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1 Hvad er Dit Først Barn?

Et forsøgsprojekt med et universelt kursus
for førstegangsfødende og deres partnere i
Frederiksberg Kommune (afsluttet).

Formålet med DFB er at forbedre tilknytningen
mellem barn og forældre, øge forældrenes
livskvalitet og forebygge sygdom og ulykker i
hjemmet.

Kurset løber over seks gange (to gange inden
fødsel) og afholdes af sundhedsplejersker.

Samarbejde mellem Frederiksberg Kommune
(praksisk gennemførsel) og CRUNCH (e�ekt-
måling). Kurset udbydes ikke i kommunen i dag.

2 Hvorfor?

i) Til trods for at over halvdelen af de
danske kommuner tilbyder universelle
forældrekurser, er viden om e�ekterne
sparsomme.

ii) Evalueringen af DFB bidrager med valid
og praksisnær viden om disse.

3 Hvem, hvad og hvordan?

• Pragmatisk randomiseret forsøg, dvs.
lodtrækning om deltagelse blandt inter-
esserede førstegangsfødende og deres part-
nere, for at sikre at deltagere og kontrol-
gruppe er sammenlignelige.

• 345 førstegangsfødende og 295 partnere i
Frederiksberg kommune deltog i studiet
mellem 2016 og 2018, heraf var ca. 2/3
deltagere i kurset og de resterende i kon-
trolgruppen.

• Resultater er baseret på survey data,
når barnet er 10 måneder gammelt, hvor
kurset er afsluttet.

4 Hvad fandt vi ud?

• Mødrene rapporterer højere parforhold-
stilfredshed og bedre forældresamarbejde.

• Mødrene har mere tillid til sig selv i foræl-
drerollen og bedre forældre-barn tilknyt-
ning.

• Mødrene er mindre stressede og har lavere
depressionsscore.

• Partnere og mødre rapporterer begge, at
partneren deltager i �ere omsorgsopgaver.

• Ingen signi�kante e�ekter på barnets ud-
vikling og ulykker i hjemmet.

• Gennemsnitligt deltager folk i ca. halvde-
len af kursusgangene. De tidlige kursus-
gange er mest velbesøgte, hvilket tyder på,
at der umiddelbart før og efter fødslen er
et �window of opportunity�, hvor foræl-
dresamarbejdet og involvering i barnet kan
fremmes.

• SE RESULTATER TIL HØJRE

5 Hvad mangler vi at �nde ud af?

• Hvordan vurderer sundsplejerskerne DFB, og hvordan påvirker det deres organisering?

• Er det omkostningse�ektivt?

• Hvad er de langsigtede e�ekter af et kursus som DFB fx på partnerens involvering i omsorgsop-
gaver?

• Hvordan spiller kurserne sammen med andre tilbud?

• Er e�ekten forskellig for forskellige målgrupper af forældre?

Sammenligning af mødre i indsats- og kontrolgruppen

Tilfredshed med indsats

Fremmøde


