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Ulighed starter tidligt - derfor har vi i DK store tidlige
indsatser for alle familier
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Kilde: Data fra VIVE forløbsundersøgelsen SPOR



Formålet med projektet: Virker de tidlige indsatser?
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• Viden til praksis om betydningen af universelle indsatser for 
børnefamilier

• Viden som er baseret på valide metoder (kvant fokus)

• Viden som bygger på nye data (fokus på infrastruktur)

• Brobygning for varigt samarbejde mellem forskning og 
praksis

• Temaer: Sundhedsplejen og daginstitutioner i Danmark



Et bredt samarbejde med kernepartnere fra forskning, 
praksis og formidling
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Hvad er vi lykkedes med i CRUNCH (2016-2021) – i tal
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• 17 artikler i nyhedsbreve om vores arbejde til over 2000 
modtagere (via CfB - nu Børns Vilkår)

• 6 VIVE rapporter

• 5 konferencer og praktikerworkshops + idag!

• 8 videnskabelige arbejdspapirer og artikler

• Præsentationer (videnskabelig og til praksis): på den gode
side af 25 (international, national)

• Funding til ny forskning: ca. 15 mio.

• Forskningstalenter: 3 CRUNCH specialer og 1 PhD
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Resultater – nogle headlines

Senere: Mere i vores flashtalks!



En vigtig start: Kortlægning af Sundhedsplejen i 
danske kommuner
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Kilde: Øjebliksbilledet i Sundhedsplejen; CRUNCH notat 2017/1 
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Tidlige sundhedsplejebesøg er særlig vigtige for mor 
og barns helbred 

Kilde: Missing a nurse visit, CEBI WP 9/2020
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NBO* anvendt i universel sundhedspleje forbedrer ikke
børns udfaldsmål ved 3 og 9 måneder

* NBO: (newborn behavioral observations) 

Kilde: Kristensen et al. BMC Psychology (2020) 8:107



Forældrekurser kan gøre mødre mindre 
stressede/deprimerede og øge partnerens involvering
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Kilde: Dit første barn, VIVE rapport 
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Forældre med “rettidigt” sundhedsplejebesøg er mere 
tilbøjelige til at få deres barn vaccineret til tiden

Kilde: Hirani og Wüst, 2021: Nurses and infant vaccination coverage, unpublished workingpaper 
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Segregering af børn (ift. etnicitet og socioøkonomi) 
starter tidligt – i børnehaven – og har ikke ændret sig 

meget over tid

Kilde: Segregering i daginstitutioner, VIVE rapport
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Universelle dagtilbud virker positivt på lang sigt, giver 
“value for money” og hjælper udsatte børn mest

Kilde: Dietrichson et al. Journal of economic surveys (2020)
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Vores viden skal ud og arbejde…



Nye forskningsprojekter i kølvandet af CRUNCH:

• Kan målrettede læseindsatser hjælpe børn i børnehaven og 
de små klasser? (TrygFonden)

• Hvordan spiller indsatser som sundhedsplejen og forældres
ageren sammen? (DFF)

• Hvordan påvirker sundhedsplejen børns sundhed på langt sigt
– opfølgning på 1960ernes reformer i sundhedsplejen (DFF)
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Hvad skal vi herfra? Forske mere, producere mere 
viden…



…vi glæder os til at vise vores resultater og tale om fremtiden i 
vores panelsamtale.

TAK til:

• Styregruppen i CRUNCH og de institutioner og mennesker, 
som har været med undervejs

• Alle jer, som har fulgt/støttet projektet siden 2016!

• Innovationsfonden
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God fornøjelse med eftermiddagen…



• Pixier om vores forskning er på konferencesiden

• Brug det tilsendte program for at finde links til flashtalks

• Brug “Q and A” for tekniske spm, som vi så prøver at 
hjælpe med!

• Flashtalks: 

− I kan vælge 2 forskellige, de bliver afholdt 2 gange

− I kan “unmute” under flashtalks og stille spørgsmål

• Vi ses til panelsamtalen til sidst!
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Det praktiske…
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