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Foreningen
Det Sociale Netværk
2018 blev på mange måder en milepæl for Det Sociale Netværk/headspace Danmark. headspace fyldte
fem år, og i efterårets finanslovsforhandlinger valgte satspuljepartierne at prioritere 57,5 millioner til udbredelsen af headspace, så konceptet
mere eller mindre kan blive landsdækkende. En stor cadeau til det
enorme arbejde, som de mange frivillige og medarbejdere i headspace
har leveret, siden de første seks headspaces så dagens lys i 2013.
Arbejdet med at fremme forebyggelse og forbedre forholdene for
psykisk sårbare har stået højt på den
politiske dagsorden i 2018. Det kom
bl.a. til udtryk ved satspuljeforliget
på sundhedsområdet, hvor fokus var
på psykiatrien, herunder styrkelse
af den tidlige forebyggede indsats
overfor sårbare børn og unge.

Vores fokus er stadig på, hvordan
vi kan fremme den mentale sundhed og skabe bedre forhold for psykisk sårbare. Herunder hvordan vi kan
give børn og unge nye netværk og
relationer og i stigende grad sætte
peer-perspektivet på dagsordenen,
så de levede livserfaringer bliver accepteret og anerkendt som en central ressource i det offentlige system.
Både i psykiatrien såvel som i sociale
og kommunale indsatser men også i
civilsamfundet.
I 2018 kom headspace Fredericia på
Danmarkskortet, og vi har indgået aftaler med nye kommuner om etableringen af yderligere headspaces i
2019. Vi har afholdt en jubilæumsudgave af Psykiatritopmødet, da vi i Imperial inviterede til det 10. af slagsen.
Vi har indgået i diverse paneler for at
kvalificere indsatsen og sætte fokus
på stress, unges trivsel og mentale helbred for blot at nævne nogle af nedslagene i 2018, og vi håber, at vi i 2019
kan fortsætte arbejdet med at skabe
bedre mental sundhed i Danmark.

Bestyrelsen

Bestyrelsen 2018
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Det Sociale Netværk/headspace Danmarks bestyrelse:
• Bestyrelsesformand og borgmester i Helsingør Kommune,
Benedikte Kiær
• Næstformand og leder af Fountain House samt formand for
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Mogens Seider
• Advokat Mads Thyregod
• Administrerende direktør i BL, Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen
• Tidligere kontorchef i Socialministeriet, Anders Lynge Madsen
• Pressechef i DMI, Anja Fonseca
• Partner i JA, Kigge Hvid
• Borgmester i Herning Kommune, 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 samt alle initiativer herunder.
Bestyrelsen sikrer fremdrift og udvikling af Det Sociale Netværk, idet hvert
medlem bidrager med perspektiver

på Det Sociale Netværks arbejde.
Medlemmerne er en vigtig part
i udviklingen af initiativer og har
en central rolle i forhold til at tegne foreningens politiske linje. De bidrager i form af deres netværk
og indsigt løbende med at fremme Det Sociale Netværks mærkesager. Stor tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for indsatsen i 2018.

Benedikte Kiær

Mogens Seider

Mads Thyregod

Bent Madsen

Anders Lynge Madsen

Anja Fonseca

Kigge Hvid

Lars Krarup

Strategi
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Strategi
Vores overordnede mål er at være
en stærk stemme for psykisk sårbare i Danmark og tilbyde kvalificerede indsatser der, hvor vi finder, at
det etablerede system ikke formår at
spænde sikkerhedsnettet godt nok
ud og hjælpe og støtte borgere, der
kæmper med psykiske vanskeligheder eller sociale udfordringer.
Helt centralt er forebyggelse, uanset på hvilket niveau vi arbejder på.
Vi tror på, at hvert menneske har en
værdi, og at vi bliver stærkere i fællesskaber, der giver mening. I fællesskaber, hvor vi bliver set, mødt, hørt
og respekteret.

Vi ønsker fortsat at være med til at
fjerne tabuer knyttet til 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.
Tillige ønsker vi at bidrage til ny viden og nye måder at se på det forebyggende arbejde, når det kommer

Vi ønsker at bidrage til ny viden og nye måder at se på det
forebyggende arbejde, når det kommer til psykisk sårbare børn
og unge, der ikke har nogen at tale med.

7

til psykisk sårbare børn og unge, der
mangler nogen at tale med. Derudover arbejder vi fortsat på, at psykiatrien bliver ligestillet med det somatiske
sundhedsområde for at mindske uligheden i sundheden og for at skabe et
frirum, hvor vi kan tale om psykisk sårbarhed, hvor det er legitimt.
Vi tror på, at vi får de bedste resultater, når indsatserne tager udgangspunkt i borgernes behov, når vi lytter

til unge som ældre, og når vi laver løsninger i fællesskab 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.
Alt det er kerneværdier i hele Det Sociale Netværks arbejde, og det er
noget, som har stået centralt i 2018,
og som vi også vil arbejde målrettet
med i 2019.

8

headspace
– vil give alle unge i Danmark
nogen at tale med
I 2018 valgte regeringen og satspuljepartierne at støtte udbredelsen og
udviklingen af headspace med 57,5
millioner kr. over de næste fire år til at
udvikle og etablere headspaces i nye
kommuner. I headspace arbejder vi
målrettet for at fjerne barrierer i forhold til at få hjælp. Derfor vil vi både
helt ud i lokalsamfundene og yderområderne i Danmark, men vi vil også
styrke den digitale rådgivning, så alle
unge kan få nogen at tale med.
I 2018 åbnede Det Sociale Netværk
et nyt headspace i Fredericia, som
blev modtaget rigtigt godt, og på få
måneder havde man allerede fået
kontakt til en store skare af unge, der
savnede nogen at tale med.

headspace fejrede i 2018 femårs fødselsdag
og åbnede et nyt center i Fredericia

Og i september 2018 kunne headspace fejre sin femårs fødselsdag.
Fem år, hvor vi har hjulpet godt og vel
42.000 unikke unge med alt fra kærestesorger, konflikter, kaotiske tanker
og ensomhed til forventninger, uddannelse, spiseforstyrrelser, selvskade, sorg og meget, meget mere.
De gode resultater gjorde også, at
både innovationsminister Sophie Løhde (V), sundhedsminister Ellen Trane
Nørby (V) og børne- og socialminister
Mai Mercado (K) har været på besøg
i headspace i løbet af 2018. Innovationsministeren var med en delegation
fra Rødovre Kommune forbi headspace Rødovre for at høre om, hvordan
headspace arbejder med at hjælpe
og støtte de børn og unge, der kommer.
Sundhedsministeren besøgte headspace Fredericia i maj for at høre
mere om samarbejdet mellem forskellige sundhedsmæssige tiltag, herunder headspace. Endelig besøgte børne- og socialministeren headspace
København i maj for at diskutere med
et panel af otte unge fra headspace,
hvad der var det vigtigste at sætte fokus på, når det kommer til børn og unges mentale helbred.
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Innovationsminister Sophie Løhde (V) og
repræsentanter fra Rødovre Kommune
på besøg i den lokale headspace

Unge fra forskellige headspaces og børneog socialminister Mai Mercado diskuterede
børn og unges mentale helbred

I 2018 indgik headspace også samarbejde med to nye regioner – nemlig Region Hovedstaden og Region
Sjælland. Et samarbejde, der skal se
på, hvordan man kan hjælpe børn
og unge bedre, når de står på tærsklen til at få behandling i det psykiatriske system eller har fået behandling.

I 2018 nåede headspace også to centrale milepæle, da både Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen fremhævede headspace i hvert
deres udspil omkring forebyggelse –
henholdsvis ”Forebyggelse for fremtiden” fra januar og den opdaterede
”Forebyggelsespakke Mental Sundhed” fra april 2018. Her blev headspace fremhævet i forbindelse med
indsatser, der kan fremme den mentale sundhed hos børn og unge, og
som en af de åbne lavtærskeltilbud
for unge, som kommunerne med fordel kan prioritere set ud fra ressourcemæssige hensyn.

I Region Syddanmark har man siden
2016 haft et godt samarbejde med
regionen, der blandt andet har ført
til, at de unge hurtigere kommer i
kontakt med psykiatrien, og at de
mindsker deres liggetid og føler en
større grad af recovery.

I headspace arbejder vi målrettet for at fjerne barrierer i forhold
til at få hjælp. Derfor vil vi både helt ud i lokalsamfundene og
yderområderne Danmark, men vi vil også styrke den digitale
rådgivning, så alle unge kan få nogen at tale med.
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Brug Bolden
I slutningen af 2018 indgik Det Sociale
Netværk aftaler med Det Obelske Familiefond og energikoncernen Total,
der begge ønskede at støtte Det Sociale Netværk/headspace Danmarks
arbejde med at fremme unge drenges mentale sundhed.
Derfor er Det Sociale Netværk/headspace Danmark gået sammen med
klubberne EfB, AaB og KB for at sætte
fokus på, hvordan den mentale trivsel
kan fremmes hos unge drenge i alderen 13-18 år. Sammen med repræsentanter fra klubberne og de unge spillere vil vi udvikle koncepter for, hvordan
man kan tale om og håndtere mental
sundhed i fodboldens verden.
Via aktiviteter for trænere, holdledere og ungdomsspillere, som repræsentanter fra headspace faciliterer,

vil vi skabe rum, hvor det bliver nemmere at tale om og håndtere udfordringer, svære tanker og psykisk sårbarhed. Vi vil især arbejde med tre
overordnede mål.
• Øge unge fodboldspilleres robusthed og fremme deres mentale trivsel
• Forebygge ensomhed og mistrivsel
hos unge spillere
• Skabe større åbenhed om mentale
problemer i klubberne.
Brug Bolden vil på landsplan aktivere
spillere og trænere i en national kampagne, der fokuserer på større åbenhed om mental trivsel – også i fodboldens konkurrenceprægede verden,
og som samtidig skal vise mænd,
at psykisk sårbarhed er noget, vi taler om. Vi glæder os til at rulle denne
indsats ud i 2019.

Morten Levinsen er en af de unge fodboldspillere, der har savnet at kunne tale om svære
tanker og sårbarhed i fodboldens verden

11

mindU – tro, tanker og trivsel
Siden januar 2016 har vi i samarbejde med landets præster styrket kommende konfirmanders indsigt i psykisk
sårbarhed og deres mentale sundhed. Til at starte med var mindU blot i
et par stifter. I 2018 gav Ole Kirk’s Fond
og Salling Fondene sammen med K
G Fonden og Ernst og Vibeke Husmans Fond mulighed for at udbrede
mindU i ni af landets 10 stifter.
I konfirmandåret 2016/2017 var mere
end 1.200 konfirmander igennem undervisningsforløbet mindU, og i 2018
havde man over 111 workshops for

mere end 2.000 konfirmander. I 2019
ønsker vi at komme ud til endnu flere
unge. I øjeblikket er der knyttet over
40 frivillige til mindU.
Evalueringer viser, at samtlige præster, som vi har været ude hos, finder
mindU relevant, og 96 procent af konfirmanderne synes godt om mindU.
Hele 84 procent af konfirmanderne
har fået mere viden om psykisk sårbarhed og mental trivsel, og de er
blevet bedre til at tackle egne psykiske udfordringer samt hjælpe andre,
mens 85 procent af de unge konfirmander har fået mere viden om, hvor
de kan få hjælp omkring mistrivsel.
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Ungekompasset
I 2018 har Ungekompasset.dk udviklet sin position som et brugbart værktøj for unge og fagfolk, der ikke ved,
hvor de skal få hjælp i deres lokalområde. Ungekompasset 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. Mange tilsvarende databaser har efterfølgende set dagens lys, og i 2019 vil
man forsøge at undersøge, hvorvidt
man skal samarbejde tættere med
eksisterende databaser.
Det overordnede mål med Ungekompasset er at guide unge 15-25-årige til
den rette hjælp i deres nærområde.

Derved kan de unge, deres pårørende samt fagfolk søge rettidig hjælp
og støtte, når de har brug for det. Vi
ved, at Ungekompasset også bliver
brugt af en række relevante fagfolk
som eksempel uu-vejledere og socialrådgivere.
Ungekompasset blev skabt i samarbejde mellem det tidligere Videnscenter
for Socialpsykiatri (nu Videnscenter for
Handicap og Socialpsykiatri) og Det
Sociale Netværk. I samarbejde med
Socialstyrelsen har man udarbejdet
de kriterier, der ligger til grund for,
hvornår man som tilbud kan blive registreret i databasen.
I dag er det udelukkende Det Sociale Netværk, der vedligeholder Ungekompasset.

Unge På Vej
– væk med tabuer tilknyttet
psykisk sårbarhed
Det Sociale Netværks ældste unge
initiativ er Unge På Vej, hvor vi via
forskellige frivillige har skabt rum og
rammer, hvor børn og unge kan tale
om psykisk sårbarhed på forskellige
uddannelsesinstitutioner og i det offentlige rum.
I 2018 har vi været på gader og stræder ad flere omgang for at fortælle om børn og unges udfordringer,
hvad vi kan gøre for at fremme den
mentale trivsel, og hvor vigtigt det er
at bryde tabuerne knyttet til psykisk
sårbarhed.
Konceptet er udviklet i tæt samarbejde mellem Det Sociale Netværk
og Mental Helse i Norge, og de gode
erfaringer samt gruppen af frivillige,
der er knyttet til Unge På Vej, danner grundlaget for meget af det opsøgende arbejde, der bliver lavet i
mindU.

I 2018 har man været på gader og stræder ad flere omgang for
at fortælle om børn og unges udfordringer, hvad vi kan gøre for
at fremme den mentale trivsel, og hvor vigtigt det er at bryde
tabuerne knyttet til psykisk sårbarhed.
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VærDig – til kamp
mod negative tanker om
krop, kost og motion
Efter etableringen af VærDig i 2017
har der været løbende uddannelse
og opkvalificering af vores frivillige i
headspace. Medarbejdere og unge
har i fællesskab fået ekstra fokus på,
hvordan man i stigende grad kan
forebygge, at unge får taget hånd
om begyndende spiseforstyrrelser.
Målet har hele tiden været 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, har i 2018 indsamlet
empiri for en lang række unge, der
har været i forløb i headspace, og i
2019 ser vi frem til at præsentere resultaterne af den systematiske hjælp til
unge, der viser tegn på begyndende
spiseforstyrrelser.

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.
VærDig er støttet af en større privat
donation og Jascha Fonden, hvilket
har gjort, at initiativet er blevet udbredt til hele landet.

Samarbejde

Samarbejde og alliancer
– vejen til bedre løsninger
for borgerne
I 2018 har vi i Det Sociale Netværk/
headspace Danmark arbejdet sammen med en lang række aktører for
at lave fælles løsninger i krydsfeltet
mellem psykiatri og det sociale område. Vores direktør, Trine Hammershøy,
er blevet en del af Rådet for Socialt
Udsatte. Et spændende arbejde,
hvor det er lykkedes at få endnu større opmærksomhed i Rådet omkring
anbragte børn og unge.
Vi har indgået i flere paneler, som har
skullet styrke debatten om alt fra børn
og unges mentale trivsel til stress. Vi
har både haft repræsentanter i sundhedsminister Ellen Trane Nørbys (V)
ungepanel, der præsenterede sine
resultater i efteråret 2018. Derudover
har vi samlet et panel af unge, der
skulle give børne- og socialminister
Mai Mercado (K) indsigt i, hvad der
påvirker unges mentale trivsel. Og vi
har haft en repræsentant i sundhedsministerens stresspanel, der i 2019 vil
komme med deres anbefalinger.
Vi tillægger også det brede alliancesamarbejde stor værdi og indgår
derfor i flere alliancer og partnerskaber i forhold til psykiatri, børn og
unge, peers, og i forhold til hvordan
man kan anskue sociale udfordringer
på forskellige måder. Blandt andet
har vi startet alliancer med PsykiatriAlliancen og Folkebevægelsen mod

Ensomhed, og vi har været med til at
stifte Alliancen for anbragte børn og
unge, der skal bidrage til at forbedre
forholdene for nuværende og tidligere anbragte børn og unge.
Vi har fortsat samarbejdet med foreninger som LGTB DK, Game, Broen, Reden, Metropol og Uddannelsesforbundet for at styrke indsatsen
over for primært børn og unge. Tillige
har vi startet et nyt partnerskab med
SIND for at se på potentialet i brugen af peers i forskellige konkrete initiativer. Desuden har vi i 2018 indgået
nye partnerskaber med Julemærkefonden og Forbrugerrådgivningen
TÆNK. Nye partnerskaber for 2019 er
i støbeskeen.
I samarbejde med Vidensråd For
Forebyggelse og Dansk Socialrådgiverforening igangsatte vi i 2017 arbejdet med at komme med en række
anbefalinger til bedre mental trivsel
for børn og unge.
I maj 2018 præsenterede vi på Christiansborg sammen med 16 andre
foreninger 23 konkrete anbefalinger
til, hvordan man kan forbedre indsatserne omkring børn og unge, når
det kommer til at sætte tidligt ind og
forebygge, at børn og unge udvikler
psykiske problemer og fremme deres
mentale sundhed. Alternativets ordfører for helbred og trivsel, sundhed
og psykiatri, Pernille Schnoor, og Venstres socialordfører på daværende
tidspunkt, Carl Holst, deltog her.
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Kampagner

16

Kampagner og ambassadører
headspace har i løbet af 2018 indgået nye partnerskaber for at udbrede
kendskabet i kernemålgruppen. Vi
lancerede en kampagne med tøjdesigneren Birgitte Herskind under temaet ”stopselfshaming”, der skulle sætte

fokus på unge kvinders trivsel. Kvindelige kunstnere, influencere, skuespillere og musikere var med til at sætte fokus på den udbredte mistrivsel
hos unge piger. Og i 2019 vil vi modtage overskuddet for salget af T-shirten,
som Birgitte Herskind designede, som
en del af kampagnen.

I 2019 vil samarbejdet med influencere og ambassadører blive
opgraderet gevaldigt for at nå det unge segment.

Ambassadører

Derudover har vi haft besøg af to af
Danmarks største youtubere, nemlig Julia Sofia og Kristine Sloth, der har
været ude at besøge og filme fra lokale headspaces. Samarbejder, der
nu om dage vil koste mange tusinde kroner, men som, vi grundet vores
størrelse, kendskabsgrad og kobling til
unge, ikke har kostet os andet end tid
på eksekvering og planlægning. Dertil kommer, at Miss Danmark 2018 valgte at støtte op om headspace.
I 2019 vil samarbejdet med influencere og ambassadører blive opgraderet
gevaldigt for at nå det unge segment.
Og man håber at kunne gå videre
med samarbejdet blandt andet med
Katinka, Emma Holten og Peter Sommer. Blot for at nævne et par navne.

To af Danmarks største
Youtubere, Julia Sofia og
Kristine Sloth, besøgte
lokale headpaces

Vinderen af Miss Danmark 2018,
Louise Henriksen, erklærede sin støtte til
headspace. Foto: Veronica Skotte
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Årets Folkemøder
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Folkemøder med
headspace i fokus
I juni 2018 gennemførte vi endnu et
succesfuldt Folkemøde. Her blev det
helt store trækplaster en debat mellem Mette Frederiksen, Lars Løkke
Rasmussen og Poul Nyrup Rasmussen
i anledning af, at netop Poul Nyrup
Rasmussen på dagen fyldte 75 år. Et
vigtigt skridt i arbejdet for at få at Folketingets partier til at få fokus på børn
og unges mentale sundhed og samtidig vise det store forebyggende nationale potentiale, som headspace
har. Os bekendt var det den eneste
gang i 2018, at statsministeren og lederen af oppositionen mødtes til debat udenfor Christiansborg.

Derudover var der en række spændende debatter omkring børn og
unge, anbragte børn, uddannelsessystemet og psykiatrien. Endnu en
gang blev Folkemødet en glimrende
lejlighed til at promovere vores initiativer og mærkesager til folket og politikerne.
I september 2018 var vi endnu en
gang på Ungdommens Folkemøde,
og her var fokus primært på at komme i dialog og samtale med børn og
unge og at få promoveret vores ungeinitiativer. Her var god dialog om
børn og unges mentale sundhed,
hvor headspace, Unge På Vej og
mindU var med til at sætte fokus på
usynlige sygdomme og på, hvorfor
det er vigtigt at få nogen at tale med
om sine tanker, problemer og udfordringer. Vores protektor, Poul Nyrup
Rasmussen, fik den ære at åbne Ungdommens Folkemøde med en tale
fra hovedscenen.
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PsykiatriNetværket og
Psykiatritopmødet
I 2018 kunne vi fejre det 10. psykiatritopmøde, da vi rundede et flot hjørne med psykiatritopmøderne. Det
var endnu engang et samlet netværk, der havde planlagt en dag
med fest, farver og høj faglighed.
Omkring 1.000 fagfolk, pårørende,
psykisk sårbare og politikere var vidner til et topmøde ud over det sædvanlige. Diskussioner og perspektiver
på regeringens nye psykiatriplan gik
hånd i hånd med suveræn skønsang
og eventyrlig nostalgi, da både politikere, Røde Mor og Pernille Rosendahl
var på scenen under det 10. psykiatritopmøde.
Og der var nok at diskutere. Blandt
andet hvorvidt regeringens psykiatriplan havde taget hånd om de udfordringer, der er. Der var en bred
konsensus om, at der var gode takter, men at der ikke blev tilført midler
nok til området, som i alt for mange
år har været forsømt, og her lød opfordringen også til, at systemet i stigende grad skal tage udgangspunkt
i de borgere, som det handler om, og
hvad der giver mening for dem.

21

Fremtiden
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En fremtid i
forebyggelsens tegn
2019 byder på store landvindinger
for Det Sociale Netværk/headspace
Danmark. De bevilgede midler til udbygningen af headspace vil kræve
en ekstraordinær indsats i forhold til
udrulningen af headspace. At vi skal
gå fra 18 til omkring 30 headspaces
er en stor legitimering af de resultater,
som ansatte og frivillige har skabt på
bare fem år.
Med de store planer om en ny sundhedsreform, en ny psykiatriplan og et
folketingsvalg i 2019 kræver det også,
at vi skubber på for at sætte forebyggelse på dagsordenen. Hvad er
konsekvenserne af at reformere hele
sundhedsområdet, og hvordan sikrer vi, at civilsamfundet får en central
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rolle i fremtidens velfærd? Det er centrale spørgsmål, som kommer højt på
dagsordenen i 2019. Det bliver også
interessant at se, hvad en eventuelt
nedlæggelse af regionerne får af konsekvenser for den forebyggende indsats og arbejdet med psykisk sårbare.
Det nuværende satspuljesystem er
også afskaffet, og det er uklart, hvad
vi får i stedet? Målet må være at lave
et mere transparent system, der tilgodeser de udsatte grupper her i landet.
Alt i alt ser det ud til, at der vil foregå
store diskussioner og udfordringer i
krydsfeltet mellem det sociale felt og
sundhedsområdet. Diskussioner, hvor
vi vil tale de psykisk sårbares sag og
sætte fokus på vigtigheden af, at
civilsamfundet får en rolle, når det
kommer til at arbejdet med forebyggelse og tidlige indsatser.
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