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Unge med sindslidelse

Unge med sindslidelse
– oplysning og samarbejde

Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden og Center for Forsk-
ning i Socialt Arbejde fik i 2004 støtte fra Socialministeriets 15M-puljen til at gennemføre et fælles-
projekt vedrørende 13-25 årige med sindslidelse. 

Projektets overordnede mål er at kvalificere arbejdet for og med unge med sindslidelse. End-
videre skal aktiviteterne være med til at fremme overblik og information. 

Blandt aktiviteterne i projektet er:
• Kortlægning af eksisterende tilbud til unge med psykiske problemer eller sindslidelse
• Gennemførelse af to messer og en række temamøder for medarbejdere, unge og pårørende
• Etablering og drift af fire netværksgrupper for medarbejdere ved støtte- og behandlingstilbud.

Netværksgrupperne er forum for kontakt, erfaringsudveksling, faglig inspiration, vidensdannelse,
udvikling og formidling 

• Produktion og udgivelse af fire temamagasiner 
• Etablering af hjemmeside med oversigt over støtte- og behandlingstilbud samt en internetbaseret

database, som gør det muligt at navigere mellem forskellige tilbud eller søge på en bestemt
kategori af støttetilbud

• Produktion af en film hvor en række støtte- og behandlingstilbud præsenterer deres arbejde og
erfaringer.

Projektet afsluttes medio 2007. 

Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk
Videnscenter for Socialpsykiatri: www.socialpsykiatri.dk
PsykiatriFonden: www.psykiatrifonden.dk
Center for Forskning i Socialt Arbejde: www.dsh-k.dk



Unge med sindslidelse har som andre brug for et liv med samvær og udvikling. Og med den rigtige
støtte, er det muligt at give dem det. Det viser erfaringerne fra fire netværksgrupper der har arbejdet
målrettet med tilbud og metoder indenfor områderne: Fritidstilbud, mentorordning, rehabilitering

og behandling. 
Som et led i projekt „Unge med sindslidelse – oplysning og samarbejde“ inviterede Videnscenter for

Socialpsykiatri og Socialt Udviklingscenter SUS i 2005 de nye projekter som havde fået tildelt 15-M mid-
ler1 fra Socialministeriet, til at indgå i et netværk. 

Invitationen blev desuden udsendt til en række allerede etablerede støtte- og behandlingstilbud til unge
med sindslidelse. Op mod 50 projekter og tilbud tog mod invitationen og ved det første møde i juni 2005
blev det besluttet at etablere en netværksgrupper inden for hvert af de fire områder (fritidstilbud, mentor-
ordning, rehabilitering og behandling). 

Målet med netværksgrupperne var – på tværs af faggrupper og sektorer – at etablere et forum for erfa-
ringsudveksling, inspiration, vidensdannelse og udvikling. 

I dette magasin har vi samlet en beskrivelse af 11 af de projekter, som deltog i netværket om fritidstil-
bud. Projekterne er forskellige i både form og indhold: Nogle satser på, at give de unge mulighed for at være
sammen med ligestillede unge. Andre har som mål, at sørge for, at de unges netværk ikke forsvinder, når de
psykiske problemer melder sig. I nogle projekter har frivillige medarbejdere en helt central rolle. I andre er
ansatte medarbejdere drivkraften i fritidstilbuddene. 

Overordnet er målet dog det samme: At sikre de unge samvær, nærhed, aktivitet og udvikling – i skarp
kontrast til et fritidsliv på sofaen og i rungende ensomhed. 

I magasinets første artikel sætter Søren Langager fra Danmarks Pædagogiske Universitet fokus på hvor-
dan individualiseringens tidsalder ser ud, og hvad den rummer af muligheder for udvikling af tilbud til unge
med psykiske problemer. 

Vi håber, at magasinet kan være med til at inspirere og kvalificere arbejdet for og med unge med sinds-
lidelse. Vi håber også, at artiklerne kan give inspiration til etablering af en række nye tilbud til unge med
sindslidelse. Det er der masser af god mening i.

Stor tak til alle der har bidraget til magasinets tilblivelse. God vind i Jeres videre arbejde! 

Bjarne Møller
Socialt Udviklingscenter SUS
April 2007

Dette magasin er en del af en serie på fire. I øvrigt er følgende magasiner udkommet: 
• Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse
• Ungdomsliv med rehabilitering. Unge med sindslidelse
• Ungdomsliv med behandling. Unge med sindslidelse

1 Pulje til forbedring af ikke-indlagte psykiatriske patienters forhold.
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Unge med psykiske vanskeligheder 

lever i det samme individualiserede samfund

som alle andre, men de er ofte ekskluderet 

fra de sociale omgangsformer, der hersker her. 

I artiklen belyses, hvordan individualiseringens

tidsalder ser ud, og hvad den rummer af 

muligheder for udvikling af tilbud til unge 

med psykiske problemer. Udfordringen er 

i høj grad at skabe tilbud, der ikke lukker sig 

om sig selv, men skaber en overgang ud 

i „normalsamfundet“.

Af Søren Langager, lektor ved Institut for Pædagogisk Sociologi

ved Danmarks Pædagogiske Universitet og leder af forsknings-

programmet Socialpædagogik.

I den seneste tiårsperiode er antallet af unge
mellem 13 og 25 år, der har været i kontakt
med den amtslige psykiatri mere end for-

doblet, og går vi længere tilbage og ser på udviklin-
gen over 30 år, er der tale om næsten en firedob-
ling1. Om end de faktiske tal er lave, kan der regi-
streres en markant procentstigning i antallet af selv-
mordsforsøg – især blandt piger mellem 15 og 19
år2, og andelen af unge, der har udført selvskadende
handlinger, menes stigningen at være omkring 
10 %3. Hertil kommer et øget antal unge, der selv
opsøger eller henvises til psykolog, og epidemiolo-
giske undersøgelser som peger på, at unge i dag har
større risiko for at udvikle depression og at de
udvikler depression i en tidligere alder end deres
forældres generation4. 

Psykisk sårbare unge, „sociale patologier“
og socialpædagogikkens aktualitet
Et dystert billede, og selvom en del af disse statisti-
ske konstateringer muligvis kan forklares ved ænd-
rede registreringsmetoder, øget diagnoseinteresse og
større sensitivitet for den individuelle oplevelse af
„at have det dårligt“, kan dette næppe alene forklare
den stigende tendens til, at flere og flere unge kom-
mer i kontakt med det psykiatriske og psykologiske
behandlingssystem. Forklaringen må snarere findes
i analyser af ændrede vilkår for medleven og identi-
tetsudvikling i den turbulente tid, vi lever i; altså
som en negativ effekt af samfundsudviklingen. En
følge af ændrede sociale og kulturelle betingelser i
dagliglivet, der sætter sig spor som sociale patologi-
er. Psykiske problemer eller egentlige sindslidelser,
der opstår i samspillet mellem de unge og deres
sociale omgivelser, og hvor det er den retning sam-
fundet udvikler sig i, der vanskeliggør individets
muligheder for at realisere sig selv på en konstruk-
tiv måde5.

I det omfang stigningen i psykiske vanskeligheder
som depression, anoreksi, social fobi, selv-skadende
handlinger og lignende blandt unge kan henføres til
ændrede samfundsmæssige vilkår for social deltagel-
se, uddannelse og fritidsliv i ungdomsårene, forsky-
des tyngden i indsatsen for udsatte og sårbare unge
fra det psykiatriske hen imod det pædagogiske fag-
område. 

Psykiatrien spiller fortsat en helt central rolle
som den faglighed, der kan og skal stabilisere unge
i krise via bl.a. psykofarmaka. Psykologien træder til
som uvurderlig hjælp og støtte til, at de unge kan
mestre deres vanskelige situation, men hvis den læn-
geresigtede opgave er at bidrage til forandringer af
de unges måder at handle på og deres selvopfattelse
i relation til den sociale og kulturelle omverden, er
vi inde i pædagogikkens faglige domæne, uanset om
det drejer sig om socialpædagogik, undervisning,
fritidspædagogik, rådgivning, vejledning, men-
toring eller coaching. Pædagogik er i sin essens defi-
neret ved indsatser, der har som mål at bidrage til at
indføre individerne i den sociale og kulturelle ver-
den, som den nu engang – på godt og ondt – fore-
ligger. Selvom den pædagogiske praksis er rettet
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Psykisk sårbare unge i   
– udsathed og usethed 
som moderne samfundsvilkår

1 Statistik om sindslidelser og unge mellem 13 og 25 år. (www.socialpsykiatri.dk).
2 Når livet bliver for svært (Ugeskrift for læger 2006;168(22):2184).
3 Sårbare unge skader sig selv (Helse nr. 7, 2004).
4 Sørensen & Thomsen (2003).
5 Hammershøj (2004). Spørgsmålet om sociale patologier fylder i øvrigt en stor rolle i Axel Honneth’s aktuelt meget diskuterede social-

filosofi og hans begreb om „anerkendelse“ (Honneth 2003, 2005).



mod individet, er dens forståelsesramme rettet mod
hvad der bevæger sig i samfundsudviklingen og
hvilke individuelle, sociale, kulturelle og faglige fær-
digheder, kundskaber og handleparathed, der skal
til for en vellykket transformationsproces fra barn
til ung og fra ung til voksen6.

Hvad er der så på færde i den aktuelle sam-
fundsudvikling? Hvorfor ser den ud til at åbne for
nye muligheder for unges (og voksnes) samfunds-
deltagelse trods psykiske vanskeligheder, og på sam-
me tid at producere psykiske vanskeligheder for fle-
re og flere unge? Tre indfaldsvinkler kan være lede-
tråde i denne beskrivelse: Individualisering som
moderne vilkår, digitalisering af dagliglivet og kom-
pleksitet som belastning.

Individualiseringens negative 
konsekvenser
Stort set alle samfundsforskere, der beskriver og
analyserer de moderne samfundsvilkår, lander på ét
begreb: Individualiseringstendensen. Unge har ikke
blot større spillerum for at handle på egen hånd og
selv vælge deres livsbaner, de skal gøre det. Selvdan-
nelse og selvrealisering er velvalgte udtryk for dette
ændrede forhold mellem individet og det sociale.
De karakteriserer skiftet fra, at man tidligere kunne
„nøjes“ med at tilpasse sig den nære sociale omver-
den (og så at sige falde i et med tapetet) til, at man
nu skal gøre sig individuelt bemærket og opleve sig
anerkendt som unikt individ for at få adgang til det
sociale fællesskab, hvad enten det er i skolen,
uddannelserne eller fritiden. „Realiser selv dig selv!“
er fordringen, og det stiller store krav til den indivi-
duelle robusthed og vilje til at gøre sig bemærket. 

Flere og flere unge ser ud til at have vanskelighe-
der med denne individualiseringstvang og har svært
ved at indfri de udtalte og uudtalte forventninger.
Føler sig oversete, negativt anderledes, mangler selv-
tillid og handlestyrke i dagligdagen. Oplever, hvad
Hammershøj kalder mislykkede selvrealiseringspro-
jekter7. For nogle unge giver det sig udslag i et vold-
somt psykisk pres med deraf følgende udmattelse og
depressive stemninger. For andre kan det udmøntes
i at blikket vendes indad – mod kroppen – som
gøres til et projekt, der kan udvikle sig til anoreksi,

mens atter andre forsøger at imødegå oplevelsen af
at være overset og ubemærket via eksperimenter
med ekstrem piercing, selv-skadende handlinger
eller selvmordsforsøg, der påkalder sig opmærksom-
hed.

Analyseres tidens tendenser som en stigende
individualiseringstvang, er det ikke vanskeligt at
pege på udviklingstendenser i samfundet som årsa-
gen til stigningen i antallet af unge med psykiske
vanskeligheder. Netop ungdomsårene må som for-
andringsfase generelt siges at være mere sårbare i
denne henseende sammenlignet med barndom-
mens endnu beskyttede rammer og de ældres eta-
blerede dagligdags rutiner.

Ungdomsliv, „sværmkulturer“ og digitale
interaktionsmønstre
At realisere sig selv på en konstruktiv måde forud-
sætter et aktivt samspil med andre i sociale fælles-
skaber. Individualiseringen går via den sociale inter-
aktion, eller sagt meget firkantet: Man kan kun
opleve sig som et værdsat og unikt individ i selskab
med andre. Det er de andres positive feedback, der
skaber klangbunden for den konstruktive selvreali-
sering og identitetsdannelse, og her forslår den vel-
menende relation til voksne – fra forælder til lærer,
fra fritidspædagog til terapeut – ikke. Det forudsæt-
ter rum og tid til at gøre sig erfaringer og skabe
positive selvbilleder via samvær med jævnaldrende,
og derfor er der god grund til opmærksomhed på
den store betydning venskaber tillægges såvel blandt
de unge selv8 som blandt ungdomsforskere9. 

Venskabers betydning i ungdomsårene (og sene-
re hen i livet for den sags skyld) er der ikke noget
nyt i, men det er der til gengæld i de måder, hvori-
gennem venskaber gøres mulige. „Hvis min mobil-
telefon forsvandt, ville jeg miste min sociale kontakt
med vennerne“. Nogenlunde således kan man høre
unge snakke om mobiltelefonens uundværlighed i
dag, og det er den ekstremt hastige ændring af kom-
munikations- og interaktionsvejene blandt unge,
der er opstået i kølvandet på de digitale mediers
invasion i dagligdagen, det handler om. Gsm-
mobiltelefonen, internettet, gprs, skype, sms, mms,
msn, Arto og hvad der ellers findes af billigt tilgæn-
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 individualiseringens tidsalder

6 Mere om de faglige professionsfortolkninger af sindslidende og psykisk sårbare unges problemer og deres mulige løsninger i Langa-
ger (2004).

7 Hammershøj (2004a).
8 Se eksempelvis Kofod & Nielsen (2005).
9 Se eksempelvis Frønes (1994).



geligt og let anvendeligt digitalt isenkram og soft-
ware har på få år ændret forholdet mellem det sted-
bundne og det personbundne. Adgangen til de so-
ciale fællesskaber blandt unge skifter karakter. For
blot få år siden var man mere eller mindre nødt til
at være sammen med dem, der nu engang var på
stedet – i lokalmiljøet, i klassen, i klubben – og selv-
om der her eksisterede mange in- og eksklusions-
processer, var der ikke rigtigt nogen alternativer, så
dem man var sammen med, var dem, der var mulig-
hed for at være sammen med. Denne fysiske sted-
bundenhed gav på den ene side grobund for udvik-
ling af nære venskaber og var på den anden side
med til i en vis udstrækning at sikre, at dem der ikke
var så mange der allerhelst ville være sammen med,
trods alt var accepterede som en del af det lokale
sociale fællesskab. 

I dag er situationen en anden. Nok opstår der
socialt samvær og fællesskaber, hvor man samles –
altså igen via naboskab, skoleklassen, klubben eller
idrætsforeningen – men det er ikke længere som
tvungne fællesskaber, idet man via sms-kulturen
kan være (og er) i konstant kommunikation og vir-
tuel interaktion med „vennerne“, også selvom man
ikke lige pt. er fysisk sammen med dem. Det skaber
nye og fluktuerende måder at danne fællesskaber og
sammenkomster; nemlig ved at være medlem af en
„sværmkultur“10 , hvor sms-erne (og tilsvarende msn
og arto-onlinedialoger, m.v.) bogstaveligt flyder
massivt rundt i æteren, og denne løbende kommu-
nikation genererer spontane aftaler om at mødes
fysisk, skilles igen og så videre. En mobil netværks-
kultur, hvor en præmis for at være med i sværmen
er, at man konstant har opmærksomheden rettet
mod at positionere sig i forhold til de andre i svær-
men, som man pt. ikke er fysisk sammen med, men
potentielt kan være det i løbet af kort tid. Det for-
klarer det astronomiske antal sms’ere, der dagligt
sendes i Danmark11. Sms’erne er oftest uden egent-
lige aftaler eller vigtige beskeder, blot korte hilsner
der bekræfter ens tilstedeværelse i „sværmkulturen“.
Man positionerer sig.

Denne udvikling af en mobil ungdomskultur
rummer andet og mere end en spektakulær eller
irriterende – alt efter temperament – tilføjelse til de

vante sociale interaktionskanaler. Det er skiftet fra,
at den fysiske sociale setting er klangbund for social
interaktion, til at medlemskab af den virtuelle
sværm er afgørende for muligheden af at mødes
med andre. Det giver en „simpel“ illustration af
individualiseringsvilkåret, nemlig at man som indi-
vid selv skal gøre sig bemærket, idet man bogstave-
ligt forbliver uset, hvis man ikke er aktivt kommu-
nikerende i sværmen. 

Det er med til at forklare et af tidens problemer
blandt udsatte og sårbare unge, ensomhedsproble-
matikken. Dem, der ikke har „nogen at sms’e til“ er
ikke inde i sværmen og kan ikke uden videre kom-
me det. De forbliver usete. Ikke fordi de er eksklu-
derede (som i tidligere tider for dem ingen „gad lege
med“), men simpelthen fordi de ikke har adgangs-
veje til at inkludere sig selv uden videre. For det for-
drer personligt overskud til at være aktivt opsøgen-
de og samtidig at kunne gøre det på måder, der
vækker opmærksomhed (promovere sig selv), tilsat
fleksibilitet (have skuffelsesfasthed og forståelse for
at tættere og løsere relationer i sværmkulturens
bevægelser ikke umiddelbart er udtryk for personlig
succes eller fiasko). Det giver en strukturel forkla-
ring på det (efter alt at dømme) stigende ensom-
hedsproblem i form af, hvad der kan kaldes de dob-
beltensomme. Dem, der ikke har nogen at sms’e til
og som i de institutionelt givne sociale mødesteder
– skolen, uddannelserne, m.v. – oplever, at dem, de
gerne vil være mere sammen med, har alt for travlt
med at positionere sig i forhold til andre, som ikke
er til stede i det aktuelle sociale rum.

Barske vilkår i en digital tidsalder, der har kon-
sekvenser for psykisk sårbare og udsatte unge. De
unge, der potentielt er i udkanten af sværmkulturen
eller alternativt eksponerer sig så massivt, når de er
involveret, at færre og færre reagerer på deres fysisk
direkte eller virtuelt bårne kontaktbestræbelser. 

Det udfordrer vores pædagogiske tilgang i ind-
satser for disse unge, idet vores vante strategier – at
skabe fysisk stedbundne mødesteder og satse på, at
disse sociale fiks-punkter over tid skaber grobund
for gode relationer og venskaber de unge imellem,
ikke længere er så indlysende givende. Ikke at det
nødvendigvis ikke vil ske ad denne vej – det er ikke
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10 „Swarming“ – at sværme som i en bisværm – er et udtryk oprindeligt introduceret af Howard Rheingold (2002). Læs evt. mere om
unge og det digitale dagligliv i Langager (2003a) og Langager (2005).

11 I sidste halvdel af 2005 sendtes 4.4 milliarder sms i Danmark svarende til, at alle, der anvender sms (uanset alder), i gennemsnit
sender 6 sms om dagen. Et tal der indikerer at unges sms-forbrug er meget, meget stort – og stærkt stigende. (http://www.mobi-
lemarketing.dk).

Sms’erne er oftest uden egentlige aftaler eller vigtige beskeder, blot korte hilsner

der bekræfter ens tilstedeværelse i „sværmkulturen“. Man positionerer sig.
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12 Spildtid i uddannelsessystemet (Reusch 2005).
13 Især på højskoler, produktionsskoler og daghøjskoler mærkes tendensen, og selvom nogle produktions-skolemiljøer som AFUK (et

kreativt produktionsskolemiljø særlig rettet mod sårbare og udsatte unge på Islands brygge, www.afuk.dk) holder fast ved deres
målsætning om at udgøre et særligt tilrettelagt rum for læring og udvikling for uafklarede og sårbare unge, er spørgsmålet, hvor
længe de politisk får „lov“ til denne „spildtidsproduktion“.

pointen – men at en væsentlig forudsætning for
vedligeholdende kontakt de unge imellem vil være
medieret af „den digitale mellemvej“ for eksempel
sms’en. På den anden side åbner denne kommuni-
kationsform dog også for andre muligheder, nemlig
at adgangen til virtuelle fællesskaber er opstået som
en unik mulig åbning for nye relationsveje for dem,
der har oplevet nederlag på nederlag i de vante so-
ciale cirkler. Der er så at sige muligheder for en ny
begyndelse få tastetryk væk, og der er opstået nye
muligheder for at eksponere sig positivt via egne
hjemmesider, blogs, Arto-profiler og så videre,
såfremt man har mod på og overskud til at gribe
chancen. Det er sider af den personlige udvikling,
som i høj grad kan støttes af pædagoger og andre i
fritidsindsatser, på væresteder og i særlige projekter.

Uddannelse, psykisk sårbare unge og den
tvetydige længsel efter struktur og orden
Ungdomstiden presses i stigende grad i retning af
uddannelsestiden. Den nationale uddannelsespoliti-
ske målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang
skal gennemføre en ungdomsuddannelse kobles
med effektivisering og øgede faglige krav for at
Danmark kan klare sig i den internationale konkur-
rence. Den fri ungdomsuddannelse, der udgjorde et
vigtigt alternativ for en del psykisk sårbare unge, er
for længst fra politisk hold beordret nedlagt, og
ungdoms- og uddannelsesvejledere presses i stigen-
de grad til at vejlede unge til at gå den lige vej gen-
nem uddannelsessystemet. I undervisningsministe-
rielt regi opereres lige frem med begrebet spildtid.
Unge, der vælger at tage en 10. klasse, et afklarende
sabbatår, ufaglært job i Føtex i en periode, eller star-
ter en uddannelse og falder fra undervejs, figurerer i
statistikken som nogle, der spilder samfundets tid, og
således beregnes, at en ungdomsårgang alene samlet
spilder en million af samfundets kostbare måne-
der12. 

Uddannelsespolitikken lægger et massivt effekti-
vitetspres på ungdommen. Det har ikke mindst
voldsomme mentale konsekvenser for de psykisk
sårbare og uafklarede unge, der i en kortere eller
længere periode kan have behov for andre rammer
om dagliglivet end de meget strukturerede og indi-

viduelt kravstillende uddannelsesmiljøer. Det sti-
gende antal unge, der falder fra uddannelsesforløb
med „sår på sjælen“ og erfaringen om (endnu) et
mislykket selvrealiseringsprojekt eller et reali-
tetschok i mødet med massive forventninger og
krav, vidner om samfundsudviklingens ubønhørlige
pres på individet. For unge, der tumler med psyki-
ske problemer, forstærkes oplevelsen af at være
negativ anderledes end deres jævnaldrende. I de få
stadig eksisterende alternative uddannelsesoriente-
rede miljøer opleves presset på at tilrette læringsfor-
løbene ind mod det ordinære uddannelsessystem og
ikke de unges særlige behov13, mens alternative fri-
tidsinitiativer, væresteder, projekter m.v. rettet mod
unge med allerede beskrevne store psykiske vanske-
ligheder eller egentlige sindslidelser, tildeles en posi-
tion i udkanten af samfundet. Der kan iagttages en
stigende polarisering mellem dem, der er inde i det
ordinære uddannelses- og fritidsliv, og dem, der er
uden for.

På paradoksal vis synes denne udvikling sam-
tidig at forstærke socialt udsatte og psykisk sårbare
unges selvforståelse af, hvad deres problem er, og
hvor løsningen måske kan findes; nemlig i ønsket
om den form for struktur og orden, som de „knæk-
ker nakken“ på i de ordinære uddannelser og orga-
niserede fritidsaktiviteter. Sagt firkantet kan man se,
at de komplekse og „flydende“ samfundsstrukturer
betyder, at der er langt mere fleksible muligheder
for social deltagelse ud fra egen rytmer og aktuelle
sindsstemninger – altså muligheder for et dagligliv
der ikke er bundet af faste skemaer for social delta-
gelse i uddannelses- eller arbejdsforløb. Samtidig
gør de digitale medier det muligt at være produktiv
og arbejdsom uden at skulle være et bestemt sted i
et bestemt antal timer. Ja, man kan konstatere, at de
mennesker, der for alvor lykkes med karriere og
erhvervsliv, gør det blandt andet, fordi de er i stand
til at håndtere de komplekse sociale og kommuni-
kative vilkår ud fra en egenrytme. Samfundsudvik-
lingen imødegår – hvad dette angår – i princippet
de mennesker med sindslidelser, hvis psykiske pro-
blemer viser sig i vanskeligheden ved at være stabile
i tidsligt og socialt stramt strukturerede rammer
(eksempelvis på en uddannelse eller en arbejds-



plads), idet deres overskud til social deltagelse er
varierende, afhængig af om de er i „gode eller dårli-
ge“ perioder i deres liv14. 

Den øgede kompleksitet og fleksibilitet med
hensyn til „normale“ sociale interaktions- og kom-
munikationsrytmer åbner for nye måder at tilrette-
lægges læringsmiljøer for mennesker med psykiske
problemer, men det fordrer blikket for at det, der
historisk set har været en barriere for samfunds-
mæssig deltagelse (manglende social og tidsmæssig
stabilitet) opblødes alene i kraft af samfundsudvik-
lingen. At udnytte denne historisk nye mulighed for
andre rytmer i den samfundsmæssige deltagelse for-
udsætter et positivt selvbillede af social handleevne,
og netop for unge og voksne, der gennem mange år
har været konfronteret med, at denne væren ander-
ledes er deres problem, er tilbøjelige til at se øget
social deltagelse via opbygning af mere stabile ruti-
ner. Således er typiske svar fra ældre unge og voksne
med sindslidelse på spørgsmål om, hvad de især
værdsætter ved særligt tilrettelagte undervisnings-
og fritidstilbud, at de repræsenterer „en struktureret

dagligdag“, „noget at stå op til“ og „oplevelse af et
almindeligt liv som alle andre“15 . 

Det er således ikke simpelt at definere målret-
ningen af den socialpsykiatriske og socialpædagogi-
ske opgave i grænsefladen mellem „orden“ (struk-
tur) og „kaos“ (kompleksitet). På den ene side skal
den leve op til social- og uddannelsespolitiske for-
dringer om at arbejde med de unges evne til at ind-
passe sig i faste strukturer og kravstillende miljøer,
et mål som i hvert fald i en vis udstrækning deles af
mange unge som deres (ønske)mål, idet denne til-
pasningsevne signalerer almindelighed. På den
anden side skal de pædagogiske indsatser afspejle
erfaringen om, at det ofte netop er i mødet mellem
person og struktur, at det går skævt for psykisk
sårbare unge. Samspillet mellem de unges måder at
være på og de nye samfundsmæssige muligheder,
der åbnes ved at de traditionelle tids-, disciplin- og
ordensstrukturer er under opblødning, muliggør
nye former for rum til læring, udvikling og inklu-
sion. 
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Socialpædagogik og ungdomsliv mellem
udsathed, usethed og indsathed
Samtidens udfordring til etablering af særligt tilret-
telagte indsatser for psykisk sårbare unge kan illu-
streres via billeder af tre steder at være: indsat i cirk-
lens trygge rum, udsat på dagliglivets pulserende
hjørner og uset nede langs linien. Forud for den
konkrete tilrettelæggelse af indsatsen skal være en
grundlæggende pædagogisk vurdering af, hvilket af
disse symbolske steder det er bedst at være for de
aktuelle unge i deres aktuelle situation, og hvordan
der kan skabes gode overgange mellem stederne16. 

At befinde sig inde i cirklen er at være indsat i et
fællesskab, hvor det sociale sammenhold, trygheden
og omsorgen for hinanden er høj. Det gode sted at
være, hvor der er skabt en særlig stemning om at
tage vare på hinanden og give plads for dem, der har
en dårlig dag eller ikke altid handler konstruktivt
for sig selv og omgivelserne, er et eksempel herpå.
Det er en god cirkel at være i. Problemet er, at net-
op den særlige tolerance, tryghed og gensidige hen-
syntagen er samværsformer, der er bundne til netop
denne cirkel – til miljøets særlige lokale kultur og de
gode omgangsformer her. Man kan ikke tage cirk-
lens særlige kvaliteter med sig ud af cirklen. 

Hjørnet er i modsætning hertil et sted, som for-
drer, at man som individ er indstillet på aktiv kom-
munikation og interaktion med de fluktuerende
omgivelser uden at have cirklens trygge sociale refe-
rence som forankringspunkt. Men man er i en udsat
position som individ ude på hjørnet. Det er et sted,
der forudsætter overskud, og at man har lyst til og
mod på at gøre opmærksom på sin egen eksistens. I
modsætning til cirklen forudsætter det en høj grad
af selvværd og selvtillid. 

Endelig er nede langs linien det anonyme og
diskrete sted, hvor man lever i ubemærkethed, uset,
og derfor ofte ensomt. Som førtidspensionisten, der
ikke er til belastning for nogen og opretholder et
ubemærket dagligliv, men som i kraft af denne ube-
mærkethed ikke har mange muligheder for adgang
til deltagelse i udviklende fællesskaber og aktiviteter.
Der er en nærliggende mulighed for at udvikle mis-
brugsmønstre for i det mindste at holde situationen
ud eller gennemføre selvskadende handlinger som
et opråb til den uopmærksomme omverden.

Alle tre steder har sine fordele og ulemper, og
afvejningen heraf i forhold til de konkrete unge kan

være et afsæt for pædagogisk planlægning og målret-
ning. Men der er visse retningslinier at tage højde
for. Cirklens nære sociale stemning og typisk høje
tolerancetærskel kan være et godt pusterum i en alt
for anmassende dagligdag, men med faren for at
udvikle sig til et skæbnefællesskab (os herinde, de
andre derude) og forstærke angsten for at begive sig
ud i verden – ud på hjørnet – med dets andre vilkår
og spilleregler for social medleven. 

Linien kan befordre oplevelse af normalitet i
dagliglivet men producerer samtidigt på længere
sigt tendentielt ensomhedsproblemer, hvilket kan
være vanskeligt at reflektere for den personlige
rådgiver, mentor eller vejleder, idet de jo oplever sig
selv i selskab med den unge i de situationer, hvor 
de er sammen. Og uanset hvordan det vendes og 
drejes, er hjørnet det mest konstruktive symbolske
orienteringssted, hvis den pædagogiske opgave er at
bidrage til forandringer af de unges måder at hand-
le på og deres selvopfattelse i relation til den sociale
og kulturelle omverden, som den indledningsvist
blev beskrevet. 

Men hjørnet er sjældent det bedste sted at starte
ud, da det var der, de psykiske problemer eskalere-
de for de unge. Nøglen til kvalificering af indsatsen
ligger derfor i at skabe gode og bæredygtige over-
gange med en perfekt timing i forhold til de enkel-
te unge og deres forskellige psykiske vanskeligheder.
Overgange fra cirklen til hjørnet, fra linien over
cirklen til hjørnet, eller fra et hjørne til et andet
via… osv.

16 Læs evt. mere om denne „symbolske stedlogik“ ift. til unge og forskellige former for rusmiddelbrug i Langager (2001).

Man kan kun opleve sig som 

et værdsat og unikt individ 

i selskab med andre.
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I Århus vestby kan unge med 

sindslidelse to gange om ugen

mødes med ligestillede unge i 

et hyggeligt værested. Tilbuddet 

har eksisteret i et år.

KONTAKT
Ung i Fokus
Lokalpsykiatri Vest
Kastaniealle 11
8230 Åbyhøj
shp@fa.aarhus.dk
Projektleder Svend Hamann:
5157 6606 
Projektmedarbejder Annette Hansen:
5157 6622

Af journalist Helle Hansen

Udenfor har håndværkerne travlt
med at sætte nye facader på den
fire etager høje blok, så stillad-

sernes blå net skjuler næsten indgangen
til Ung i Fokus’ værested. Værestedet
ligger i stueetagen i en blok i boligkvar-
teret Bispehaven i Århus V.

Næsten symbolsk med renoveringen
af blokken er projektet Ung i Fokus
med til at give de unge brugere et nyt
udgangspunkt i livet. Værestedet er et
fritidstilbud til unge med psykiske van-
skeligheder, og de unge kan komme to
gange om ugen. Her kan de snakke

med hinanden og med projektmedar-
bejderne Annette Hansen og Svend
Hamann Petersen, og med Katrine
Jespersgaard, som er medarbejder med
brugerbaggrund.

Inden for, i det aflange lokale der
består af to sammenhængende mindre
rum, sidder 25-årige Kim og 26-årige
Carit. De er begge faste brugere i pro-
jekt Ung i Fokus.

Afveksling i hverdagen
Kim har været med lige fra starten,
dengang lokalerne stod helt rå, og

væggene skulle have maling, og der
skulle lægges nyt gulv i det lille
tekøkken. Han har også været med
til at købe møbler og samle dem, og
han har hjulpet med at hænge hylder

og lamper op. 
Værestedet har åbent hver mandag

og onsdag, og faktisk har Kim kun
været fraværende fire gange siden sidste
sommer. 

„Det er et fedt sted at komme. Man
kommer ud hjemmefra, og man ople-
ver lidt afveksling i hverdagen“, siger
Kim og tilføjer smilende, at hans gang i
værestedet også har betydet, at han har
fået sig en kæreste. Hende flyttede han
sammen med for toenhalv måned
siden.

Carit har kun været tilknyttet Ung i
Fokus i tre måneder, men han er også
rigtig glad for tilbuddet. 

„At jeg kan komme her er med til at
bryde min isolation. Jeg kommer hjem-
mefra et par gange om ugen. Og at det
er på fastlagte tidspunkter passer mig
godt, for jeg kan godt lide struktur.
Samtidig får jeg også øvet mine sociale
færdigheder, noget som man godt kan
glemme, når man går meget alene, som
jeg gør,“ siger Carit.

Tværgående samarbejde
Ung i Fokus er et samarbejdsprojekt
mellem Socialcenter Vest og den
boligsociale indsats i Bispehaven. Pen-
gene kommer fra Socialministeriets
15M-pulje, og projektet løber i tre år.

Annette Hansen er ansat som medar-
bejder på fuldtid, mens Svend Hamann
Petersen er projektleder og deltager
nogle timer om ugen. Derudover har
Katrine været medarbejder med bru-
gerbaggrund siden oktober 2005.

Projektet er vurderet til at skulle
ramme 25-30 brugere i målgruppen,
det er både drenge og piger i alderen
13-25 år.

„Lige nu er vi oppe 14-15 brugere.
Fem drenge og resten piger, og de er
mellem 15 og 28 år,“ fortæller Annette
Hansen, der oplever, at når en ung først
er begyndt i projektet, så er det en bli-
vende kontakt, hvor den unge holder
fast i at benytte tilbuddet i det omfang,
der passer den enkelte. 

Størstedelen af de unge brugere i
projektet har i forvejen en bostøtte,
men Annette er også klar til at støtte og
være fleksibel, hvis der er brug for et
øre, der kan lytte.

Hovedet oven vande
„Hvis der ikke var sådan et sted, kunne
man nemt gå hen og forsumpe. Det
hjælper en til at holde hovedet oven
vande,“ fortæller Carit, der har været
ramt af depressioner, siden han var 15
år og lige var en tur nede at vende for
halvandet år siden. „Jeg kan mærke, at
Ung i Fokus har hjulpet mig til at få et
fast holdepunkt,“ siger han. 

„Jeg er rigtig glad for at kunne møde
mennesker på min alder, som har sam-
me historie som mig selv, unge med en
psykisk sygdom. Vi snakker rigtig godt
sammen og kender hinanden. Jeg er
ikke så vild med fremmede mennesker,
og jeg hører tit stemmer,“ siger Kim,
der også er glad for muligheden for at
tage på ture sammen med de andre
brugere af stedet.

„Til daglig kan tiden godt gå rigtig
langsomt, især for dem som ikke har så
mange penge. Så er det dejligt, at man
her kan komme med på udflugt“, siger
Kim og fortæller, at projektet giver et
pænt tilskud til turene ud af huset.

„Jeg er meget glad for den medind-

Ung i Fokus i vestbyen – Århus

Ung i Fokus — Århus



flydelse, vi har på projektet og på, hvor
vi skal tage hen på tur, og hvad vi ellers
laver. At vi er så få er også med til at
give plads til at gøre noget impulsivt,“
siger Carit, der ikke selv har økonomi
til for eksempel at gå på restaurant.

Brugerindflydelse
„At brugerne har stor indflydelse på,
hvordan projektet skal forme sig er et
bevidst valg. Vi arbejder ud fra en
empowerment-orienteret tilgang, hvil-
ket lægger op til brugerinddragelse på
alle niveauer. Så de unge har også ind-
flydelse på, hvor tit vi skal have åbent
og på hvilke tidspunkter,“ siger Annet-
te Hansen.

„De unge har været med til at
bestemme lige fra starten, både med
malingen og med hvilke møbler vi
skulle købe. Sidste onsdag i måneden er
der brugermøde, hvor stort og småt
kan komme op, det er både emner de
unge og vi medarbejdere tager op,“
siger Annette Hansen.

„De unge skriver hver især deres
ønsker til aktiviteter og udflugter op på
tavlen, og så planlægger vi vores ons-
dagsudflugter derudfra. Udflugterne er
et hit, og vi prøver ting, som de unge
ofte ikke gør selv. Vi kan se, at det vir-
kelig rykker, og de unge kan også godt
få tossede ideer. Foreløbig har det
blandt andet betydet ture til et gokart-
center og et paintball-sted, og vi plan-
lægger også en tur med overnatning om
kort tid,“ siger Annette Hansen. 

Mens onsdagen oftest byder på ture
ud af huset, så er mandagen hjemme-
dag, hvor det bliver spillet, snakket og
hygget. 

„Vi plejer at slutte af med at gå over
i Trivselshuset, der er det lokale beboer-
hus. Her kan man købe aftensmad, og
så spiser vi sammen, inden vi går hver
til sit,“ fortæller Anette Hansen og
tilføjer: „Vi arbejder på at skabe så tryg-
ge rammer, at de unge også kan benyt-
te tilbuddet i perioder, hvor de ikke har
det så godt, og det synes at være lykke-
des godt.“
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I samarbejde med frivillige 

arbejder man i Åbent Sind med 

at skabe bæredygtige netværk 

for unge med sværere psykiske 

problemer. Det drejer sig om 

at matche bruger med frivillig og

med tilbud, vel at mærke tilbud 

som ligger udenfor psykiatrien

KONTAKT
Åbent Sind
Kollegiet Rømersvej
Rømersvej 1, 5200 Odense V
Projektleder Anne Bang Larsen
Tlf. 6185 9195
www.aabentsind.dk

Af Anne Bang Larsen, projektleder

Dan, 22 år og sindslidende.
Engang var han Dan, 18 år og
lærling. Han var ung, havde

venner og gik i byen. Han var også
trommeslager og spillede i et band. Et
eller andet var dog ikke, som det skulle
være, men det var ikke noget, der skete
fra den ene dag til den anden. En dag
fik han diagnosen angst. Så var det det,
han var, og ikke meget andet.

En længerevarende behandling gjorde,
at Dan langsomt men sikkert mistede
kontakten til sine venner og til sit
band. Siden kom han ind i et botilbud,
og der var han kun sammen med andre
unge med psykiske problemer, og han
kan ikke blive boende i botilbuddet for
evigt. En dag skal han ud i samfundet,
hvor han skal leve og fungere. Han har
et specifikt problem, som der skal tages
hensyn til – ud over det er han ligesom
alle andre. Men med det problem Dan
har, er det ikke ligetil at være sammen
med andre – eller skabe nye kontakter.

Dan får en idé
Dan savner musikken. En dag snakker
han med en af de ansatte om det over
frokost. Hun kender til Åbent Sind fra
et informationsmøde, og måske kunne

det være noget for Dan, hvis han føler
sig klar til mødet med andre unge.
De får sig en snak om musik, ung-
dom og meget mere. Dan kunne
godt tænke sig at spille trommer
igen, men han er samtidig angst for

en masse ting omkring aktiviteten.
Men han vil rigtig gerne, så der bliver
taget kontakt til Åbent Sind.

Første møde mellem Dan 
og Åbent Sind
En uge senere sidder Dan og jeg i botil-
buddets kaffestue. Samtalen går mest
på, hvad Dan ønsker at beskæftige sig
med – hvilken type musik, hvilket
instrument og det musikalske niveau.
Men Dans problemer bliver også
berørt, for det er vigtigt, at Åbent Sind
ved hvilke udfordringer, der skal tages
særligt hensyn til, når et fritidstilbud
skal strikkes sammen til ham.

Mødet tager en times tid. Da det er
slut, bliver vi enige om, hvordan vi
kontakter hinanden. Det skal foregå via
SMS. Han får også at vide, at hans hen-
viser og jeg vil tale om, hvad Dan og jeg
har fundet frem til. Hun og jeg vil i
øvrigt være i løbende kontakt med hin-
anden igennem forløbet.

Planlægning
Ud fra Dans ønsker og begrænsninger
finder jeg og hans henviser frem til, at
det endnu er for tidligt, at Dan kom-
mer ind i et allerede etableret band. I
første omgang vil det være bedst, hvis
han kommer med i en musikaktivitet i
kommunalt regi. Siden hen, når og hvis
forløbet har været positivt, kan han
tage skridtet videre ud i musikmiljøet i
byen.

Da Dan har angst, er det bedst, hvis
han bliver ledsaget af en person til og
fra musikaktiviteten. Og her kommer
den frivillige i vores projekt ind i bille-
det. Det vil være den frivilliges opgave
at følge Dan i starten. Men det er ikke
meningen, at det skal blive ved. Grad-
vist skal Dan lære at komme til musik
af sig selv. I den periode, hvor Dan selv
skal komme til musik, er det den frivil-
liges opgave, at kontakte Dan en gang i
mellem for at høre, hvordan det går.

Dan og den frivillige
Dan er træt af folk, som er sammen
med ham, fordi de skal. Men den frivil-
lige er anderledes. Han er der ikke, for-
di han skal, men fordi han vil – uden at
få penge for det. Så Dan er langt mere
åben. Første gang tager de en taxa frem
og tilbage – men allerede anden gang
beslutter de sig for at cykle. De får
snakket en del, og den frivillige funge-
rer som en bølgebryder, der både ledsa-
ger og er selskab for Dan – uden at det
i øvrigt er meningen, at de to skal være
venner.

Den frivillige beslutter sammen
med Dan efter fjerde gang musik, at
næste gang skal Dan tage derhen selv.
Det kommer til at gå godt, og efter et
halvt år finder jeg et orkester til Dan
gennem opslag hos en lokal musikfore-
ning. Så kommer den frivillige ind i bil-
ledet igen og ledsager samt følger op på
Dan i hans nye orkester.

Periode og penge
Åbent Sind er et projekt, der løber over
tre år og har nogle faste økonomiske

Fra Åbent Sind til ligesind
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rammer. Efter at antallet af brugere steg
markant, har det været nødvendigt at
lave en tidshorisont for brugerne. Men
det er ikke den eneste grund til at sætte
en tidsbegrænsning for brugere i pro-
jektet. Det er projektets mål gennem
fritidsaktiviteter at skabe netværk for
unge med psykiske problemstillinger
blandt andre unge. Hvis de unge bliver
hængende i projektet, er der ingen
bæredygtighed. Det gælder om at skabe
kontakter og opøve de sociale færdighe-
der, som brugeren siden hen kan opret-
holde på egen hånd. Vi har sat en varia-
bel tidsgrænse på ni til tolv måneder for
hver enkelt bruger, fordi vores erfarin-
ger fra andre brugere har vist, at de
enten har kunnet bruge vores tilbud
eller ej i løbet af denne periode.

Pengene er små, men det passer også
godt ind princippet om bæredygtighed.
Hvis vi kunne understøtte en fritidsak-
tivitet med formuer, ville det sandsyn-
ligvis siden hen være umuligt for bru-
geren at fortsætte med den. Pengene
bliver derfor brugt til omkostningsmi-
nimering for brugeren og udgiftsfrihol-
delse for den frivillige.

Om behov og metode
Ikke to brugere er ens. De har alle for-
skellige ønsker, behov og udfordringer.
Projekt Åbent Sind nyder godt af en vis
portion metodefrihed, og det bruger vi
til at komme brugerne bedst i møde
med. Vi kunne have valgt at perfektio-
nere en enkelt metode. I stedet har vi
valgt at satse på flere metoder, også for
at danne os så bredt et erfaringsgrund-
lag som muligt.

Nogle brugere kan kobles sammen
med andre brugere, og de kan bruge
hinanden som løftestænger. Men det er
ikke alle, der er klar til det, eller også er
der ikke et ideelt match. Nogle er mere
klar end andre på at springe ud i de
gængse fritidstilbud. Så i visse tilfælde
starter vi op med en frivillig som en
slags besøgsven, eller som i eksemplet
med Dan, hvor han først starter i en
lukket aktivitet. Nogle gange passer en

bruger ikke sammen med nogen af
vores frivillige, og så kan vi benytte os
selv som ledsager. Det handler i bund
og grund om at skrue det rigtige tilbud
sammen til den unge bruger, så det
foregår i et overskueligt tempo og med
den rette mængde støtte.

Hvis de unge bliver 

hængende i projekter, er

der ingen bæredygtighed.

Det gælder om at skabe

kontakter og opøve de

sociale færdigheder, som

brugeren siden hen kan

opretholde på egen hånd. 

Fra Åbent Sind til ligesind
Projektets mål er at genoprette forbin-
delsen mellem brugeren og verden
udenfor. Og her har fritidsinteresser en
iboende gunstig forudsætning for lige-
værdigt samvær. Det handler ikke om,
hvem du er i livet uden for interessen –
interessen alene er udgangspunktet for
fællesskabet. Her har brugeren en chan-
ce for at blive accepteret uden forud-
indtaget skelen til psyken.

Her er Dan ikke sindslidende, her er
han trommeslager. Og da der er tale om
en interesse, som Dan virkelig brænder
for, er chancen for at overvinde proble-
merne større – fordi gejsten er med
ham i processen. Så kan han også få sig
et åbent sind over for verden, ligesom
den kan få det over for ham.
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LOFTET er en klub, som blev startet

på initiativ fra socialpsykiatrien i

Skanderborg. Den drives af unge 

frivillige i en samarbejdsaftale med

Socialpsykiatrien i Skanderborg

kommune, og frivilligheden er vigtig

både for de frivillige og for brugerne.

KONTAKT
LOFTET
Medborgerhuset
Vestergade 14a
8660 Skanderborg
Kontaktperson:
Mads Kjær Mortensen
Tlf.: 2268 7790
Mads.Kjaer.Mortensen@skander-
borg.dk

Af Mads Kjær Mortensen, kontaktperson og 

Bente Østrup Brøgger, leder af socialpsykiatrien 

I Skanderborg var der et stigende
antal unge med psykiske proble-
mer, unge som stillede nye krav og

havde svært ved at finde sig til rette i de
klubber og dagtilbud, som allerede
eksisterede, og som hovedsageligt var
befolket af en noget ældre brugerskare.
Der var brug for et sted, hvor de unge
kunne være sammen med andre unge,
og hvor det almindelige ungdomsliv
var i fokus.

Med inspiration fra en SIND-klub i
Odense kommune blev projektet om-
kring en ungeklub sat i værk. Der blev
søgt efter frivillige, søgt midler, fundet
lokaler og lavet PR for at tiltrække 
brugere, og lidt efter lidt kom klubben
på benene. LOFTET kører nu på sit 4.
år og holder åbent hver onsdag mellem

18.30 og 21.30, samt nogle fredage
til fester og andre arrangementer. 
17 unge brugere benytter sig mere
eller mindre regelmæssigt af tilbud-
det. LOFTET fungerer som en fore-

ning, hvor de 7 frivillige udgør besty-
relsen. 

Opgavefordeling
Socialpsykiatrien stiller lokalerne til
rådighed, og havde fra begyndelsen
søgt fondsmidler til klubbens drift. 

Efter klubbens etablering har de fri-
villige selv ansøgt om fondsmidler til
den videre drift. Fondsmidlerne er
ansøgt og bevilget til at dække aktivi-
tetsudgifter, transportudgifter og til at
afholde et kursus for de frivillige. Efter
flere forgæves forsøg på at deltage i kur-
ser udbudt af Center for Frivilligt soci-
alt arbejde, fik de frivillige midler til at
afholde et internt kursus med ekstern
underviser.

Kontakten til socialpsykiatrien be-
står i et møde hver 6. uge, hvor de fri-
villige tilbydes faglig sparring samt
hjælp til eventuelle praktiske proble-
mer. Endvidere afholdes der en årlig
evaluering og „takkeaften“. I alle årene
er der årligt lavet evaluering over klub-
ben, og de frivillige har besluttet, hvor-
dan de ville takkes for deres indsats.

De frivillige motiverer deres engage-
ment med:

Motivation at møde jer andre
frivillige
Træning i samtalen
At se mere nuanceret på 
diagnoser/at en given 
diagnose ser meget 
forskellig ud
En vis studierelevans… 
jeg får mindst lige så meget
ud at være frivillig som at
læse, ja, måske har det for-
hindret mit studie dropout
Interessant at høre om med-
lemmernes syn på systemer-
ne
Godt at blive udsat for 
dilemmaet mellem brugernes
vinkel og en mere 
professionel vinkel
Jeg er kommet til at holde af
de medlemmer, som jeg nu
snart har kendt meget 
længe… det er vildt livs-
bekræftende“ (sagt af en
„gammel“ frivillig igennem 
3 år)
Det betyder noget at kende
gruppen af medlemmer så
godt og over lang tid
På Gallo er man frivillig 
på professionelt plan, hvori-
mod man på LOFTET er 
frivillig på personlig plan
Fedt at møde mennesket, og
det er også det medlemmer-
ne betoner.

Socialpsykiatrien tilbyder (ved udskift-
ning i gruppen af frivillige) årligt et
introduktionsforløb. Det handler om,
hvordan man tager vare på sig selv i
mødet med sårbare mennesker og er
samtidig en introduktion til, hvilke til-
bud der er lokalt til mennesker med
sindslidelser. 

Desuden har de frivillige anmodet
Socialpsykiatrien om, at foretage den
visiterende samtale med alle nye frivilli-

Frivillig på personligt plan
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ge, og Socialpsykiatrien er altid tilgæn-
gelig i klubbens åbningstid i tilfælde af
akutte vanskeligheder.

Socialt samvær i trygge rammer
LOFTETs overordnede formål er at
skabe trygge rammer for socialt samvær
blandt unge, der har eller har haft en
sindslidelse, samt unge, der er ensom-
me eller har svært ved at skabe et socialt
netværk på almindelig vis. Dette
bestræbes ved at arbejde med fokus på
de unges sociale samvær, frem for fokus
på den enkelte. 

De unge har på LOFTET mulighed
for at mødes med andre unge og sim-
pelthen have det sjovt og hyggeligt
samtidig med, at de kan tale med
andre, som står i samme situation som
dem selv. 

De frivilliges opgave er at understøt-
te en tryg og fordomsfri atmosfære.
Som raske unge er de model for og
repræsenterer det samfund og den ung-
domskultur, som alle unge er en del af
– det være sig i forhold til studie, rejser,
kunst, musik osv. samt ikke mindst det
at indgå i relationer med venner og
kærester. 

Udover muligheden for at møde
andre unge på LOFTET står de frivilli-
ge også til rådighed, hvis den enkelte
bruger har brug for en snak eller et råd
om en specifik situation. 

Men primært er LOFTET et sted
med fokus på samvær og menneskelig
kontakt. De frivillige er alle studerende,
og deres opgave er ikke at indgå i en
behandlerrelation med brugerne.

Betydningsfuld frivillighed
Brugerne tillægger frivilligheden stor
betydning. Det giver en anden og min-
dre behandleragtig atmosfære end i
mange af de andre tilbud, der eksisterer
for mennesker med en sindslidelse. De
frivillige er der, fordi de har lyst, og
ikke fordi de får penge for det, hvilket
betyder meget for brugerne, og sam-
tidig også giver dem en større følelse af
medejerskab i LOFTET. Det er også

deres klub, og de vil gerne være med til
at bestemme, hvad den skal indeholde.

En typisk aften på LOFTET består
af hygge omkring bordet med kaffe og
snak eller eksempelvis en tur i bowling-
centeret. Alt efter hvad de fremmødte
unge har lyst til. Den trygge og afslap-
pede atmosfære, samt tilstedeværelsen
af de frivillige som rollemodeller, fun-
gerer som en god katalysator for dan-
nelsen af mere private relationer bru-
gerne imellem. Faktisk er der efter
LOFTETs start blevet knyttet mange
og tætte bånd mellem flere af de unge
med en sindslidelse i Skanderborg, og
der hersker i ungegruppen en stemning
af, at man er der for hinanden både i de
gode og dårlige stunder. 

Dette kan selvfølgelig ikke kun til-
skrives LOFTET, men klubben har helt
sikkert været stærkt medvirkende til
dannelsen af et sådant netværk, og er
stadig med til at vedligeholde det samt
introducere „nye“ brugere i gruppen.

De frivilliges opgave er 

at understøtte en tryg og

fordomsfri atmosfære. 
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Kommunens tilbud til mennesker

med sindslidelse matchede ikke 

de behov, som de unge brugere 

gav udtryk for. Derfor blev 

Unge-projektet startet. Her er det

fællesskabet, den individuelle støtte

og sms – der danner rammen om

turen tilbage til „normalsamfundet“.

KONTAKT
Unge-projektet
Gothersgade 57, st.
7000 Fredericia
Kontaktpersoner: 
Lars Engelbrecht Schau
Tlf. 4124 8289
stsc@fredericiakom.dk
Lise Trans
Tlf. 4118 4522
sttr@fredericiakom.dk

Af medarbejdere og brugere i Unge-projektet

Midt i Fredericia centrum ligger
lejligheden, der huser ungepro-
jektet. Den er stor, lys og

nyindrettet i en enkel og ungdommelig
stil med røde og sorte lædermøbler,
computer og bordfodbold. 

Der er ti unge mellem 17 og 28 år, som
benytter tilbuddet om at komme her
tre gange om ugen, og selvom det er
forskelligt, hvor meget de bruger til-
buddet, kommer de fleste dog et par
gange om ugen. Derudover kan de to
gange ugentligt deltage i forskellige
idrætsaktiviteter.

Med tiden er det meningen, at der
skal være flere unge tilknyttet, men vi
har i en periode valgt at lukke for til-
gangen. Blandt andet for at de unge
kunne lære hinanden bedre at kende og
finde tryghed, inden der kom flere til.

Lejligheden danner ramme for et
fællesskab, hvor stemningen bærer
præg af ungdommelighed, åbenhed,
humor, hygge og tolerance. Det er et
sted, hvor de unge kan møde andre
unge, og hvor der er den rette portion
tryghed og forudsigelighed. Et fristed

hvor man kan give sig selv lov til at
være, som man er. Man kan komme,
når man har det godt, men også når
det hele brænder på og man har det
skidt.

At være ung
Det har stor betydning for de unge, at
de kan få lov til at være unge og tale om
almindelige ungdomsproblemer, in-
teresser, sorger og glæder. Vi er to unge
medarbejdere i projektet (28 og 31 år),
og vi forsøger at give de unge en for-
ståelse for, at nogle af de frustrationer
de står overfor hører med til det at være
ung og ikke nødvendigvis har en sam-
menhæng med deres sindslidelse. Dette
kan være et lille skridt på vejen mod en
bedre forståelse af deres sygdom, og
give dem tro på, at de er andet og mere
end bare en sindslidelse.

Men Unge-projektet er samtidig et
sted, hvor de unge kan opdage, at de
ikke er de eneste i verden med deres
type problemer, og de kan finde styrke
i at være en del af et fællesskab. De
giver også udtryk for, at det er befrien-
de og lærerigt at høre andre unges
historier – det er med til at reducere
følelsen af ensomhed.

Fællesskab og solo-chat
Fællesskabet er i fokus, men vi priorite-
rer også det individuelle højt. Vi holder
jævnligt ene-samtaler, som vi kalder
Solo-chats, hvor individuelle udfor-
dringer er i fokus. Det er meget for-
skelligt, hvad disse solo-chats indehol-
der. Det kan være alt fra snak om frem-
tidsplaner, mestringsstrategier og ud-
dannelse til kæresteproblemer og
mobilregninger. Som en del af det indi-
viduelle arbejde tilbyder vi i et begræn-
set omfang hjemmebesøg til de unge,
der har brug for det. 

Vi tilbyder også at gå med til møder
af forskellig art. Det har vist sig, at
mange af de unge har svært ved at navi-
gere i det kaos af forskellige professio-
nelle tilbud, som de befinder sig midt i.
Det kan derfor være til stor gavn for
dem at få hjælp til at strukturere, prio-
ritere og sortere i disse.

Sms omsorg
En stor del af de unges kommunikation
foregår i dag via sms, e-mail eller mes-
senger. Derfor er computer og mobilte-
lefon blevet vigtige arbejdsredskaber for
os, både i forhold til at få lavet konkre-
te aftaler men også til at drage omsorg
når vi ved, at der er en, der har det
dårligt. I forbindelse med omsorgen
har vi erfaret, at det ofte er nemmere
for de unge at kommunikere elektro-
nisk. 

Struktur 
Flere af de unge giver udtryk for, at det
er vigtigt for dem at have noget at skul-
le af sted til. Projektet kan være med til
at sætte struktur på hverdagen og der-
med en normal dagsrytme. Dette kan
være med til at hjælpe dem videre ud i
uddannelsessystemet eller på arbejds-
markedet. 

Et af målene i projektet er også, at
man bliver uddannelses- og erhvervsaf-
klaret. Derfor yder vi også støtte i for-
hold til uddannelse og arbejde. En af de
unge har for eksempel fået hjælp til at
få etableret en specialsyet uddannelses-

Styrke i fællesskabet
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forløb på Handelsskolen, en anden er i
gang med at blive revalideringsafklaret
og skal i arbejdsprøvning og en tredje
er ved at blive afklaret i forhold til
mulighederne for skånejob.

For at undgå skabelsen af en subkul-
tur i Unge-projektet, vælger vi at støtte
udadrettede initiativer og aktiviteter,
som sigter mod en integration i ung-
domsmiljøet og „normalsamfundet“.
Det er meningen, at de unge skal
erhverve sig nogle sociale færdigheder i
trygge omgivelser, færdigheder som er
nødvendige, når de skal bevæge sig ud i
normalsamfundet igen.

Selvværd gennem medansvar
En af intentionerne er, at de unge skal

være med til at definere projektets
metodevalg. Vi prøver derfor at invol-
vere og lytte til de unge så meget som
muligt, og det giver dem en stor følelse
af medansvar i forbindelse med at få
opbygget projektet. Vi afholder fælles-
møder hver anden uge, hvor de unge
kommer med ideer og løsninger og
inddrages i beslutninger om indholdet i
projektet. De bliver inddraget i udar-
bejdelse af projektbeskrivelse og også
denne artikel. De får ansvar for indkøb,
madlavning, oprydning og ikke mindst
idéudvikling – de har også et ansvar for
at få noget ud af projektet.

For nogen kan det være skræmmen-
de at blive lyttet så meget til og taget så
alvorligt, men når det foregår på deres
præmisser, opdager de ofte, at de kan
mere, end de troede. Selvværdet vokser,
når de opdager deres egne styrker og
ressourcer, og med støtte kan det selv-
værd hjælpe dem videre i „normalsam-
fundet“. 

Et projekt i udvikling
Projektet er i en konstant udviklings-
proces, og vi har mange visioner og ide-
er til, hvordan det kan udvikle sig. Vi
går med overvejelser om, at ung til ung
tanken skal implementeres, hvor res-
sourcestærke unge skal være med til at
støtte de unge med sindslidelse. Men
hvordan og hvor meget er endnu ikke
fastlagt, og det vil løbende blive drøftet
med de unge, så det giver mest mulig
mening for dem. 

En anden tanke er, at de gamle og
mere erfarne unge i projektet kan være
mentorer for nye unge. Det er vores
forestilling, at det vil være en positiv
oplevelse for „de gamle“ at kunne hjæl-
pe og støtte nye unge, og de nye vil
kunne få nogle forbilleder, der kan vise
dem, hvordan man kommer videre og
lærer at leve med en sindslidelse.

Tiden er gået hurtigt, og vi har nået
meget, men vi har bestemt også oplevet
at „ting-tager-tid“, og at det ofte udvik-
ler sig til noget bedre, hvis man tør føl-
ge processen.
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I Klubben On-Side kan unge 

komme ind direkte fra gaden. 

Her er samvær, individuel støtte 

og netværksarbejde i centrum, 

og der er plads til unge, der selv 

synes, at de har behov for tilbuddet,

og hvor kemien passer.

KONTAKT
On-side
Louisegade 2B, 1., 9000 Aalborg
Kontaktperson: Mona Bak Foged
Tlf.: 2520 0546
mbf-aeh@aalborg.dk
www.aalborgkommune.dk – søg
efter On-Side øverst på siden.

Af Mona Bak Foged, socialrådgiver

Klubben, som On-Side i daglig
tale kaldes, har adresse på
Louisegade 2 b, 1. tv., 9000 

Aalborg, og retter sig mod en bred mål-
gruppe af unge med en diagnosticeret
sindslidelse eller psykosociale vanske-
ligheder, der måske kunne udvikle sig
til en sindslidelse. De er alle i alderen
18 til 30 år. 

Den brede målgruppe har vist sig at
fungere godt i praksis, fordi de unge
hver især kan give noget unikt til fæl-
lesskabet. Det er en almindelig lejlig-

hed, der danner rammerne i Aalborg
midtby, med masser af plads og mulig-
heder for at slappe af, hygge, snakke,
spille pool, se tv, gå på nettet via to sta-
tionære pc’er og en bærbar osv. Der er
åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 
kl. 15:30 til 22:00, og desuden er der
mulighed for at lave arrangementer
udenfor åbningstiden.

Klubben On-Side har eksisteret
siden november 2003. Vi skal finde
metoder til at etablere og fastholde
kontakt til gruppen og udvikle et støt-
tetilbud, som matcher de unges behov.
På forhånd var der fastlagt tre tilgange
til arbejdet
1. Drift af en klub i et samarbejde mel-

lem unge, frivillige og to medarbej-
dere ansat på fuld tid.
2. Individuel støtte i eget hjem til
dele af målgruppen.
3. Netværksarbejde.

Individuel støtte 
– her og nu støtte

Den individuelle støtte forstår vi som
den støtte, der ydes af medarbejderen
til den unge ved siden af klubbens dag-
lige fælles aktiviteter til et klart afgræn-
set mål i en begrænset periode. Vi for-
mulerer sammen med den unge, såvel
inden forløbet starter som undervejs i
forløbet, hvad vi mødes om. En af-
grænsning af de individuelle forløb har
været, at de højst skulle vare tre måne-
der. Vores erfaring nu, hvor vi er fyldt
tre år, er, at forløbene ofte vil strække
sig over noget længere tid med et møde
cirka hver fjortende dag. 

De unge bruger den individuelle
støtte som en sparring i forhold til
deres livssituation. Det kan være støtte
til afklaring af „hvor er jeg på vej hen?“,
støtte til et uddannelsesforløb, ansøg-
ning om mere støtte i socialpsykiatriens
regi osv. Muligheden for støtten har
stor betydning for de unge. Det er en
støtte, som den unge „bare kan tage“
uden at skulle igennem et længere
ansøgningsforløb ved forvaltningen; en
her og nu støtte. 

Flere af de unge har svært ved bare det
at tage kontakt til forvaltningen. De er
i tvivl om, hvad de skal sige, hvor de
skal henvende sig, hvad deres rettighe-
der er osv. Støtten fra os bliver blandt
andet brugt som en forberedelse til dis-
se møder, og i nogle tilfælde vælger de
at tage os med. 

De unge beskriver, at de kan føle sig
meget alene i kontakten til forvaltnin-
gen og meget uforstået, og de er meget
taknemmelige for at have en støtte
med, som de også efter samtalen kan
tale med og dermed skabe klarhed om,
hvad der blev sagt. Endvidere har støt-
ten stor betydning for de unge, hvis
alternativ er forældrene, som de prøver
at løsrive sig fra. 

Netværksarbejde
I forhold til netværksarbejde er et sigte
med klubben at støtte den unge i at til-
egne sig sociale og praktiske færdighe-
der. Et godt netværk af venner, familie
og fagpersoner er en vigtig støtte i for-
hold til at mestre denne opgave. Det at
etablere, være i og fastholde netværk er
hele tiden en del af klubbens tema. 

Vi medarbejdere har en vigtig rolle i
forhold til at sparre de unge på succeser
og konflikter i og med deres netværk.
Det er en sparring, der oftest foregår i
klubbens åbningstid eller ved, at den
unge ringer til os. Vi forsøger i mange
situationer at flytte den unges individu-
elle læring ud i det åbne rum og der-
med skabe mulighed for en fælles
læring. 

Flere strategier i spil 
på samme tid
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Det at etablere, være i 

og fastholde netværk 

er hele tiden en del af

klubbens tema. 



Vi arbejder også med netværk ved for
eksempel at holde fester, hvor de unge
har inviteret en fra deres netværk med,
og at holde åbent hus, hvor vi havde
succes med at tydeliggøre, at det ikke
kun var for fagpersoner men også for
pårørende! 

Og så er det i dag, efter tre år, blevet
helt „normalt“, at man har sit netværk
med i klubben en gang eller to, så de får
mulighed for at opleve klubben. 

I løbet af det første år blev det tyde-
ligt for os, at vi medarbejdere har tre
primære strategier i vores samarbejde
med de unge.

Strategi 1 – Brugerinddragelse
skaber ejerskab og udvikling
Brugerinddragelse har igennem hele
projektets levetid været en gennem-
gående strategi. Brugere har deltaget i
en arbejdsgruppe om udformning af
projektet op til ansøgning af midler fra
Socialministeriet, brugere har deltaget i
valg af lokaler, ansættelsessamtaler da 
vi medarbejdere skulle ansættes, styre-
gruppe, projektgruppe, månedligt
klubmøde osv. Det har styrket, og styr-
ker fortsat, de unges oplevelse af ejer-
skab i forhold til klubben, og det kvali-
ficerer udviklingen af klubben. Og selv-
følgelig – ikke mindst – højner indfly-
delsen de unges mulighed for udvikling
i kraft af deres deltagelse efter formåen
på lige fod med medarbejdere og frivil-
lige. 

Brugerinddragelsen gør, at tydelig-
hed, åbenhed og ligeværdighed er fun-
damentet i vores faglige indsats i klub-
ben. De unge holder desuden bruger-
åbent uden medarbejdere cirka en
klubaften om måneden. Der er i samar-
bejde mellem medarbejdere og unge
udarbejdet procedurebeskrivelse for
afholdelse af en klubaften. To unge
deler ansvaret, og vi har aftalt, at det
skal være planlagt tre uger før selve afte-
nen. Det, at have ansvar for at holde
brugeråbent, fungerer som et godt red-
skab for de unge, der ønsker at begyn-
de at løsrive sig fra klubben. Dette kan

være en træning i at tage ansvar for
klubben, samtidig med at de kan være
socialt sammen med de andre unge i
klubben.

Strategi 2 – Troen på 
at de unge kan
Vi vil gerne at frihed, selvstændighed
og spontanitet præger klubben. Vi for-
søger løbende at lægge flere og flere af
klubbens daglige opgaver i hænderne
på de unge. 

Vi tror på, at de unge kan og ser på
ressourcer frem for begrænsninger, for-
di det skaber succes. De unge udarbej-
der blandt andet en aktivitetskalender
og sørger for, den bliver fremsendt til
alle de unge, der har givet deres adresse.

De indkalder til klubmøder – sætter
en dagsorden op på opslagstavlen og
sms'er de unge, som de har numre på –
og de skriver referater. De står for at
arrangere aktiviteter, går på nettet og
finder priser, åbningstider og laver
opslag. Vores rolle som medarbejdere er
at høre deres initiativ, puste til det og
støtte op om, at ideen bliver til virke-
lighed. Det betyder, at en ide nogle
gange er meget lang tid undervejs –
men successen desto større, når det bli-
ver til noget, fordi de selv har gjort en
stor del af det. 

Vi signalerer også en tro på, at de
unge kan i forbindelse med PR for
klubben, fordi den bedste PR gøres, når
repræsentanter for de unge er med. De
unge er bare de bedste til at sælge klub-
ben! Det har givet succesoplevelser for
de unge, når de har stået foran en større
forsamling, og gode oplevelser for os
medarbejdere når vi hører deres fortæl-
ling om hvilken betydning klubben har
for dem.

Strategi 3 – Troen på den 
individuelle relation
Vi har i forhold til etablering og fast-
holdelse af de unges kontakt til klub-
ben fokuseret på den individuelle rela-
tion på to niveauer. Den unges relation
til os, som i perioder kan være den pri-

mære samt vores mindst lige så vigtige
rolle som katalysator for relationer mel-
lem de unge. 

Vores erfaring har vist, at de unge,
der fra det første møde med klubben
får skabt en kontakt med de andre
unge, er de unge, der bagefter bruger
klubbens muligheder mest. Det har for
vores daglige indsats betydet, at vi laver
aftaler med nogle „gamle“ unge om at
være her, når vi ved, at der kommer en
ny ung og at vi, når den nye unge er
her, trækker os så meget, som vi kan,
for at give plads til kontakten mellem
de unge. Det kan betyde tavshed – og
til tider en anelse pinlig tavshed – ved
sofabordet, første gang en ung er her,
men det virker. Tavsheden skaber plad-
sen for den usikre unge. Endvidere kan
en italesættelse af vores tavshed give
anledning til en tydeliggørelse af, hvad
der kan være svært i den sociale situati-
on. 

Også i forhold til konkrete arbejds-
opgaver i klubben som madlavning,
rengøring, udarbejdelse af arrange-
mentsliste m.v. søger vi at støtte – og
skubbe til – relationsdannelsen mellem
de unge ved blandt andet at sende de
spørgsmål, de stiller os, videre til en
anden ung.

De unge holder desuden

brugeråbent uden 

medarbejdere cirka en 

klubaften om måneden. 
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Når Ungt SIND i hjertet af 

København hver lørdag åbner for 

en gruppe unge, er det medlemskab,

ligeværd og stemning der er i fokus.

KONTAKT
Ungt SIND er åbent hver lørdag 
fra 13.00 til 20.00
Kontakt – se medarbejderes 
telefonnumre på hjemmesiden
www.ungtsind.dk
SINDs Hjerte
Stormgade 20, 1555 Kbh. V

Af Johanne Eriksen og Nina Strand, 

medarbejdere

Hver lørdag lægger værestedet
SINDs Hjerte i centrum af
København lokaler til en klub

for cirka femten unge psykisk syge eller
sårbare. Ungt SIND er en klub, og dem
der kommer er medlemmer. Vi er opta-
get af sprogbrug omkring psykisk syg-
dom, og når vi konsekvent kalder Ungt
SIND for en klub, er det for at marke-
re, at der tale om noget andet end et
traditionelt værested. Medlemmer er
medskabere af aktiviteter og stemning,
og så er de en nødvendig forudsætning
for, at begge dele kan gennemføres. 

De aktiviteter der skal finde sted, reali-
seres i høj grad ved medlemmernes
kraft, og som medarbejdere står vi til
rådighed med ideer og opbakning. Vi
har lagt en linje, som får god respons
fra de unge, med en blanding af under-
visning, samvær og samtaler omkring
det der optager den enkelte.

Værdsættende samtale
Vores opmærksomhed på sprog drejer
sig ikke kun om, hvordan man taler om
psykiske problemer, men også hvordan

man taler med dem, der oplever
problemerne. Derfor er Værdsæt-
tende Samtale (Appreciative Inqu-
iry) en vigtig inspirationskilde i
kommunikationen med medlem-
merne såvel som i det interne sam-

arbejde. Vi fokuserer på muligheder
og anerkendelse frem for på begræns-

ninger og kritik. Det gør vi, fordi det
skaber en åben og rar atmosfære, hvor
vi selv og – har det vist sig – medlem-
merne kan lide at være. 

Vi planlægger aktiviteter sammen
med medlemmerne, og spektret er
bredt. Vi har været på store kunstud-
stillinger og små gallerier, på Glyptote-
ket og på Christiania. Aktiviteterne ud
af huset er suppleret med aktiviteter i
klubben. 

Gæstelærere
Klubaktiviteterne planlægges under et
tema. I foråret 2006 arbejdede vi under
overskriften UDTRYK med forskellige
måder at udtrykke sig på. Vi inviterede
spændende, og interesserede undervise-
re – en fotograf, en filminstruktør, en
komponist, en forfatter, en skuespiller,
en radiojournalist og en billedkunstner
– til at holde oplæg, svare på spørgsmål
og tale om det, der optager de unge.
Ofte stiller underviseren en opgave eller
et spørgsmål, som der arbejdes med
undervejs. 

Det har vist sig at være en stor inspi-
ration for flere af Ungt SINDs med-
lemmer. Alle gæstelærere har nydt at
møde de unge og er også blevet inspire-

ret i deres arbejde. Radiojournalisten
endte med at lave et radioprogram til
P1 med titlen „Blafrende sind og blø-
dende hjerter“. I omtalen af program-
met hed det: „En flok skibsbrudne
unge med krøllede hoveder fortæller
om at sejle på oprørt hav og redde sig i
land og omsider at finde en oase under
klokkerne ved Rådhustårnet i Køben-
havn.“ Programmet kan stadig høres på
www.dr.dk/P1/Ultralyd.

Overskriften for efteråret 2006 var
GØR DET! Her havde vi inviteret en
psykolog med speciale i at arbejde med
recovery til at starte efterårets undervis-
ning. Vi inviterede også coaches og
andre, der kunne undervise i, hvordan
man får gang i sine projekter, store som
små, og faktisk kan få gjort noget ved
dem. 

Behov for at være ung
Ungt SIND bygger ikke på en specifik
teori eller metode. Derimod bruger vi
forskellige teorier, metoder og erfarin-
ger som inspiration i arbejdet. Omdrej-
ningspunktet for kontakten med med-
lemmerne er unges behov for at være
unge, tale om det der optager dem og
lave nogle gode ting sammen med
andre. Vi bruger coaching til at støtte
de unge, der gerne vil føre ideer og
ønsker ud i livet og har brug for klar-
hed og opbakning undervejs. 

Omdrejningspunktet for

kontakten med medlem-

merne er unges behov for

at være unge, tale om det

der optager dem og lave

nogle gode ting sammen

med andre. 

Plads til samvær og udvikling
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Tidlig Netværksfastholdelse

sætter ind, når et ungt menneske 

er ved at bevæge sig i retning af

sværere psykiske problemer. 

Opgaven er at sørge for, at 

netværket ikke forsvinder, når de

psykiske problemer melder sig. 

Er netværket der ikke, er opgaven 

at skabe et nyt.

KONTAKT
Tidlig Netværksfastholdelse
Kollegiet Rømersvej
Rømersvej 1, 5200 Odense V
Projektmedarbejder Lasse Jensby
Tlf. 6616 6799
www.aabentsind.dk

Af Lasse Jensby, projektmedarbejder

Ien ideel verden er der ikke brug for
Tidlig Netværksfastholdelse. I den
verden får ingen psykiske proble-

mer, og i den verden har alle unge men-
nesker et sundt netværk med familie,
venner, klassekammerater, kolleger og

naboer. Men når den ideelle verden
møder den virkelige, er der brug for et
tilbud som Tidlig Netværksfastholdelse
for at forebygge, at psykiske problemer
tager hele livet med på rutchetur.

Det er ikke min opgave i Tidlig Net-
værksfastholdelse at behandle unges
psykiske problemer endsige komme
med forklaringer på deres opståen eller
natur. Det er min opgave, at sørge for
at den unges netværk ikke forsvinder.
For når et ungt menneske får et psykisk
problem, begynder netværket også
meget ofte at smuldre, indtil der kun er
den nærmeste familie tilbage.

I den ideelle virkelige verden
Det kan være, at den unge går i en god
gymnasieklasse, har en god far og mor
samt et velfungerende netværk af ven-
ner fra nabolaget, håndboldklubben og
folkeskoletiden. Ser billedet sådan ud
kan jeg informere alle om den nye situ-

ation; hvad lidelsen består i, og hvad
man kan gøre i forskellige situatio-
ner for at hjælpe den unge gennem
hverdagen. Skolen kan lempe på
visse krav, så livet alt i alt kan gå
videre, mens en behandling kan

komme i gang.
Det sker, at et ungt menneske med

netværket i orden kommer ud for en
psykisk lidelse, og så kan jeg hjælpe
med at holde kontakten til netværket
gående. Men virkelighedens verden ser
desværre ikke altid sådan ud. Ofte har
den unge ikke et netværk, der strækker
sig over alle de ønskelige delelementer.

I den virkelige verden
Ofte mangler familien eller vennerne.
Den psykiske lidelse har måske spiret i
længere tid, uden at nogen har opdaget
tingenes sande tilstand. I den tid – der
godt kan spænde over flere år – har den
unge måske allerede isoleret sig, haft
vanskeligt ved at danne nye kontakter
og vedligeholde de venskaber, som der
var i forvejen. I de tilfælde er der reelt
set ikke et netværk, som kan stille op,
når der er allermest brug for hjælp.

At der ikke er et netværk, er ikke det
samme som, at der ikke er noget at stil-
le op – det ændrer blot på indsatsens
karakter. I stedet for at bearbejde et
netværk, skal der skabes et. Det kan
lyde kunstigt, men det er det ikke. Et
netværk bliver altid skabt på et eller
andet tidspunkt via andre end en selv;
gennem skolegang, fodboldhold eller
familie. Man har ikke selv den store
indflydelse på sammensætningen af de
personer, som er der – men man vælger
som regel at omgås dem, som man har
mest til fælles med.

I fritidens verden
Uanset om de unge har en fritidsinte-
resse i forvejen eller ej, så er fritidsin-
teresser et nyttigt element i en helheds-
orienteret indsats. For det første er der
en drivkraft, som ellers kan mangle i
mange andre dele af livet. For det andet
giver fællesskabet omkring en fælles
interesse et samvær, som bygger på sel-
ve interessen, og ikke det man har af
bagage fra andre forhold i sit liv.

Så har den unge et fritidsbaseret net-
værk i forvejen, er det vigtigt at under-
støtte det. Og dyrker den unge ikke en
interesse i forvejen, er det en rigtig god
idé at få gang i én.

Dette er projektets funktion. Det
tager sig af netværket uden om den
nære familie eller de felter, som en sags-
behandler tager sig af. Her ligger nogle
behov, som den unge også har brug for
at få dækket, og fritiden er oftest en
meget vigtig del af det.

Søren, Sørens venner og mig
Hvis de øvrige deltagere i en fritidsakti-
vitet ved, hvad deres kammerat går
igennem lige nu, så kan de også hjælpe.
Det er værre, hvis kammeraterne i fod-
boldklubben ingen informationer får.
En sindslidelse er mystisk og uhåndgri-
belig. Det er ikke til at se, hvad der er
galt, og så er det vanskeligt som en god
ven at give hjælp, hvor der er brug for
det.

Tag nu for eksempel Søren. Han har

Fri tid eller ekstra pres
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gået til fodbold i umindelige tider. Han
har tre venner, som han primært ser
gennem fodboldinteressen. De mødes
også tit hjemme hos hinanden for at se
Champions League. Men Søren har
ikke været til træning i to uger. Søren
tager ikke telefonen, og han har heller
ikke været i skole, siden han fik proble-
mer med psyken. Han har vanskeligt
ved bare at komme ud hjemmefra.

Jeg er blevet kontaktet af den psyko-
log, som Søren har set siden problemets
udbrud. Jeg besøger Søren, hvor jeg
snakker med ham, hans mor og psyko-
logen. Jeg får lov til at kontakte Sørens
netværk og fortælle dem, hvad der sker
med Søren.

Genkomsten
Jeg ringer til træneren. Til næste
træning er jeg med, hvor jeg fortæller
både træneren og fodboldkammerater-
ne om Søren, inden de går i gang:

Søren har blandt andet præstations-
angst og social angst, og hele holdet får
at vide, hvilke konsekvenser det har for
ham. Sammen finder vi frem til noget,
der kan hjælpe Søren tilbage til fodbol-
den.

Træneren vil ringe til Søren inden
kampene, for at høre om han vil med.
Han behøver ikke, men han skal være
velkommen. En af Sørens tre venner på
holdet vil følge ham til og fra træning,
og alle tre venner vil fortsætte med at
invitere Søren til at se Champions
League. Alle fra fodboldholdet kan
godt se, at det er vigtigt, at Søren ikke
bliver presset. Hvis han til træning sæt-
ter sig ud på bænken efter tyve minut-
ter, er det helt i orden. Det er godt, at
han bare er der.

Næste gang dukker Søren op i følge-
skab af vennen. Han har ikke lyst til at
træne med – men han er der. Næste
gang klæder han om hjemmefra. Gan-
gen efter er han lidt med. Det vigtigste
af det hele er, at han ikke har mistet
kontakten til sine venner.

Fri tid eller ekstra pres
Der er en hårfin balance mellem det
frie rum, som et fællesskab om en fri-
tidsinteresse kan give, og så det pres,
der også kan ligge i det. På den ene side
kan fritiden være dét pusterum og den
sociale kim, som der er brug for. På den
anden side kan forpligtelserne blive
uoverskuelige. Tidlig Netværksfasthol-
delses formål er blandt andet at under-
støtte det første og forhindre det sidste.

Den psykiske lidelse har

måske spiret i længere tid,

uden at nogen har opdaget

tingenes sande tilstand. 

I den tid – der godt kan

spænde over flere år – har

den unge måske allerede

isoleret sig, haft vanske-

ligt ved at danne nye 

kontakter og vedligeholde

de venskaber, som der var

i forvejen. 
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Vi betragter Bazen som et 

supplement til det eksisterende

behandlersystem, og frivilliggruppen

arbejder ihærdigt med at „møde

brugeren“ uden at virke som

behandler. Ved hjælp af gensidig

respekt, næstekærlighed og 

indflydelse drives stedet nærmest

som en stor „familie“, hvor der 

uden nogen fordomsfuldhed er 

plads til ALLE.

KONTAKT
Aktivitets- og værestedet Bazen
Lystrup
Sønderskovvej 155, 8520 Lystrup
Projektleder Brian Sørensen 
Tlf. 2077 3300
info@solsikken-bazen.dk
www.solsikken-bazen.dk

Af Brian Sørensen, projektleder

Iti år har Værestedet Solsikken ydet
en social indsats i form af ligevær-
digt samvær samt støtte og motiva-

tion overfor kommunens udstødte, iso-
lerede, ensomme og sindslidende men-
nesker fra 30 års alderen. Det har vi
gjort med stigende succes, så da vi i
2002 blev opmærksomme på, at der
manglede et lignende projekt for unge i
Århus var det naturligt at bruge vores
erfaringer fra Solsikken til at udarbejde
et nyt tilbud. Stedet døbte vi „Aktivi-
tets- og værestedet Bazen Lystrup“.

Bazen Lystrup har til formål at yde
den samme omfattende sociale omsorg
for sine unge brugere, som det har
været tilfældet for de ældre brugere af
Værestedet Solsikken. Ellers er Bazen
Lystrups primære formål at aktivere de
unge mennesker samt være netværks-
dannende både i forhold til de andre
unge brugere og i forhold til „alminde-
lige unge danskere“. Samtidig er det et
sted, som sprudler af omsorg, fælles
aktiviteter samt gensidig respekt og
hjælpsomhed. 

Aktivitets- og værestedet Bazen
Lystrup henvender sig til ALLE unge
mennesker i alderen 15-30 år, som
enten føler sig deprimerede, ensom-
me, isolerede eller mobbet. Derudo-
ver henvender Bazen Lystrup sig, i

modsætning til andre lignende steder i
Århus Kommune, også til unge med
sindslidelse og unge, som er selvmords-
truede.

I Bazen Lystrup bliver ingen
nuværende eller kommende brugere
afvist på grund af sindstilstand eller lig-
nende, hvilket desværre er tilfældet hos
andre „unge-væresteder“ i Århus. Når
brugerne aldersmæssigt falder uden for
projektets målgruppe, vil man ikke bli-
ve udelukket men derimod henvist til
Værestedet Solsikken. 

Bazen Lystrup har siden starten
været en stor succes. Vi gør ikke nogen
aktiv opsøgende indsats for at komme i
kontakt med de unge lige nu, fordi vi
simpelthen er ved at drukne i vores
egen succes. Vi har cirka 40 registrere-

de brugere. Registreret betyder i denne
sammenhæng, at brugerne har skrevet
sig på en liste, så de modtager nyheds-
breve med mails og indkaldelse til for-
skellige aktiviteter på sms.

Frivillig kontaktperson
Der er kun en lønnet deltidsansat i
Bazen Lystrup, alt andet arbejde ud-
føres af frivillige. Det frivillige perspek-
tiv er særdeles vigtigt for de unge. Fri-
villige kommer ikke, fordi de får løn for
det. Når de foreslår aktiviteter eller rin-
ger, så er det fordi de har lyst til sam-
været. Det, at nogen har lyst til at være
sammen med en, er alfa og omega for
unge, som ofte ikke er vant til den type
opmærksomhed. Deres mobiltelefon
har sjældent været rødglødende.

Alle unge som bruger Bazen Lystrup
kan blive tilknyttet en frivillig mentor,
som hjælper og støtter den enkelte. 

Mentoren er en frivillig kontaktper-
son, som foruden sine vagter i Bazen
Lystrup vil bistå med ugentlig kontakt
og opfølgning af den enkelte bruger.
Således kan vi fastholde de unge bruge-
re i benyttelsen af Bazen Lystrups
åbningstider og aktivitetstilbud. Og
ikke mindst kan vi være med til at bry-
de de unges isolation, som ofte er et
resultat af deres psykiske nedture. 

Mange af de unge brugere kommer,
fordi de er blevet opfordret til det af
forældre, har set en folder eller hørt et
foredrag. Vi har kontakt med OPUS,
som også henviser unge til os og i min-
dre grad til lokalpsykiatrien, men langt
de fleste af de unge – 60% – kommer
uden tidligere at have været i kontakt
med psykiatrien. Rigtig mange af de
unge har behov for hjælp og støtte ud
over hvad vi kan tilbyde, og derfor er
det indbygget, at mentoren hjælper den
unge med kontakt til for eksempel en
bostøtte.

De frivillige bliver „oplært“ af mig,
og vi har løbende kollegial supervision.
På den måde er der stor faglig gevinst
oveni den personlige, som de frivillige
udtrykker. De frivillige er typisk psyko-

Socialt samvær er et basalt
menneskeligt behov
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logistuderende. De bidrager med fag-
lighed, og med mange gode forslag til
måder vi kan organisere os på mv.. Det
spændende er at se dem blive forvand-
let fra gode frivillige til unge menne-
sker, der brænder for projektet.

Det høje kommunikationsniveau i
frivilliggruppen medfører oftest en
indirekte og ihærdigt frivillig indsats
for at støtte og motivere den enkelte
bruger til at tage ansvar for sin egen til-
værelse samt „hjælp til selvhjælp“. Og
de unge vokser med opmærksomhe-
den. Efterhånden klarer de flere ting i
det daglige arbejde, for eksempel at
indkalde til aktiviteter på sms. Ofte
mangler de selvtilliden til selv at se de
positive fremskridt. Vi kan se udviklin-
gen – og bakker dem op. De unge væl-
ger også selv aktiviteterne, og aktivite-
terne er vigtige, fordi det får dem ud i
„normalsamfundet", væk fra de nogen
gange lidt for trygge rammer som et
værested kan repræsentere.

De organisatoriske rammer og
samarbejdspartnere
Aktivitets- og værestedet Bazen Lystrup
drives som en selvstændig og demokra-
tisk organisation, som overordnet er
ledet efter gældende vedtægter af en
bestyrelse. Strukturen er meget „flad“
og kommunikationsniveauet meget
højt. På grund af de frivilliges stadig sti-
gende interesse for organisatorisk ind-
flydelse er Bazen Lystrup blevet delt op
i forskellige udvalg, som det også har
været tilfældet i Solsikken. I stigende
grad deltager de unge også i disse
udvalg. Udvalgsarbejdet i organisatio-
nen er yderst gavnligt og frugtbart,
hvilket blandt andet er kommet til
udtryk ved indførelsen af Frivillig-
Udviklings-Samtaler. En ordning som
de frivillige er meget tilfredse med. 

Bazen Lystrup og Solsikken, som vi
deler lokaler med, samarbejder med
blandt andet Århus Kommune,
Lokalpsykiatrien, flere boligforeninger
og afdelingsbestyrelsen, boligselskaber-
nes ejendomsfunktionærer, frivillig-
hedsformidlingen Fribørsen samt Kri-
minalforsorgen i Frihed. Det sidste for-
di samfundstjenere kan „aftjene“ som
frivillige i både Solsikken og Bazen
Lystrup. Det tværfaglige samarbejde
har gennem adskillige år været meget
frugtbart og har bidraget til mange nye
tiltag i Solsikken og foranlediget, at ste-
det er blevet meget anerkendt, hvorfor
det har været naturligt og mest hen-
sigtsmæssigt at intensivere sammenspil-
let mellem Solsikken, Bazen Lystrup og
samarbejdspartnerne.

Derudover har Bazen Lystrup ind-
gået et samarbejde med konsulentvirk-
somheden YouthCare Consult, som til-
byder klassebaseret (7.-10. klassetrin)
debatforedrag til skolerne i Århus og
omegn. Debatforedragene er en samlet
kombination af de aktuelle emner som
mobning, ensomhed, euforiserende
stoffer, kriminalitet, sindslidelser samt
selvmord. Konsulentens formål med
foredragene er at oplyse om de forskel-
lige ungetilbud og unge-væresteder i

Århus, herunder selvfølgelig aktivitets-
og værestedet Bazen.

Succes og økonomi
Med Bazen Lystrup har vi ramt et
kæmpe behov. Det er særdeles tilfreds-
stillende at se, at uanset hvad vi udtæn-
ker og gør, så gør vi det rigtige. Vi kan
se, at det virker! Sociale netværk er et
basalt menneskeligt behov, og derfor er
det en stor personlig tilfredsstillelse, når
de unge finder andre unge at gå i bio-
grafen med, eller de tør at gå i byen fre-
dag aften osv.

Men man kan ikke leve af kærlighed
og kildevand alene! Et boligselskab stil-
ler gratis lokaler til rådighed for Bazen
Lystrup og Solskikken. Mentorordnin-
gen har affødt en lønnet stilling på 15
timer ugentligt. Resten af arbejdsind-
satsen udføres af frivillige. Selvom fri-
villigaspektet er centralt i vores arbejde,
skaber de sparsomme økonomiske til-
skud en skrøbelig organisation. Vi kan
for eksempel ikke kompensere de frivil-
liges transportudgifter. En øget økono-
misk støtte til blandt andet en lønnet
stilling vil indebære en varig fastholdel-
se og forankring af projektet. 

Med driftstilskud fra Århus kom-
mune er der åbnet yderligere en afde-
ling af Bazen i Århus Midtby, også kal-
det Bazen Centrum. Dem koordinerer
vi arbejde og indsats med, således at vi
for eksempel ikke holder åbent på de
samme dage. Det betyder, at de unge
kan bruge Bazen i Lystrup eller Århus 4
dage om ugen foruden ugentlige dage
med fælles aktiviteter.
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Det at nogen har lyst til 

at være sammen med en,

er alfa og omega for unge

som ofte ikke er vant til

den type opmærksomhed.

Deres mobiltelefon 

har sjældent været 

rødglødende. 



De unge i Klubben i Odense har

alle diagnosen Asperger Syndrom.

De har behov for en særlig 

en-til-en indsats for at træne 

sociale færdigheder, men har også

brug for samværet med andre 

ligestillede. Struktur og tryghed er

vejen til at bryde isolationen for 

de 5 – 10 unge odenseanere, 

der er tilknyttet projektet.

KONTAKT
Klubben i Odense
Klosterbakken 13-14
5000 Odense C
Kontaktperson: Anita Thuesen
Tlf.: 65513949
at@odense.dk

Af Anita Thuesen, hjemmevejleder

Vi deler lokaler med en Net-café
for fysisk handicappede i Klare-
gade i Odense C, som hedder

T2-cafèen. Vi har et lille køkken, et
opholdsrum med fjernsyn, DVD med
radio, video, diverse spil, en sofakrog
og et stort spisebord. 

Om mandagen er der eftermiddags-
café. Her kommer et par af de unge
med Asperger (AS) sammen med andre
fra Team2. Oprindeligt var caféen et til-
bud til Team2`s brugere, som heller
ikke kan benytte de eksisterende tilbud,
og som deler de samme problemer med
sociale færdigheder og isolation, som de
unge med AS har. Caféen er nu med
som en del af projektet, så de unge med
AS kan udvide deres mulighed for at
skabe sociale relationer. 

Ud i byen
Mandag aften bruger vi på at præsente-
re nye aktiviteter ude i byen. I øjeblik-
ket bruger vi Badstuen i Odense, som
har forskellige værksteder bl.a. lerværk-
sted, smykkeværksted og træværksted.

Vi mødes med de unge kl. 18,
og vi er to medarbejdere, der tager
med for at skabe motivation og tryg-
hed. På sigt er det meningen, at de
unge selv kan tage til Badstuen, når

de er trygge ved de fysiske rammer og
de fremmede mennesker. Vi starter
med at spise „Dagens ret“, da det er
det, der motiverer de unge mest. Deref-
ter går vi til et eller to værksteder i et
par timer. Den sidste time fra kl. 21-22
går vi som regel på café i byen, og slut-
ter af med en snak om løst og fast. 

Sammen med ligesindede
Onsdag er vi i vores egne lokaler, hvor
vi laver mad sammen og har fællesspis-
ning. Her er målet, at de unge kan
mødes med ligesindede og samtidig få
social træning. Vi mødes kl. 15 til en
kop kaffe eller te, og de unge har på
skift en opskrift med. Vi skriver ind-
købsseddel og deler opgaver ud. Den,
der har opskrift med, laver også mad
sammen med et par af de andre og med

støtte fra personalet. De andre står for
at købe ind, dække bord og vaske op.
Den, der har opskrift med, må også
vælge, om det skal være noget nemt
mad, så der eventuelt er tid til at se en
film bagefter. Onsdag er den dag, der
kommer flest af de unge. De er meget
glade for at være sammen med andre
unge med AS, og de synes, det er hyg-
geligt at spise sammen. Ofte snakker vi
om, hvad det vil sige at have AS, hvilke
fordele og ulemper der er ved en sådan
diagnose. Aftenen slutter kl. 21.

Lørdagshygge
En gang om måneden mødes vi en lør-
dag. Vi vælger sammen med de unge,
hvilke aktiviteter vi skal lave. Vi har
været i biografen nogle gange, været på
museum i Svendborg, været på Egeskov
Slot og haft video-hygge i Caféen. 

Det er meget svært at få de unge
med til nye aktiviteter, så det kræver
god planlægning fra personalets side at
gøre det forudsigeligt for de unge. For
eksempel laver vi altid et „Nyheds-
brev“, når der skal foregå noget udover
det sædvanlige. I nyhedsbrevet er der
altid beskrevet, hvornår vi starter, hvor
vi skal hen, hvor længe det varer, hvad
vi skal lave, hvor mange penge de unge
højst skal have med, og hvornår vi slut-
ter. Nyhedsbrevet er altid skrevet i
meget korte sætninger og er meget kon-
kret. De unge er glade for nyhedsbre-
vet, da det giver tryghed at have styr på
detaljerne. Og at det står på skrift bety-
der, at det er gældende og ikke bliver
lavet om.

Struktur og gentagelse er vejen
til mestring
De mange tidsangivelser ovenfor vidner
om en struktur, der er særligt vigtig i
forhold til unge med AS. Vi laver stort
set aldrig om på tingene, uden at de
unge er varslet først, og vi aflyser aldrig!
De unge kan regne med, at der altid
foregår det, der er planlagt, selvom der
også er tilfælde, hvor der kun er en af
de unge, der møder op. Vi har i ferien

Vi aflyser aldrig
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haft lukket et par gange men har i ste-
det hjulpet de unge med at mødes på
en café ude i byen uden personale. 

Vi har erfaret, at nye aktiviteter er
meget svære for de unge. Det kræver
tilvænning fra deres side. Vi arbejder
udfra princippet „hjælp til selv-hjælp“,
og det betyder for vores målgruppe, at
de ting vi laver bliver gentaget mange
gange, så de bliver fortrolige med dem
og dermed kan gøre dem selvstændigt.

For eksempel er det det samme
værksted vi besøger på Badstuen, indtil
de unge er vant til at færdes der og bli-
ver trygge ved selv at tage derhen. Mad-
lavning om onsdagen foregår altid på
samme måde. Sammen med redskaber-
ne til at strukturere et madlavningsfor-
løb lærer de unge gennem aktiviteten,
hvordan de kan begå sig sammen med
andre udenfor Klubben. 

Det er meget svært at 

få de unge med til nye 

aktiviteter, så det kræver

god planlægning fra 

personalets side at gøre

det forudsigeligt for 

de unge. 
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Rygsækken er et værested, hvor

de fysiske rammer er vide – fra 

selve værestedet, til hjemme hos 

en selv og til sportsaktiviteter. 

Man skal visiteres til stedet, men

derefter er det stedet, der tilpasser

sig den unge og ikke omvendt.

KONTAKT
Rygsækken
Ulvevej 27, 6700 Esbjerg N
Kontaktperson: Jørgen Svendsen
Tlf.: 27245061
jvs@esbjergkommune.dk

Af Jørgen Svendsen, socialpædagog

Rygsækken er et tilbud til unge
mellem 17 og 22 år i Esbjerg.
Man skal visiteres, og et ad-

gangskrav er, at man er – eller har været
– i kontakt med psykiatrisk sygehus, et
andet at man har folkeregisteradresse i
Esbjerg kommune. Det er der indtil
videre 42 unge, som lever op til. Der er
også fem unge, der modtager andre til-
bud, men som også bruger Rygsækken.

Der skelnes ikke til, hvilken psykisk
lidelse den enkelte unge har, men om
den unge kan profitere af tilbuddet,
dvs. kan komme i værestedet (evt. med
støtte), kan nøjes med hjemmebesøg en

time om ugen og ikke mindst den
unges interesse for tilbuddet. 

Tidlig kontakt
Visitationer er ofte en langsommelig
affære. De unge og deres pårørende
føler, at det tager en evighed, og derfor
forsøger vi at gøre visitationen anderle-
des smidig i Rygsækken. Der er for
eksempel ofte etableret en aftale imel-
lem den unge og Rygsækken ved den
første henvendelse fra Amtssygehuset. 

Når den unge er visiteret til Rygsæk-
ken, bliver han eller hun tildelt en kon-
taktperson, oftest den medarbejder som
har modtaget den første henvendelse.
Ved det første møde med den unge
laves der aftaler om, hvordan den unge

kan få mest muligt ud af tilbuddet.
Nogle ønsker kun at komme i være-
stedet, nogle ønsker kun hjemme-
besøg, andre ønsker både at komme
i værestedet og få hjemmebesøg,

nogle vil gerne have samtaler i være-
stedet udenfor åbningstiden og andre
vil deltage i aktiviteter osv. Vi gør
meget ud af, at det er tilbuddet, der skal
tilpasse sig individet, og ikke individet
der skal tilpasse sig tilbuddet. Efter tre
måneder i Rygsækken evalueres perio-
den (udfra et skema) sammen med den
unge, og her kan den unge komme
med et eventuelt ønske om en anden
kontaktperson. 

Værestedet ligger i den nordlige
bydel med gode busforbindelser, tæt på
indkøb og almennyttigt boligbyggeri.
Det er indrettet med mange forskellige
aktivitetsmuligheder; pool, TV, musik,
spil, internet adgang, maling, syning,
madlavning, samtaler og plads til bare
at være. De unge har været en stor del
af etableringen af værestedet, det er
indrettet efter deres ønsker, ideer og
ikke mindst deres deltagelse.

Åbningstider og husmøder
Værestedet holder åbent mandag, ons-
dag, torsdag og søndag i tidsrummet
14-21. Der er – mod betaling – spis-
ning, hvis de unge ønsker det. Hver

anden måned afholdes der husmøde,
hvor alt diskuteres, for eksempel være-
stedets åbningstider, aktiviteter, kon-
flikter, nye indkøb, etc. Et, af de unge,
nedsat festudvalg arrangerer gratis spis-
ning til husmøderne. Efter et husmøde
får hver af de unge et referat samt en
plan/kalender over, hvad der sker i
værestedet de næste to måneder. Det
hænger også på en opslagstavle. 

Aktiviteter og bare at være
Personalet søger diverse fonde, så nogle
af de ønskede aktiviteter kan realiseres,
f.eks. har der været ture til Tivoli i
København, Givskud Løvepark og
Randers Regnskov. De unge betaler 50
kr. for at deltage i disse ture, og fonds-
pengene dækker resten af udgifterne.

Der bliver ikke nødvendigvis talt
om, hvilke psykiske lidelser man har,
det er frit for den enkelte, om man vil
fortælle årsagen til at komme i Rygsæk-
ken. Alle har dog en bevidsthed om, at
for at komme i Rygsækken skal man
have nogle psykiske problemer af en
eller anden art. Der er altid mulighed
for at komme til at snakke med en af
medarbejderne. De unge udtaler, at
„det er dejligt at have et sted, hvor man
bare kan få lov til at være“, og det er
tydeligt, at den enkeltes netværk bliver
udvidet. Nogle af de unge magter ikke
selv at komme til værestedet. Det bety-
der, at vi i perioder henter og bringer
dem.

Rygsækken har meldt sig ind i
SIND Sport. Her deltager vi ugentligt i
nogle, af de unge valgte, aktiviteter.
Lige nu er det motionsrum, svømning,
badminton og bowling. Det er vigtigt,
at en medarbejder deltager og er tov-
holdere i disse aktiviteter, da de unge
ellers ikke kommer af sted.

De unge kan være i Rygsækken til
de er 25 år, og derefter skal de have et
andet tilbud. Det afdækkes sammen
med den unge, hvilket af de eksisteren-
de tilbud der passer bedst, og vi guider
derefter langsomt videre til dette til-
bud. 

Fra ungdomsliv til voksenliv 
– med en psykisk lidelse i rygsækken

U
n
g
d
om

sl
iv

 o
g
 f

ri
ti
d

28

Rygsækken – Esbjerg



U
n
g
d
om

sl
iv

 o
g
 f

ri
ti
d

29



Ungeprojektet har flere formål. 

Det skal både afdække behovet for

tilbud til unge, men det skal også

hjælpe de unge ud af isolation i en

region hvor afstandene til tilbudene

kan være en hindring for deltagelse.

KONTAKT
Aktivitetshuset Regnbuen
Skolegade 7
6650 Brørup
Tlf: 753 83907
Mobil: 4018 1650
regnbuen@mail1.stofanet.dk
ungegruppen@sol.dk

Af Anja Højris Larsen, Jessie Husted og 

Kim Seier, medarbejdere

Aktivitetshuset Regnbuen i Brø-
rup har et socialpsykiatrisk dag-,
aften- og weekendtilbud til bor-

gere i Vejen kommune (tidligere
Brørup, Vejen, Holsted og Rødding
Kommuner.) Men Regnbuen har ikke
så mange unge brugere, og derfor har
stedet de sidste år kørt et specifikt
pilotprojekt for unge mellem 18-35 år. 

De unge har psykiske problemer og
har svært ved at komme i kontakt med
andre unge. De trænger til at se andet

end hjemmets fire vægge. I ungegrup-
pen kan man være så anonym, som
man ønsker. Der er ingen form for regi-
strering af brugerne. 

Når der hver torsdag eftermiddag og
aften er åbent hus fra kl. 15-21, har det
sociale samvær første prioritet. Der er
altid nogen at være sammen med, der
er altid en, der har tid til at lytte og
snakke, og dermed oplever de unge en
følelse af fællesskab, hvor man umid-
delbart bliver forstået, og kan være den
man er.

Opsøgende kontakt
Formålet med projektet har været at
afdække behovet for fritids- og sam-

værstilbud for netop denne alders-
gruppe. I pilotprojektets forløb har
det vist sig, at der er en gruppe helt
unge mellem 18-25 år, som det ikke
er lykkedes at få kontakt med. Det er

blandt andet på grund af store geogra-
fiske afstande i de tre kommuner og
manglende ressourcer til opsøgende
arbejde blandt de unge, som ikke mag-
ter at benytte den offentlige transport
men har brug for pædagogisk trans-
portstøtte.

På baggrund af en nylig undersøgel-
se ved vi, at der findes ca. 25 unge i
alderen 18-25 år i regionen, som er i
behandling i det distriktspsykiatriske
system men ikke har et fritids- og sam-
værstilbud. Derudover må der forven-
tes, at der i regionen er andre unge,
som endnu ikke har frekventeret
behandlingssystemet men ligeledes
kunne profitere af et fritids og sam-
værstilbud.

Projektets målgruppe er unge med
lidelser indenfor skizofrenispektret,
depressioner, personlighedsforstyrrel-
ser, personer med svag jeg struktur,
svær social fobi, tvangshandlinger, selv-
destruktiv adfærd og spiseforstyrrelser.

Ungeprojektets mål er: 
• At afprøve mulighederne for at

komme i kontakt med unge med
sindslidelse i alderen 18-25 år

• At opsøge og skabe kontakt til den
enkelte unge og derefter opretholde
en vedholdende, støttende og moti-
verende kontakt

• At tilbyde et fritids- og aktivitetstil-
bud der adskiller sig fra de øvrige
socialpsykiatriske tilbud

• At informere og oplyse om projektet
og ungegruppen til den enkelte
unge, samarbejdspartnere mm

• At etablere en kørselsordning der til-
godeser de unge, som ikke kan
benytte offentlig transportmiddel
eller egen transport

• At fremme og støtte den enkeltes
mulighed for at „komme sig“ og
komme videre med sit liv.

Vi arbejder med at gøre de unge bevid-
ste om betydningen af deres egen ind-
sats, så de oplever sig selv som afgøren-
de i deres egen recovery-proces. 

Udgangspunktet er den unges virke-
lighed, ønsker og ressourcer. Vi vil give
den unge mulighed for at indgå i andre
sammenhænge, end de tidligere har
gjort, ved hjælp af omsorg, støtte og
oplevelser, der medvirker til at opbygge
et anderledes selvbillede og åbner øjne-
ne for skjulte ressourcer og talenter.

Fagligt og pædagogisk 
satser vi på
• At skabe kontakt til nye unge. Via

samarbejdspartnere, telefonkontakt
og hjemmebesøg

• At støtte den enkelte unge så sociale
og psykiske problemer bliver be-
grænset i relation til at omsætte per-
sonlige erfaringer til handling. Via
individuelle samtaler, samtalegrup-
per og samvær i et trygt miljø hjæl-
per vi med at sortere i, hvad der er
syge tanker og forestillinger, og hvad
der er normale tanker og følelser for
unge mennesker, der er ved at finde
ud af livet

• At se på muligheder og ressourcer
frem for begrænsninger

• At hjælpe den unge med at se
mening med det, der er hændt i livet

At skabe kontakt og samvær

U
n
g
d
om

sl
iv

 o
g
 f

ri
ti
d

30

Ungprojektet – Vejen



• At støtte den unge i at klare noget
selv. Støtte til at skabe ændringer og
udvikling via individuel mestrings-
træning, og ved at skabe mulighed
for at komme „ud i verden“ både på
egen hånd og i Ungegruppen

• At aktivere de unges egne ressourcer
i forhold til aktiviteter og arbejde og
fastholde motivation for egen ind-
sats. Støtte til at generhverve evnen
til at indhente og bearbejde infor-
mation til brug for afklaring af ud-
dannelse og erhvervsmuligheder

• At orientere om muligheder for
aktivering, fritidsinteresser, skolefor-
løb, arbejde mm

• At give mulighed for at være sam-
men med ligesindede og andre
jævnaldrende i et ungt miljø.

Der er tilknyttet tre erfarne social-
psykiatriske medarbejdere, som har
deres ansættelsesforhold i tilknytning
til Aktivitetshuset Regnbuen. 

Da projektet også har en opsøgende
dimension, samarbejder vi med de
kommunale koordinatorer og sagsbe-
handlere. Endvidere samarbejdes der
med distriktspsykiatrien, praktiserende
læger, Psykiatrisk Hospital i Hviding,
støttekontaktpersoner, Det Opsøgende
Psykose Team og med relevante institu-
tioner, bofællesskaber og aktiverings-
steder.
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Vi arbejder med at gøre 

de unge bevidste om

betydningen af deres egen

indsats så de oplever sig

selv som afgørende i deres

egen recovery-proces.
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