbejde, der laves for at forbedre trivsel for udsatte 
børn. De faktorer, der inddrages i den statistiske model, skal være relevante for, hvorvidt et barn 
trives. De indledende studier har vist, at etnicitet ikke i sig selv er en signifikant risikofaktor i 
modellen, da andre forhold har større effekt. Internationale studier viser, at statistiske 
screeningsredskaber reducerer eventuel etniske bias, idet etnicitet bliver en statistisk variabel på lige 
fod med andre, mens det i den socialfaglige kvalitative vurdering ofte vægtes særskilt – enten som 
en skærpende eller formildende omstændighed i forhold til barnets udsathed. Samlet set er der 
således på nuværende tidspunkt ikke belæg for, at det statistiske redskab vil medføre etnisk 
diskrimination. 

 
 

Professionelle kompetencer 
Et statistisk redskab baseret på alle tilgængelige data kan kun fungere efter hensigten, hvis det 
personale, der anvender redskabet, har ressourcer og kompetencer til at forstå og anvende 
redskabet i det socialfaglige arbejde med udsatte børn og familier. Der er således en risiko for, at 
redskabet bliver anvendt forkert, hvis de fagprofessionelles forudsætninger for at anvende det 
korrekt ikke er til stede. 

I forbindelse med pilotafprøvning af redskabet gennemføres undervisning i baggrund for og brug af 
redskabet. En del af undervisning indeholder en præcisering af, at der er tale om en statistisk 4 



 

risikovurdering, der skal være ét element af vurderingen af det enkelte barns udsathed. Under 
pilotafprøvningen gennemføres en procesevaluering, der blandt andet har til formål at skabe viden 
om indvirkning på socialrådgivernes beslutningsproces. Resultaterne af denne procesevaluering vil 
blive inddraget i det videre arbejde med redskabet og vil blive indarbejdet i den undervisning, der 
tilbydes fremtidige kommuner, der vil anvende redskabet. 

 
 

Ressourcefordeling 
Implementering af et statistisk redskab til at vurdere underretninger kan medføre en frygt for, at 
redskabet har til hensigt at spare ressourcer på det socialfaglige arbejde. Hensigten er faktisk det 
modsatte, nemlig at kvalificere det socialfaglige arbejder ved at dirigere ressourcer hen til de sager, 
hvor der er mest brug for en indsats. Redskabet skal således gøre det muligt at fokusere på de mest 
udsatte børn. 

Det er uden for redskabets og projektets rammer at vurdere, hvorvidt redskabet på sigt kan medføre 
ændringer i ressourcetildelingen til vurdering af underretninger. Hovedformålet med redskabet er at 
øge kvaliteten af de vurderinger, der udarbejdes, og dette fokus formidles gennem hele projektet. 

 
 

Privatliv 
En forudsætning for at det statistiske redskab vil have virkning efter hensigten er, at tilstrækkelige 
personoplysninger vil kunne indgå som en del af beregningsgrundlaget. Det offentliges anvendelse 
af personoplysninger er reguleret gennemgående i en flerhed af regler, der stammer fra både 
Folketinget, EU og Europarådet. Borgerenes ret til privatliv er et grundlæggende retsprincip. Det er 
dog et princip som lader sig begrænse af samfundsmæssige hensyn (Langsted og Jakobsen, 2014), 
hvorfor man må holde en eventuel krænkelse af privatlivet op mod det gode, som man ønsker at 
opnå. 

Samkøring er en særligt indgribende databehandlingsform for borgeren, idet den indebærer 
indhentning af oplysninger fra flere forskellige kilder. Samkøring giver derudover mulighed for at 
databehandleren ved at indhente oplysninger fra forskellige registre og aktører kan sammenstille 
disse, således at der skabes en profil over borgeren. At myndighederne får et så nært kendskab til 
borgeren på baggrund af oplysninger indhentet fra en række forskellige myndigheder kan give 
borgeren en oplevelse af at stå over for et overvældende samlet myndighedsværk (Blume, 2013). 
Således vil den traditionelle manuelle brug af personoplysninger opfattes mindre indgribende set i 
forhold til samkøring, da der via samkøring og profilering skabes en ny oplysning om borgeren. 

Samkøring til brug ved kontrol har tidligere været undergivet krav om klar lovhjemmel og har uden 
for kontrolsituationer skulle berettiges ud fra en betragtning om nødvendighed i højere grad end 
påkrævet ved brug af andre behandlingsformer. 

Omvendt er det netop, fordi man via samkøring og profilering kan skabe et så systematisk billede af 
borgeren, at redskabet bliver relevant for sagsbehandleren – og kan bidrage til kvalificering af 
vurderingerne af underretninger. 

For at imødekomme borgerens oplevelse af, at brugen af det statistiske redskab udgør en 
merkrænkelse af deres privatliv i forhold til manuel behandling af personoplysninger, vil det være 
væsentligt at overveje, hvordan man kan inddrage borgeren i det statistiske redskabs resultater. 

5 



 

Herved vil borgerens oplevelse af myndighedernes anvendelse af personoplysninger i mindre 
omfang opfattes som vilkårlig. 

 
 

Datakvalitet 
Samkøring giver mulighed for at databehandleren ved at indhente oplysninger fra forskellige registre 
og aktører kan sammenstille disse, således at der skabes en profil over borgeren. Hvorvidt profil er 
retvisende afhænger af kvaliteten af det datagrundlag, som man har samlet. Forestiller man sig at 
oplysninger i et eller flere registre ikke løbende holdes opdateret eller er afhængig af manuelle 
og/eller løbende tilføjelser, kan man risikere, at man får et unøjagtigt slutprodukt. Man bør derfor 
forholde sig til de forskellige registre og deres kvalitet. På samme måde bør sagsbehandlerne også 
have kendskab til vigtigheden af datakvaliteten, da det kan være relevant ved anvendelsen af 
redskabet. 

I dag har borgeren mulighed for at få viden om de oplysninger, som kommunen foretager vurdering 
og afgørelser i henhold til. At inddrage borgeren i det statistiske redskabs datagrundlag vil give 
borgeren mulighed for at berigtige, hvor datakvaliteten er lav. 

 
 

Sammenfatning 
Der er en række etiske dilemmaer forbundet med at implementere et statistisk redskab, der vurderer 
udsathed blandt børn og unge på baggrund af statistiske data. På baggrund af de gennemgåede 
punkter i dette notat, vurderes det imidlertid, at det er etisk forsvarligt at afprøve redskabet i praksis. 
Der laves dagligt vurdering af underretninger om udsatte børn og unge. Vurderingerne og de 
beslutninger, der træffes på baggrund af disse er komplekse og indeholder en stor mængde 
information og en række dilemmaer, uanset om der anvendes et statistisk redskab eller ej. 
Hensigten er at hjælpe udsatte børn og unge bedst muligt, og implementering af et statistisk redskab 
som en støtte til den kvalitative vurdering, vurderes således at være et etisk forsvarligt og potentielt 
forbedrende bidrag til at hjælpe udsatte børn og unge. 
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