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Foreningen Det Sociale Netværk
I 2017 har Det Sociale Netværk/headspace Danmark for alvor sat fokus på mental trivsel og psykisk sårbarhed i forhold til forskellige målgrupper – herunder
hvordan vi kan give børn og unge nye netværk og relationer.
Samtidig har der været sat øget fokus på, hvor vigtigt det er at inddrage de levede
livs erfaringer, når det gælder mental trivsel. Vi har været med til at skubbe på,
for at brugen af peers bliver mere og mere accepteret i psykiatrien såvel som i
sociale, kommunale indsatser.
På kun et år er der etableret seks nye headspaces, så vi nu har 17 headspacecentre rundt om i landet. Vi har modtaget flere priser og været ude at udbrede
kendskabet til headspace, arbejdet for at hjælpe psykisk sårbare og været til
folkemøder, topmøder og haft besøg af europæiske gæster, der har været interesseret i at høre mere om vores arbejde. Vi har haft masser af nordiske unge som
gæster til det første ungepsykiatritopmøde om psykisk sårbarhed. Vi har set på,
hvordan vi kan styrke den gode samtale og skabe rammer, hvor vi kan tale om
psykisk sårbarhed og fremme den mentale sundhed. Vi har skabt nye tiltag og
styrket indsatsen for børn og unge med begyndende spiseforstyrrelser og unge,
der står uden for arbejdsmarkedet. Vi har fået fat i stadig flere konfirmander til
en snak om tro, tanker og trivsel. Og sidst men ikke mindst fik headspace også sin
helt egen sang ”Vinterbarn” i 2017.
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Mål og vision
Vores mål i Det Sociale Netværk er at fremme den tidlige, forebyggende indsats
og forbedre forholdene for psykisk sårbare, deres pårørende og skabe et samfund, hvor mennesket er i centrum. Vi ønsker at være med til at fjerne tabuer,
der omgærder psykisk sårbarhed og dermed skabe et grundlag for en dybere
forståelse for en ny, bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets
udsatte og psykisk sårbare, så det bliver nemmere at blive en del af fællesskabet.
Derfor arbejder vi løbende for, at psykiatrien bliver ligestillet med det somatiske sundhedsområde og for at mindske uligheden i sundheden. Vi arbejder for
at være talerør for socialt udsatte og psykisk sårbare, og vi ønsker at forbedre
danskernes mentale trivsel, for trivsel er mere end fysiske aspekter og fraværet af
sygdom. Det omfatter i høj grad også psykisk og social trivsel.
I Det Sociale Netværk tror vi på, at hvert eneste menneske tæller, hvert eneste
menneske har værdi. Derfor er det også vigtigt for os at fremme de levede livs
erfaringer. Peers har erfaringer og indsigter, som er vigtige at få frem i lyset, når
det kommer til at forebygge psykisk sygdom, når det kommer til recovery, og når
det kommer til at fremme menneskers mentale trivsel.
Vi tror på, at vi får de bedste resultater, når det sker på borgernes, de unges og
dem det handler om´s præmisser, og når indsatserne sker i et samspil mellem
det enkelte menneske, den offentlige sektor, den private sektor samt civilsamfundet. Det er, når vi skaber noget sammen, at vi får de bedste resultater. Det er
afgørende, at frivillige såvel som fagpersoner, at peers og pårørende, alle bidrager
til at styrke og udvikle arbejdet med psykisk sårbare, hvis vi skal skabe gode netværk og fællesskaber, hvor der er plads til udvikling, indsigt og til at få troen på
sig selv tilbage. Alt det er kerneværdier i hele Det Sociale Netværks arbejde.

-4-

Bestyrelsen 2017
Det Sociale Netværks bestyrelse består af otte medlemmer. Foruden bestyrelsesformand og borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær og næstformand,
og leder af Fountain House og formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Mogens Seider, består bestyrelsen af følgende:
Advokat Mads Thyregod, administrerende direktør i BL, Danmarks Almene Boliger,
Bent Madsen, tidligere kontorchef i Socialministeriet, Anders Lynge Madsen, vejrvært
i Danmarks Radio, Anja Fonseca, administrerende direktør i INDEX: Design to Improve
Life, Kigge Hvid samt borgmester i Herning Kommune, Lars Krarup. I 2017 takkede
bestyrelsen Lene Hjorth for hendes store arbejde i forhold til Det Sociale Netværk, da
Lene desværre på grund af øget arbejdspres måtte udtræde af bestyrelsen.

Benedikte Kiær

Mogens Seider

Anders Lynge Madsen Anja Fonseca

Mads Thyregod

bent Madsen

Kigge Hvid

Lars Krarup

Alle medlemmer af bestyrelsen arbejder ulønnet. Det samme gør Det Sociale
Netværks stifter, Poul Nyrup Rasmussen, der i dag er protektor for Det Sociale
Netværk og alle initiativer herunder.
Bestyrelsen i Det Sociale Netværk er en vigtig brik i det politiske arbejde i foreningen. De forskellige medlemmer bidrager i høj grad med at udtænkte, udvikle
og udfordre mange af de tanker og ideer, der kommer fra sekretariatet og via de
mange erfaringer, vi løbende gør os i de forskellige initiativer, som headspace har.
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De bruger deres netværk og indsigt til løbende at fremme Det Sociale Netværks
mærkesager, og de er er en uvurderlig del af det strategiske arbejde.
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Aktiviteter: Highlights i 2017
headspace er for alvor kommet på landkortet
I 2017 fik headspace både Børnehjælpsdagens Lillebror Pris og Region Syddanmarks Frivillighedspris. Derudover har vi fået støtte fra en lang række lokale
fonde og foreninger, der har samlet ind for at støtte vores arbejde for at hjælpe
børn og unge.

I slutningen af 2017 har vi gjort det muligt at støtte headspace direkte som privatperson ved at blive headspace-ven. Målet er at skabe et godt grundlag for at
få støttemedlemmer samtidig med, at vi kan kommunikere mere direkte til folk,
der ønsker at vide meget mere om headspace.
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I 2017 har vi også haft besøg af flere udenlandske delegationer fra Norge,
Belgien, Holland, Færøerne og Island, der alle har været interesserede i at høre
mere om headspace og om vores arbejde med frivillige.
I 2017 gik det stærkt med at udbrede headspace til hele landet. Seks nye headspaces blev åbnet i Hvidovre, Ballerup, Herlev, Aabenraa, Alberslund og Gentofte. Og flere står for skud i det nye år, hvor nye headspaces åbner i Fredericia
og Lyngby i foråret 2018.

Økonomis
ke gevinst
er ved at
investere i
headspac
e
Rapport
headspace

I 2017 har vi intensiveret arbejdet med en
systematisk indsamling af data og information
i headspace for at kunne dokumentere vores
arbejde og styrke vores kommunikation. headspaces resultater er også i 2017 blevet evalueret
af Incentive og Økonomer Uden Grænser.
De fastslår begge, at headspace er en solid
samfundsøkonomisk investering, primært fordi
headspace gør en konkret forskel for de unge, og
fordi frivilligheden er så stærk og central.

Incentive’s ra
pport om

effekten af h
eadspace

Konsulentfirmaet Incentive analyserede effekten af
fast
headspace i maj 2017. Analysen af headspace fastslår, at tidlig forebyggelse betaler sig. Især når det
kommer til at fastholde unge i uddannelse, reducere
ledighed og mindske udgifterne til sundhedsvæsnet.

Økonomer uden Grænser har i august 2017 evalueret headspace og konkluderer, at for hver krone, der investeres, kommer der syv igen hen over en 5-årig
periode. Analysen perspektiverer samtidig, at en udbredelse af headspace til
at være et landsdækkende tilbud vil indebære en samfundsmæssig gevinst på
godt 400 millioner kr.
I 2017 har vi derudover fået styrket politikernes fokus på headspace – ikke
mindst op til valget til kommunalbestyrelser og regionsråd i november, hvor en
lang række lokalpolitikere, borgmestre og landspolitikere besøgte headspaces
i hele landet. Vi har oplevet ministerbesøg i både Odense og Helsingør og
politiske udspil fra Socialdemokratiet, Alternativet og De Radikale, som enten
nævner headspace direkte eller indsatsen for psykisk sårbare børn og unge.
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Også i andre sammenhænge har der været flot fokus på headspace. I marts
2017 var headspace et af flere forebyggelsesinitiativer, som blev fremhævet
af Danske Regioner i forbindelse med et nyt regionalt forebyggelsesudspil. I
november 2017 blev headspace fremhævet i satspuljeaftalen på sundhedsområdet som et af de frivillige tilbud, der kan indgå i en helhedsorienteret indsats
med kommuner og regioner om en fremskudt regional indsats for psykisk sårbare børn og unge.

mindU – tro, tanker og trivsel
Initiativet har kørt siden januar 2016 og er efterhånden udvidet til flere og flere
stifter. I 2017 blev mindU rullet ud i nye stifter, så det nu dækker både Aalborg,
Aarhus, Fyn, København, Roskilde og Viborg. Der arbejdes på at gøre projektet
landsdækkende med særligt fokus på yderområderne. Initiativet støttes aktuelt
af Sundhedsstyrelsen, Den Folkekirkelige Udviklingsfond, Oticon samt de enkelte
stifter. Tidligere har private fonde støttet opstarten og udviklingen af mindU.
I konfirmandåret 2016/2017 var mere end 1.200 konfirmander igennem undervisningsforløbet mindU. I øjeblikket er der knyttet omkring 60 frivillige til projektet på landsplan. Målet er at nå 2.000 konfirmander i konfirmandåret
2017/2018. En evaluering af mindU i konfirmandåret 2016/2017 viser blandt andet, at:

• samtlige præster finder mindU relevant i nogen
eller i høj grad
• 96 procent af konfirmanderne synes godt eller
super godt om mindU
• 84 procent af konfirmanderne har fået mere viden
om psykisk sårbarhed og mental trivsel og er blevet
bedre til at tackle egne psykiske udfordringer samt
hjælpe andre
• 85 procent af konfirmanderne har fået mere viden
om, hvor de kan få hjælp omkring mistrivsel
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VærDig – til kamp mod negative tanker om krop, kost og motion
Efter det indledende arbejde i efteråret 2016 startede VærDig i 2017. De første
runder af efteruddannelse og kompetenceopbygning i headspace har gjort, at
både frivillige i headspace og medarbejdere nu er rustet til at stille skarpt og tage
hånd om unge, der kommer med tanker, der kan kobles til begyndende spiseforstyrrelser.

Målet er at skabe en forebyggende indsats rettet mod unge, der står uden for
behandlingssystemet, og som udviser tegn på begyndende spiseforstyrrelser.
Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er blevet koblet på
til at lave analyser af de unge, der får den målrettede VærDig-indsats i headspace.
Samtidig er der indgået et samarbejde med Region Syddanmark.
Vi ved, at mange unge med spiseforstyrrelser får hjælp alt for sent. De går ofte
alene med tegnene på en spiseforstyrrelse i flere måneder og år, inden de får den
rette hjælp og får taget hånd om problemerne. I første omgang er indsatsen målrettet de unge, der bliver visiteret via headspace i København, Ballerup, Roskilde,
Aabenraa, Esbjerg, Odense, Billund, Herning og Horsens.
Sigtet er langt, så de endelige resultater vil først være tilgængelig om et par år. Vi
glæder os dog til at sætte tryk på den forebyggende indsats over for børn og unge
med begyndende spiseforstyrrelser. VærDig er støttet af en større privatdonation
fra en familie og opnåede i efteråret 2017 også støtte fra Jascha Fonden, således
at initiativet kan udbredes til flere steder i landet.
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Peer-støtte i Region Hovedstaden – bølgen ruller videre
Peers er for alvor kommet på den politiske dagsorden i 2017. Der er i en lang
række kommuner fokus på brugen af peers, siden regeringen i satspuljerne
tilbage i 2015 satte sig for at rulle forskellige projekter ud. Et af dem har haft til
huse i Det Sociale Netværk, hvor et partnerskab bestående af Det Sociale Netværk, Region Hovedstadens Psykiatri og de tre kommuner: København, Helsingør
og Rudersdal samt Psykiatriforeningernes Fællesråd har etableret rammer, hvor
tidligere brugere af psykiatrien kan uddanne sig til at støtte andre med en psykisk
lidelse i at komme sig.

Med udgangspunkt i egne erfaringer om udfordringerne ved at have en psykisk
sygdom, at komme sig og få en hverdag op at køre, så arbejder de uddannede
peers med at fremme fokus på recovery i psykiatrien og lære borgere med
psykiske vanskeligheder at mestre deres symptomer og finde ny mening i
tilværelsen.
Brugen af peers er relativ ny i en dansk kontekst, men foreløbige resultater fra
England peger på, at både peer-støttemedarbejderen og brugeren får et stort
udbytte af deres dialog og interaktion. Derudover får kollegaerne på de forskellige
afdelinger skærpet deres fokus på recovery, hvilket også siver ud til andre dele af
organisationerne. I det kommende år vil Det Sociale Netværk skubbe på for, at
brugen af peers bliver relevant i flere facetter af hverdagslivet.
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Unge På Vej – væk med tabuer tilknyttet psykisk sårbarhed
På femte år har Unge På Vej skabt rum og rammer, hvor børn og unge kan tale
om psykisk sårbarhed på forskellige uddannelsesinstitutioner og i det offentlige
rum.

Konceptet er udviklet i tæt samarbejde mellem Det Sociale Netværk og Mental
Helse i Norge, og de gode erfaringer og gruppen af frivillige, der er knyttet til
Unge På Vej, danner grundlaget for meget af det opsøgende arbejde, der bliver
lavet i mindU, hvor kommende konfirmander får redskaber og indsigt i, hvad
psykisk sårbarhed er, og hvorfor det er vigtigt at fokusere på deres mentale
sundhed.
Arbejdet med at forebygge psykisk sygdom og tage hånd om psykiske problemer har i 2017 udkrystalliseret sig i flere oplysningskampagner, hvor Unge På Vej
har været på gader og stræder for at gøre opmærksom på, at problemer vokser
i tavshed, og at vi skal tale om det, der er svært.
Det har også ført til et par digitale kampagner blandt andet i forbindelse med
Sindets Dag den 10. oktober. Fælles for de unge frivillige i Unge På Vej og
mindU er, at de alle har haft psykisk sårbarhed helt tæt inde på livet enten
personligt eller som pårørende. Med deres livshistorier som omdrejningspunkt
skabes et rum for dialog mellem unge om, hvordan man bedst kan passe på sig
selv og hinanden.
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Kom Trygt Ud
I 2015 startede Det Social Netværk i samarbejde med Københavns Kommune
initiativet Kom Trygt Ud, der dengang hed Autonom. Målet var at skabe gode,
meningsgivende fællesskaber, hvor idræt og samhørighed var i højsædet for
deltagerne, der alle på grund af forskellige udfordringer var tilknyttet den sociale
hjemmepleje i København Kommune.
I Kom Trygt Ud har vi set, hvordan en kombination af fysisk træning og hjælp til
mestring af sociale færdigheder i gode og trygge rammer har gjort en forskel for
nogle af kommunens udsatte borgere. Projektet var oprindeligt sat til at skulle
vare fem måneder, men grundet stor succes kørte det videre, og derfor har
Københavns Kommune også valgt at videreføre initiativet, som blev afsluttet for
Det Sociale Netværks side med udgangen af 2017.

Kommunen vælger at implementere initiativet fremadrettet på grund af de
gode resultater, der er opnået. Deltagerne har skabt nye kontakter og relationer,
mange giver udtryk for, at de har fået det bedre både fysisk og psykisk. Af de
borgere, der deltog i en afsluttende evaluering, oplevede halvdelen højere livskvalitet, og mere end halvdelen følte sig mindre ensomme.
At skabe gode relationer og social kapital har fra start af været en central del af
Kom Trygt Ud. Mange af deltagerne havde i en årrække levet i isolation, og at det
har lykkedes at få denne gruppe til at opsøge sociale relationer igen og blive en
aktiv deltager i fællesskabet, har været et af Kom Trygt Uds største successer, og
derfor er det også vigtigt, at initiativet videreføres i Københavns Kommune.
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Byg Bro
I kølvandet på flygtningestrømmen stod mange nytilkomne flygtninge og asylansøgere over for massive udfordringer i forbindelse med at komme til Danmark.
Mange bar rundt på traumer fra krig, flugt og voldsomme oplevelser. Derfor etablerede vi projektet Byg Bro, der skulle stille skarpt på flygtninge og asylansøgere
fra Somalia, Syrien og Eritrea og deres mentale sundhed.
Kongstanken var, at flygtninge, der allerede var en del af det danske samfund,
skulle hjælpe og give deres erfaringer videre til nytilkomne flygtninge. Gennem
aktivering og uddannelse fik de frivillige flygtninge redskaber til at kunne dele
deres egne historier, assistere og hjælpe nytilkomne flygtninge med at få en god
start på deres nye tilværelse i Danmark. Altså en slags peer til peer-rådgivning
mellem nytilkomne og flygtninge, der havde været igennem processen med at
blive integreret.

Siden projektet blev sat i søen, er mere end 40 frivillige uddannet. De har tilsammen holdt mere end 100 oplæg, hvor de har delt deres egne historier foran omkring 1.800 flygtninge og asylansøgere og dermed åbnet op for fortiden og givet
råd og vejledning til fremtiden.
At blive mødt af en ligesindet, en man kan relatere til – som taler samme sprog,
har samme baggrund og kultur, og som ved, hvad det vil sige at være drevet på
flugt, er en stor hjælp og har medvirket til at skabe bedre integrationsmuligheder
for de nytilkomne flygtninge.
Brugen af frivillige peers med egne erfaringer har ikke kun været gavnlig for de
nytilkomne flygtninge. Den har i høj grad også gavnet de frivillige selv. Ikke blot
har de fået bearbejdet og sat perspektiv på deres egne oplevelser og historier,
flere frivillige er i dag kommet i job her i Danmark, og flere udtaler, at de har fået
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en bedre forståelse for det danske sprog og den danske kultur efter at have været
en del af projektet.
De gode resultater ligger til grund for, at Dansk Flygtningehjælp overtager projektet, overtager de frivillige og har fået nye midler af Det Obelske Familiefond til at
drive Byg Bro videre i Dansk Flygtningehjælp.

Ungekompasset
Ungekompasset.dk er den første database af sin art i Danmark, der både samler
offentlige og private tilbud om hjælp, støtte og rådgivning i forhold til psykisk
sårbare unge.

I 2017 har fokus været på at styrke hjemmesidens placering på diverse søgemaskiner primært Google, og man har løbende kigget på, hvordan man kan promovere den over fra andre aktører. Blandt andet er den blev nævnt i MaryFondens kortlægning af initiativer, der hjælper børn og unge i forhold til ensomhed.
Det primære formål med Ungekompasset er, at unge i alderen 15-25 år kan
undersøge på nettet, hvad der findes af hjælp i deres nærområde. Derved kan de
unge og deres pårørende søge rettidig hjælp og støtte, inden det går galt og finde
relevante tilbud, der kan hjælpe med de udfordringer og problemer, som de har.
Ungekompasset blev skabt i samarbejde mellem det tidligere Videnscenter for
Socialpsykiatri (nu Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri) og Det Sociale
Netværk, som i samarbejde med Socialstyrelsen udarbejdede valideringskriterierne for, at tilbud kan optages i Ungekompasset. I dag er det udelukkende Det
Sociale Netværk, der står for at drive Ungekompasset.
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Samarbejde er vejen frem
I 2017 har vores direktør været medlem af Frivilligrådet, og i 2018 har ministeren
personligt udpeget hende som medlem af Rådet for Socialt Udsatte. Derudover
deltager vi aktivt i blandt andet PsykiatriNetværket , PsykiatriAlliancen, Folkebevægelsen mod Ensomhed og har derudover samarbejdsaftaler med forskellige
foreninger og aktører. I samarbejde med Vidensråd For Forebyggelse og Dansk
Socialrådgiverforening blev der i september og november afholdt to workshops
med deltagelse af mere end 25 organisationer på ungeområdet. Formålet har
været at formulere anbefalinger til en bedre indsats for sårbare og udsatte unge.
Det forventes, at anbefalingerne er færdige i foråret 2018. Og endelig har vi sammen med en række aktører, som arbejder med forholdene for anbragte børn,
fokus på at skabe en mere fasttømret alliance. Det Sociale Netværk/headspace
Danmark indgik i 2017 også en samarbejdsaftale med GAME om at udvikle og samarbejde om nye initiativer, der kobler unge, frivillige og gadeidræt. Desuden har
vi også indledt et samarbejde med Danmarks Lærerforening om at øge mental
trivsel i folkeskolen. Dette samarbejde udfoldes for alvor i løbet af 2018.

Politiske topmøder
I juni 2017 gennemførte vi endnu et succesfuldt Folkemøde, hvor der var fokus
på børn og unge gennem debatter, samtalesaloner og snak med masser af besøgende i teltet. Her blev især headspace profileret, og vi havde besøg af mange
politikere, herunder både børne- og socialminister Mai Mercado (K) samt Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen.
I september 2017 promoverede vi vores ungeinitiativer og diskuterede børn og
unges mentale sundhed på Ungdommens Folkemøde, hvor headspace og mindU
havde en god gennemslagskraft hos de unge.
I november 2017 afholdt vi Nordens første Psykiatritopmøde for Unge med deltagere fra alle de nordiske lande samt Grønland og Færøerne. Ungetopmødet fik i
løbet af 24 timer formuleret en række gode konkrete anbefalinger og forslag, som
vi vil arbejde videre med her i 2018. Anbefalingerne er videresendt til regeringen,
hvor sundhedsministeren har kvitteret meget positivt. Ungetopmødet vil også
blive brugt til at intensivere samarbejdet med Nordisk Ministerråd.
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PsykiatriNetværket og Psykiatritopmødet
I oktober 2017 satte vi inddragelse af brugere og peers på dagsordenen til
Psykiatritopmødet under overskriften ”Valgfrihed – hvem vælger for dig?”. Årets
hovedtaler Karen Mellanby fra Mind UK præsenterede Choice and Control som
metode.
En metode, der giver den enkelte bruger større valgfrihed og ansvar – men som
også bryder med mange af de ”siloer”, der præger behandlingssystemet.

- 17 -

Børne- og Socialminister Mai Mercado holdt åbningstalen og sundhedsminister
Ellen Trane Nørby sendte en videohilsen til topmødet. Herudover fulgte et panel
af politikere op på de mange gode tiltag, indspark og initiativer, der blev præsenteret igennem dagen, hvor op mod omkring 1.000 deltagere bidrog til at stille
skarpt på psykisk sårbares forhold.
Psykiatritopmøderne er en samlet indsats fra alle de fjorten forskellige frivillige
organisationer i PsykiatriNetværket, der i ni år har stået bag og afviklet topmøderne i fælleskab. I 2018 vil PsykiatriNetværket afholde det tiende topmøde,
og vi glæder os allerede til at stable et helt unikt og festligt arrangement på
benene.
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