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� En adfærd?– Fx meget fravær, mange afbrud, 
omgængere?

� Et (manglende) resultat? – Fx ingen 
ungdomsuddannelse, ingen 9.klasseeksamen, ingen 
kompetencegivende uddannelse? 

� Et særligt tilbud? – Fx specialundervisning, 
produktionsskole, Særligt Tilrettelagt Uddannelse 
(STU), Forberedende GrundUddannelse (FGU)? 
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� Generelle indlæringsvanskeligheder (psykisk 
udviklingshæmmede, sent udviklede m.fl.)

� Læse- og skrivevanskeligheder
� Udviklingsforstyrrelser (autismespektrum, ADHD, Damp m.v.)
� Tale- og sprogvanskeligheder
� Sociale og miljøbetingede vanskeligheder 

(adfærdsvanskeligheder, socio-emotionelle)
� Psykiske vanskeligheder (fx. depression, skizofreni, mani-

depression, angst og fobier)
� Hørevanskeligheder (døve og hørehæmmede)
� Bevægelsesvanskeligheder (herunder neurologiske fx. 

Cerebral Parese)
� Synsvanskeligheder (blinde og svagtsynede)
� Andet + uoplyst

Henvisningsårsager
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Specialundervisning efter 
henvisningsårsag 2007-17
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Specialundervisning efter 
institutionstype
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De udsatte (ca. 50.000)
� De modtog specialundervisning 2007/2008
� De gik i folkeskole, friskole, på efterskole, 

ungdomsskole…
� 2/3 drenge 1/3 piger
� Vi ser på deres brug af sundhedsvæsenet 2015-2017
� I 2017 er gruppen fra 14-26 år. 

Specialundervisningseleverne er lidt ældre end 
kontrolgruppen, som ikke modtog specialundervisning

Kontrolgruppen (ca. 650.000)
� Dem som ikke modtog specialundervisning 2007/2008 –

og deres brug af sundhedsvæsenet 2015-17

Population
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Lægebesøg 
– personer (pct.) med kontakt. 2017
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Lægebesøg
– kontakter (gns.) pr. person med 
kontakt. 2017
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Sygehusbenyttelse
– personer (pct.) med kontakt. 2017
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� Specialundervisningseleverne fordelt på 
henvisningsårsag

� Andre uddannelsesgrupper

� Medicindata eller diagnoser

� Kan man finde de inkluderede elever og se hvordan 
det går dem?

� Længere tidsserier

� … og elevernes resultater

Yderligere undersøgelser
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� Publikation 2020 - ”Dem uden uddannelse”

� Ser på dem som ikke fik en uddannelse – hvad 
kendetegner dem familiemæssigt, 
sundhedsmæssigt, socioøkonomisk, 
beskæftigelsesmæssigt osv.

Ny publikation om sårbare grupper i 
uddannelse
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