
 
 

    

 

Anonymt, gratis og let 
tilgængeligt 
Den Boligsociale Fond har i mange år arbejdet med udvikling af 
rådgivnings- og behandlingsmetoder som kan fremme udsatte 
og sårbare unges trivsel i samfundet. Unge som har behov for 
hjælp til at kunne mestre hverdagens udfordringer med familie, 
venner, uddannelse eller arbejde, så de opnår større selvforstå-
else og selvtillid samt får styrket relationskompetencer og opnår 
mindre ensomhed.  

Vores erfaringer er, at mange børn og unge har betydelige 
udfordringer som følge af opvækst i familier med dysfunktionelle 
mønstre på baggrund af fx rusmidler. 

Ofte har opvæksten medført et negativt selvbillede, lavt selv-
værd, lav stresstærskel, manglende livsglæde, et nu-og-her tids-
perspektiv samt varierende grader af angst, vrede og ensomhed.  

Mange har svært ved at indgå i – og fastholde gode sociale rela-
tioner samt svært ved at mærke sig selv og har problemer med 
at sætte grænser.  

Mange har yderligere svært ved at gennemføre et uddannelses-
forløb eller fastholde et arbejde og har oplevet svigt hos myndig-
heder og uddannelsessteder. 

I en tid præget af Corona oplever vi et stigende behov for rådgiv-
ning og behandling ikke mindst som følge af oplevelsen af stor 
ensomhed og isolation.  

Tilgang 
Vores tilgang til rådgivning og behandling tager udgangspunkt i 
positiv psykologi, det brede sundhedsbegreb, recovery og peer-
to-peer. Vi har tilknyttet medarbejder med relevant professionel 
baggrund både som ansatte og frivillige, og tilknyttet unge med 
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  (fortsat) 

egen erfaring med personlige og sociale udfordringer som 
peer-frivillige. Frivillige som varetager en række opgaver i 
tilknytning til rådgivnings- og behandlingsarbejdet. Peer-
frivillige er ligeværdige med de unge og giver de unge håb om 
at få det bedre. 

Vi støtter de unge til at begribe hvorfor deres liv er som det er, 
at de besidder ressourcer og styrker, at man kan komme sig af 
selv svære vanskeligheder ved at bruge egne, oplevede 
vanskeligheder. Kontakt med andre unge som selv har oplevet 
og lært at leve med de samme udfordringer kan have stor 
betydning for den enkelte unges arbejde med egen situation. 

Tilbud 
Foreningen har i samarbejde med Konsulentkompagniet 
udviklet to rådgivnings- og behandlingstilbud til udsatte og 
sårbare unge. 

Siden 2013 er UngTilUng.com udviklet som digital 
trivselsplatform for udsatte og sårbare unge mellem 16 og 35 
år. Den omfatter peer chat, gruppechat, åben 
mentorrådgivning, tematiske individuelle mentorforløb, blog 
og selvhjælpsværktøjer.  

Siden 2017 er CTU-Center for trivsel og tryghed for børn og 
unge på Lolland-Falster udviklet som behandlingstilbud til 
børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer. CTU 
tilbyder individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, 
familiesamtaler, frivillige netværksaktiviteter og chat.  

I dette nyhedsbrev fortælles vi om erfaringerne med 
UngTilUngs digitale trivselsrådgivning og uddannelsen af 
frivillige rådgivere samt digital rådgivning til unge i 
gråzoneprostitutionsområdet og om CTU’s individuelle og 
gruppebehandling for unge på Lolland-Falster. 
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Ungtilung.com er en digital 
trivselsplatform med peer chat, gruppe-

chat, åben mentor-rådgivning, tematiske indi-
viduelle mentor-forløb, blog og selvhjælps-
værktøjer, der har til formål at fremme trivslen 
hos sårbare, ensomme unge, der har svære 
tanker og følelser i hverdagen, at hjælpe de 
unge til at fastholde et ungdomsliv, herunder 
arbejde og uddannelse samt sociale relationer. 
Alle vores tilbud er helt gratis, fleksible og de 
unge har mulighed for at være helt anonyme.  

UngTilUngs mentortilbud er vores online til-
bud, hvor unge, der har akut brug for rådgiv-
ning, kan få hjælp i den åbne mentorsamtale, 
der holder åbent 4 timer om dagen næsten alle 
ugens dage (man kl. 10-14, tir-tor kl. 16-20 og 
fre & søn kl. 13-17). Her sidder frivillige med 
faglig erfaring inden for det psykologiske, 
pædagogiske, sundhedsfaglige eller sociale 
område klar til at lytte og rådgive.  

Åbningstiden er som følge COVID-19 fordoblet 
i 2020. 

Vi har i 2020 haft 1.344 brugere i den åbne 
mentorsamtale, samt 27 i mentorforløb.  

 (fortsættes) 

 



 
 

 (fortsat) 

På UngTilUngs blog skriver vores peer frivillige blogindlæg, 
der tager udgangspunkt i deres egne erfaringer. De skriver 
om tematikker, der fylder som ung – det kan fx omhandle, 
hvordan man kan håndtere eksamensangst, sorg, stress, 
depression, ensomhed, og hvordan man kan passe bedre på 
sig selv og lytte til sine behov m.m.  De frivillige beskriver, 
hvordan de selv har overkommet udfordringer i deres liv, og 
disse blogindlæg har til formål at give håb, motivere og skabe 
værdi for unge, der lige nu og her stå midt i udfordringerne, 
så de ikke føler sig alene om at have disse svære tanker og 
følelser.  

Vi har i 2020 haft 20.200 læsere på bloggen.  

I UngTilUngs selvhjælpskasse kan man som ung få hjælp til 
at hjælpe sig selv. I selvhjælpskassen finder de unge videoer, 
der tager udgangspunkt i, hvordan man kan håndtere for-
skellige problematikker såsom jalousihåndtering, vredes-
håndtering, manglende sociale relationer m.fl.  

Vi har 2020 haft 10.000 sidevisninger på vores selvhjælps-
kasse. 

Digital markedsføring 

UngTilUngs sociale medier består af Facebook, hvor UngTil-
Ungs Facebook ansvarlige frivillige står for at markedsføre 
UngTilUngs tilbud for at nå ud til endnu flere unge. 

Herudover deler UngTilUng frivillige billeder fra deres eget 
hverdagsliv på UngTilUngs Instagram for at belyse forskellige 
ungdomsproblematikker og nedbryde dertilhørende tabuer.   

UngTilUng skribenter skriver artikler om sårbare emner, som 
har til formål at hjælpe unge og samtidig gør UngTilUng mere 
synlig på Google. 

Vi har i 2020 1794 som følger UngTilUngs Facebook og 
1.181 følgere på Instagram og 14 skribenter har beskrevet 
over 50 selvhjælpsartikler.  
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Temaforløbet om nervøsitet, 
tankemylder og angst 

I 2020 tilbød UngTilUng samtaleforløb, henvendt til unge mel-
lem 16-35 år, som oplever nervøsitet, tankemylder og angst og 
har lyst til at indgå i et længere forløb over ca. 12 gange.  

Forløbet er digitalt og foregår ofte på webcam, men kan også 
være skriftligt, telefonisk eller en blanding. Tilmelding sker på 
UngTilUng’s hjemmeside www.ungtilung.com  

Unge, som deltager i temaforløb, er et sted i deres liv, hvor de 
har tilstrækkelig ro og overskud til at arbejde i dybden med 
deres udfordringer og til at afprøve og implementere deres 
indsigter i hverdagen. Nogle går på en uddannelse eller arbej-
der og søger ekstra støtte til at finde nye måder at håndtere 
nervøsiteten, som opstår i disse sammenhænge. Andre unge 
er ledige eller sygemeldte og bruger forløbet til at håndtere 
angsten ifm. arbejdsmarkedet og jobsøgningen, både ift. at 
komme ind på arbejdsmarkedet, men også til at håndtere 
angsten, der opstår i praktikforløb, ressourceforløb, jobsam-
taler mm. Nogle af de unge er usikre på hvilken vej de skal gå i 
livet fx ift. uddannelse og hvad de kan overskue.  

De frivillige er fagligt stærke unge mellem 23-35 år. De er ud-
dannet eller studerende indenfor psykologi, psykoterapi eller 
pædagogisk psykologi og har erfaring med samtalerådgivning, 
coaching og terapi. De er motiverede af at hjælpe andre og at 
lære nyt og dygtiggøre sig indenfor samtaleintervention. 

I år 2020 havde UngTilUng 24 unge i vores temaforløb. Vi fik 
efter første hold af forløb evalueret vores tiltag på frivillig-
siden og på baggrund af dette, revideret vores uddannelse og 
samtaleguide til de frivillige. Vi har fået lagt byggestenene til 
at kunne evaluere på brugersiden/ungesiden for at undersøge 
effekten af vores forløb i 2021 og på den måde får vi en bedre 
fornemmelse af hvad de unge får ud af det. Vi har på nuvæ-
rende tidspunkt har vi modtaget to besvarelser, som giver et 
billede af to forskellige unge: 

- En der er stoppet efter 4 samtaler og som på de samtaler 
fik det ud af det som vedkommende havde brug for, 
konkrete værktøjer til at håndtere tankemylder. 
 

 (fortsættes) 

 

 

 

Digital rådgivning og 
uddannelse 
v/Victoria Mannov, rådgivningskoordinator, cand.psyk. 

http://www.ungtilung.com/


 
 

  (fortsat) 

- En der var stoppet efter de planlagte 12 
gange og som var glad for at forløbet 
var konkret, øvelsesbaseret og havde et 
tema 

Begge unge syntes desuden ikke at det gjor-
de nogen forskel at forløbet var digitalt frem 
for fysisk, hvilket kan tyde på, at for nogle 
unge er et digitalt samtaleforløb et lige så 
godt tilbud, som et fysisk samtaleforløb. Hos 
begge unge viste deres besvarelser af evalu-
eringen, at de havde en øget trivsel fra før til 
efter forløbet på parametrene fr WHO’s 
trivselstest: ”glad og godt humør”, ”rolig og 
afslappet”, ”aktiv og energisk”, ”frisk og vel-
udhvilet”, ”min dagligdag er fyldt med ting 
der interesserer mig”.  

Vi har fået tilladelse til at dele en udtalelse 
fra den ene unge deltager i forløbet: 

”[Jeg er] blevet meget bevidst om hvornår 
jeg oplever ting som undgåelse, negative 
tanker, mål, prioriteter, fysiske reaktioner. 
Har fået nogle redskaber til at håndtere 
dette, ikke at det jeg altid lige kan holde 
hovedet koldt til at gøre det, men bare det at 
være bevidst om reaktionerne og kunne se 
dem lidt udefra og mere nøgternt, synes jeg 
hjælper. Det gør, at jeg ikke bliver så fanget 
af tankerne, men bedre selv kan sortere i 
det.” Ung deltager på temaforløbet om 
nervøsitet, tankemylder og angst. 

Temaforløb er blevet et populært tilbud hos 
de unge og har resulteret i en venteliste og 
et behov for flere frivillige. Vi har i januar 
færdiguddannet vores tredje kuld af frivillige 
til at have temaforløb og vi glæder os til at 
have endnu flere forløb i år 2021. Vi ser også 
frem til at se, hvordan interessen bliver efter 
COVID-19.  
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I 2020 har vi arbejdet på projekt Dropzone – et 3-årigt projekt, 
der skal fungere som en forebyggende indsats mod gråzone-
prostitution (sugardating, salg/bytte af nøgenbilleder) blandt 
unge i alderen 16-30 år.  

Vi har arbejdet med at klarlægge målgruppen endnu mere, da 
det at være ung i dag er komplekst. Man har som ung ikke kun 
én identitet på uddannelsen/arbejdspladsen og med venner-
ne/familien, men også (enten separat eller i samspil) på de 
sociale medier. Her møder unge en masse forestillinger og 
forventninger til deres krop og seksualitet.  

Ud over det uopnåelige kropsideal unge møder ved at følge 
modeller, influencere, skuespillere og andre kendte menne-
sker, ser de også en nyere bølge af feminisme. Disse opslag 
lægger vægt på at især kvinder, skal føle sig frie og kunne 
udtrykke deres seksualitet som de har lyst. Dette efterfølges 
ofte af billeder af smukke kvinder i undertøj, der hylder 
kvindekroppen.  

Alt dette har stor værdi for mange unge, men der findes 
ligeledes en bagside. Mange unge føler sig presset til at have 
samme indstilling og selv lægge billeder af deres krop op, 
uden egentlig at mærke efter om de har lyst. Presset kommer 
ikke kun fra influencere, men også fra veninder, der gør det 
samme og den opmærksomhed de får fra fx drengene i skolen, 
eller det antal likes, følgere og ikke mindst beskeder de får på 
deres SoMe. Beskederne er uopfordrede fra især mænd, der 
ønsker at komme i kontakt med disse unge.  

På de sociale medier er det sådan, at jo flere letpåklædte 
billeder du har, jo flere likes og beskeder får du. Man bliver 
altså stadig seksualiseret, selvom den egentlige pointe var, at 
hylde kvindekroppen. Mange beskeder omhandler et ønske 
om seksuel kontakt – det kan både være almindelig dating, 
men det kan også være opfordringer til sugardating, salg af 
nøgenbilleder mm. Jo flere af sådanne beskeder de unge får, 
jo mere normaliseret bliver denne slags opmærksomhed. 
Dertil kan det også lyde ekstremt tillokkende for de unge. 
Beskederne kan nemlig indeholde explicitte beløb (jo flere 
følgere, jo højere beløb) for et billede, en date eller et par 
brugte trusser. Det virker som hurtige, lette penge og kan 
åbne op for nye muligheder for den unge. 

Her går vi i UngTilUng især ind og arbejder med de unge, der 
ikke mærker egne grænser og værdier, og søger anerkendelse 
gennem likes, antal følgere og beskeder. Disse unge oplever 
en enorm anerkendelse og øget opmærksomhed ved at 
uploade undertøjsbilleder.  (fortsættes) 

Projekt Dropzone 
v/Pernille Schrøder, rådgivningskoordinator, cand.mag. 
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(fortsat) 

Igennem den respons de får, oplever de (måske for første gang) 
popularitet, anerkendelse og at de er noget værd. Det er et 
kraftigt, men midlertidigt selvværdsboost, at andre rent faktisk 
vil betale for at være sammen med dem, eller modtage billeder 
af dem. Det giver altså de unge en helt ny mulighed for at få en 
ny identitet og en ny livsstil, både mentalt, socialt og økonomisk. 
Disse unge er især kendetegnet ved at være i risiko for at sælge 
deres nøgenbilleder via sociale medier eller oprette profiler på 
sugardatingsites. 

Vi har derfor i 2020 uddannet vores frivillige rådgivere til at kun-
ne rådgive unge, der overvejer eller allerede befinder sig i grå-
zoneprostitution, samt rekrutteret unge med egenerfaringer, 
der bl.a. skriver blogindlæg om de seksuelle erfaringer de har 
gjort sig indenfor fx sugardating og (ufrivillig) deling af nøgen-
billeder og dertil mobberi, slut-shaming og deling af nøgenbille-
der i bytte for anerkendelse og popularitet.  

Dertil har vi lavet selvhjælpsvideoer på hjemmesiden der om-
handler grænsesætning (guide til at lytte til og sætte grænser), 
afkodning af beskeder på SoMe, hvordan man tager beslutninger 
i overensstemmelse med sine værdier og hvordan man kan 
arbejde med de skamfølelser, der tit opstår i seksuelle sammen-
hænge. Derudover har vi startet en podcast op, der diskuterer 
dating, sex for anerkendelse, økonomien i dating samt andre 
temaer, der vil indgå i senere projektperiode. Podcasten ligger 
som en del af selvhjælpskassen på ungtilung.com.   

Som en del af dette projekt har vi derudover undersøgt hvordan 
man i kommunerne/på bosteder kan opdage disse unge og 
hvordan man videre kan tale med dem om et sådant stigmatise-
rende emne som seksualitet der sælges og byttes. Man kan fx 
kigge efter om de unge lige pludselig har fået en ny telefon, om 
de bruger meget tid og mange ressourcer på at gå op i opmærk-
somhed (fra mænd) på deres SoMe eller om de udtrykker, at 
deres værd hænger sammen med likes, følgere eller beskeder. 

At tale om gråzoneprostitution med unge er svært, men der 
findes alligevel nogle muligheder for at åbne en dialog. Det 
vigtigste at huske er, at du aldrig må dømme en ung for det de 
har gjort. Hvis den unge føler sig tryg, støttet og anerkendt, er 
det meget lettere at åbne op og mindske skammen, der tit er 
forbundet med gråzoneprostitution. Derudover kan man som 
fagperson spørge ind til de bagvedliggende faktorer (lavt selv-
værd, grænsesætning, ulige relationer) og udtrykke en normali-
tet både af disse faktorer, men også de konsekvenser de kan 
have, fx sugardating eller salg af nøgenbilleder. Dertil skal man 
også acceptere at seksualitet og eksperimenteren med seksuali-
tet er en del af ungdomslivet, og dermed gøre det til et emne, 
der er vigtigt og normalt at tale om.  
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Håb og ligeværdighed 
Involvering af unge med egen erfaring er en grundlæggende tilgang i Den Boligsociale 
Fonds arbejde. Det sker bl.a. gennem chatsamtaler. Det centrale ved Peer-tilgangen er 
ligeværdighed mellem frivillige og unge og håbet om at de unge også som de frivillige 
kan opnå et bedre liv. 

UngTilUng har egen peerchat og hoster CTU’s peerchat. I vores peerchat skriver 
frivillige unge med egen erfaring om udsathed, personlige og sociale problemer, 
psykisk sårbarhed, digitalt med de unge, der bruger chatten.  

Disse unge kom bl.a. med problemstillinger fra relationer og hverdagsdilemmaer, men 
især også ensomhedsfølelser, som har fyldt ekstra meget under Covid-19. Antallet af 
unge som benytter chatten er derfor steget betydeligt i løbet af 2020.  

Chatten er åben 4 timer om dagen alle ugens dage (man-tor kl. 17-19 og fre-søn 15-
17). Åbningstiden er fordoblet i 2020 som følge af COVID-19. 

I peerchatten kan de unge møde en ligesindet, frivillig ung, der selv har været igennem 
noget svært, er langt i deres egen recoveryproces og ønsker frivilligt at hjælpe andre 
unge i lignende situationer. At de unge kan finde en sparringspartner eller en, der kan 
dulme ensomheden for en tid, har stor værdi.  

I peerchatten får de unge meget ud af at kunne dele deres inderste tanker, finde en, 
der forstår dem at skrive med en, der har været igennem lignende problemstillinger og 
kan forsikre dem om, at det nok skal blive bedre.  

Peer-to-peer er en af grundstenene i UngTilUng og CTU. Den har stor værdi for de 
35.000 besøgende på hjemmesiden generelt. I 2020 fik ca. 1000 unge hjælp på 
peerchatten af vores engagerede frivillige, der kunne lytte, støtte og anerkende de 
unges følelser og perspektiver.  
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CTU er tilbud om individuel behandling og 
gruppebehandling, samt chatsamtaler  og 
netværksgrupper og -aktiviteter med ligesindede i 
Lolland og Guldborgsund kommuner. 

Formålet er at styrke unge så de kan trives og mestre 
hverdagen med familie og venner samt uddannelse og 
arbejde.  

CTU er et tilbud for unge som er vokset op i familier med 
rusmiddelproblemer.  Flere af de unge som benytter sig 
af vores tilbud kommer fra familier hvor 
rusmiddelsproblematikken er skjult for omverdenen.  

Mellem 150-200 børn og unge benytter sig af vores 
tilbud om året.  

Projektet er støttet af Socialstyrelsen. 

 

Samtaler i en corona-tid   

• Tilgangen til vores arbejde med børn og unge 

• Tidligere afsluttede, er kommet igen 

• De unge, der bor alene 

• De unge i parforhold 

• De hjemmeboende 
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I CTU arbejder vi med børn og unge ud fra en grundholdning 
om, at alle fortjener at have et godt liv; at hvert liv har værdi, 
og at livet ikke blot handler om at overleve og yde, men også 
om at nyde sin tilværelse og turde drømme, sætte mål og at 
tro på, at man selv har en stor indflydelse på, hvordan ens liv 
udfolder sig. 

Vi prioriterer at få skabt en bæredygtig relation, inden vi går 
dybere ind i mulige komplicerede problemstillinger. Som 
udgangspunkt bliver hvert enkelt samtaleforløb unikt ud fra, 
hvad den enkelte gerne vil have forbedret, og ud fra hvad der 
dukker op undervejs i forløbet. 

Nogle har en specifik problematik, de ønsker at arbejde med. 
De fleste udtrykker et ønske om at få det bedre, ofte uden 
umiddelbart at kunne definere, hvad det vil sige. 

Det teoretiske udgangspunkt er den positive psykologi. I prak-
sis inddrages elementer fra mange forskellige teoretiske og 
praksisorienterede tilgange. 

Vores samtaleforløb har som udgangspunkt været, ligesom de 
plejer i det sidste års tid, blot har de været på telefon, online 
eller udendørs gåture i perioder med nedlukninger (i foråret og 
i vinter). 

Samtalerne har generelt været mindre dybe end, når vi sidder 
overfor hinanden. De har været med til at holde kontakten og 
relationen, og til tider har vi fået ny viden om deltageren, som 
ikke naturligt ville komme frem i det lukkede rum. Når vejret 
har været mildt, har samtaler udendørs kunne tilføre noget 
nyt, og det har været nemmere at løfte en negativ tankegang. I 
blæsevejr eller regnvejr/snevejr har det været sværere at få 
øjenkontakt og at høre hinanden, når vi også skulle holde 
afstand. Ikke alle deltagere har haft lyst til at mødes og gå tur. 

Nogle unge bryder sig heller ikke om at mødes digitalt og har 
udsat samtalerne, til vi atter kunne mødes. I begyndelsen af 
det nye år er der kommet henvendelser fra flere, som har haft 
behov for samtaler og ikke magtede at vente til engang i 
fremtiden.  

Flere tidligere deltagere  

Flere tidligere deltagere er vendt tilbage for atter at få samta-
ler i denne tid. Det er en af styrkerne ved CTU, at tidligere del-
tagere kan ringe eller skrive og bede om en samtale. Er relatio-
nen skabt tidligere, er det tryggere for den unge at tage kon-
takt, end hvis de skulle kontakte en ukendt person. Som be-
handler er det rimeligt hurtigt at nå ind til kernen af, hvad der 
nu fylder, og afklare om det er en helt ny problematik eller det 
ligner det tidligere, den unge har arbejdet med i samtalerne, 
nu måske blot i en ny forklædning.  

Samtaler i en 
Coronatid 
v/Jane Touzari, behandler i CTU 

 

 



 
 

Case 
Jakob ringede en dag i januar. Han var tidligere igennem et 
længere forløb, som sluttede for et år siden. Nu oplevede han 
igen at blive depressiv, cuttede, havde selvmordstanker og var 
stærkt på vej til at skubbe sin kæreste væk fra sig med sit 
dårligere humør og sin indelukkethed.  

Jakob har kun meget sporadisk kontakt med sin familie. Han er 
opvokset hos en alkoholiseret far, som Jakob i hele sin barndom 
har forsøgt at passe på, støtte og hjælpe. Faderen har ikke 
overskud til at holde kontakten til Jakob.  

Da Jakob ikke kunne foretage sig de vanlige aktiviteter i skole og 
fritid, begyndte minderne om de mange års tabte barndom med 
fokus på faderens humør og behov, samt mobning i skolen, at 
fylde mere og mere i Jakobs bevidsthed. Han mente ikke, hans 
kæreste kunne elske ham og nok bare tænkte på at forlade ham. 
Jakob var dog samtidig godt bevidst om, at han selv var ved at 
ødelægge forholdet og derfor ønskede han hjælp.  

På grund af Jakobs tidligere forløb, kendte behandleren Jakob, 
hans baggrund, hans problematikker og hans tidligere succes 
med at komme op igen, når han faldt ned i fortidens huller. Efter 
at Jakob havde fået tid til at dele sine frustrationer, sorg og 
bekymringer med behandleren, blev han spurgt til, hvad der sidst 
havde hjulpet ham, og om noget af dette kunne hjælpe i den 
aktuelle situation.  

I starten afviste Jakob at noget kunne hjælpe. Han virkede fast-
låst i selvhad og selvmedlidenhed. Efter en længere samtale, 
hvor indlæggelse også blev drøftet, fik behandleren langsomt 
drejet samtalen over på nogle af Jakob styrker og interesser og 
sluttede samtalen, da Jakobs humør var bedret.  

I de følgende to uger fik Jakob to samtaler om ugen, hvor han 
bl.a. blev opfordret til at finde små eller store elementer til hver 
samtale, som var noget han enten kunne glæde sig over, kunne 
gå i gang med at planlægge eller kunne gå i gang med at ændre. 
Han gik bl.a. i gang med at planlægge sommerferie i 
Grækenland med sin kæreste, hvor de kiggede på kort, 
planlagde ruter og læste om seværdigheder. Om aftenen lå han 
og glædede sig over, at han havde en seng, et hjem, en kæreste 
og fik penge til at leve for.  

På en opfølgning to uger efter, havde parret fået det bedre sam-
men, og Jakob så igen fremad og ikke kun bagud. En kortvarig, 
hurtig indsats kan ofte udrette meget, når relationen mellem 
deltager og behandler er skabt tidligere, og det primært handler 
om at minde om, hvad der hjalp sidst og derved også minde om, 
at den aktuelle tilstand kun er midlertidig. 

 

12 



 
 

   13 

De unge, der bor alene, er generelt blevet 
ramt af ensomhed og deja-vu til tidligere 
følelser af dyb ensomhed i barndommen, 
hvor de også sad alene på deres værelse.  

De kan ikke ”flygte fra sig selv” i den nuvæ-
rende situation, og traumatiske minder 
dukker op. Nogle oplever negative tanker, 
som giver bitterhed og vrede, og samtaler-
ne handler ofte om at arbejde aktivt på at 
stoppe de negative tankemønstre.  

Nogle af disse typer samtaler tager længere 
tid og kræver mere for at finde lyspunkter, 
finde alternative udlægninger at tingene, 
finde små glimt af noget positivt, som kan 
forstærkes – og at kunne lytte og rumme al 
den smerte og frustration, den unge deler.  

Da vi har haft færre samtaler, har det også 
været muligt at bruge ekstra tid på disse 
samtaler. For nogle af de unge er det et 
stort problem, at de ikke kan tjene penge. 
For nogle går deres SU til de faste udgifter, 
og resten plejer de at tjene til med forskel-
ligt arbejde ved siden af. Nogle har beskre-
vet at måtte leve af 300 kr. om måneden, 
hvilket i sig selv påvirker humøret negativt. 

Unge, der er blevet henvist til os i vinter, er 
i forvejen inde i forløb p.gr. af vanskelig-
heder (efterværn, socialpsykiatri m.m.) og 
er henvist fra disse. Vi har bemærket, at 
flere end normalt af de ny-henviste er 
droppet ud, ikke har været til at få kontakt 
til eller har været ustabile i kontakt og 
fremmøde. Ud over at de i forvejen er nogle 
af de mest belastede, har det netop med 
disse sårbare unge formentligt haft en 
negativ effekt, at vi ikke har kunnet sidde 
inde i et lukket lokale og dér få skabt en 
holdbar relation.  

Vores erfaring tyder på, at det tager længe-
re tid at opbygge relationen over digitale 
medier og på gåture. 

 

 

De unge,  
der bor alene 

 

 

 

 

 

Tegning af 13. årig pige. Hun har det meste af tiden været 
i skole, som den eneste i sin klasse, og har trivedes med 
den ro, der har været. Hun ser ikke frem til ”det kaos”, det 
giver, når skolen igen åbner. 
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Der har været flere samtaler end vanligt, som omhandler par-
forholdsproblemer. Nogle parforhold er blevet opløst og til tider 
med voldsomme reaktioner efterfølgende. Mange af vores 
deltagere har oplevet tab af betydningsfulde voksne i barndom-
men (fædre/bonusfædre, der er flyttet ud og ind eller skiftende 
mødre/bonusmødre, en far eller mor, der har været nærværen-
de i perioder og i andre perioder har været påvirket m.m.). 
Parforholdsbruddet kan aktivere disse tidligere brud. Ofte har 
vores unge en kompliceret relation til sin egen familie. Deres 
kæreste har fået en rolle som den, der både er kæreste, familie 
og ven, så på trods af, at forholdet måske også inden bruddet 
ikke var optimalt, kan det påvirke voldsomt. 

 

Andre i parforhold har haft adskillige kriser, men har arbejdet på 
at håndtere dem. Nogle af disse har fået samtaler hver uge, hver 
anden uge, eller har taget kontakt, når behovet opstod. Som 
stående på sidelinjen, har det været givende at være vidne til, 
hvor ihærdigt mange par har arbejdet på at bevare forholdet, på 
trods af store problemer med vrede, jalousi og nærhed/afstand, 
forskellige værdisæt og økonomiske problemer. Dér, hvor det 
lykkes, yder begge parter og udvikler sig sammen. Det er mere 
end blot et parforhold, der reddes. Sår fra tidligere svigt heales, 
og parrene står bedre rustet til at blive forældre end uden dette 
fælles udviklingsarbejde.  

De hjemmeboende 

Nogle af de yngste har ikke ment, de havde behov for samtaler i 
perioden, og nogle har ikke svaret. En hypotese kunne være, at 
det kommer lidt for tæt på i forhold til, når de mødes med en af 
os på skolerne, eller at forældrene ikke ønsker vi blander os. En 
af de unge fortalte dog, at hun nyder at være hjemme og ikke 
har behov for samtaler, før skolen starter igen.  

Af de unge, som bor hjemme, isolerer nogle sig på deres værel-
ser med gaming eller serier. Flere af de ensomme har fået ven-
ner, de taler med igennem deres spil, og er blevet meget optaget 
af disse venskaber, som har givet dem relationer på tværs af 
landegrænser. Andre fortæller om konstante kriser i familien, 
som alle i familien er involveret i. Samtalerne fungerer som en 
ventil, hvor den unge kan sætte ord på samt få forslag til, hvad 
han/hun selv evt. kan gøre (som at gå en tur, når det går højt 
derhjemme). Flere af de unge på uddannelseshjælp, nyder at 
slippe for krav, samt at det er legalt at være hjemme og ikke 
være i gang med noget.  

 

De unge i 
parforhold 

 



 
 

Nyt gruppetilbud starter i 

foråret 

Formålet med en gruppe er at mødes med andre 
som er i en lignende situation og udvikle sig sam-
men. Man har mulighed for at spejle sig i andre og 
blive bekræftet i, at man ikke er alene med sine 
tanker og følelser. Flere følger personens proces, og 
man oplever støtte og genkendelse fra de andre 
deltagere.  

Når man er vokset op i en familie med rusmiddel-
problemer, kan man have mange ting at tænke på. Vi 
oplever, at mange unge kæmper med et lavt selv-
værd, som kan være med til, at de mister troen på 
dem selv og deres egen formåen. Nogle kan have en 
følelse af aldrig at være god nok, andre dropper helt 
at forfølge deres mål og drømme i livet, da de på 
forhånd ikke tror på de vil lykkes. Det kan have indfly-
delse på mange områder i den unges liv.  

Derfor tilbyder CTU nu et gruppeforløb tilrettelagt for 
at booste de unges tro på dem selv, og hjælpe dem til 
at se egne ressourcer og styrker.  

Inden forløbet påbegyndes, vil vi sammen med de 
unge tage en snak og finde ud af, hvad de ønsker at få 
med sig fra forløbet. For nogen kan det være de 
ønsker at blive bedre til at sige fra eller for andre at 
finde troen på dem selv.  

Det er vigtigt for os, at de unge får en succesoplevel-
se og bliver opmærksomme på alt det, de kan, og at 
de er i stand til at overvinde de udfordringer, livet 
indimellem byder dem. Det er altså dem selv, der er 
drivkraften for forandring – dem selv, der kan tage 
styring på deres liv. 

 

 

 

Boost dit 
selvværd 
v/Camilla Sommer Hansen, 
behandler i CTU 
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Et tilbud til de 17-25-årige der 
ønsker at booste deres selvværd 

En gruppe for de 17–25-årige, der ønsker at arbejde med deres 
selvværd, blive klar på deres egne styrker, blive bedre til at mær-
ke og stå fast på deres grænser, finde frem til hvad der er vigtigt 
for dem og hvorfor. Vi vil også se på, hvad er det for nogle vær-
dier, de er drevet af, hvad er vigtigt for dem.  

Vi oplever, at mange unge har en negativ historie, som bliver 
den historie de primært fortæller om dem selv og deres liv. Den-
ne historie er ofte præget af problemer og er primært negativ. Vi 
vil gennem forløbet se på alle de alternative historier, der er at 
fortælle om dem, deres liv og familie. Historier om, hvordan de 
har kunnet overkomme vanskelige ting i deres liv, hvad der har 
været godt, hvad det er de kan, og hvilke ressourcer de har. 

Vi vil give de unge et rum, hvor der er mulighed for både at få 
konkrete redskaber til at øge deres selvværd, men også et rum, 
hvor de kan spejle sig i andre unge, som slås med lignende 
problemstillinger.  

Gennem et forløb vil de unge bl.a. få mulig- 
hed for at arbejde med:  

• Styrker 

• Selvbillede  

• Egne grænser  

• Følelser  

• Værdier 

• Den indre kritiker 

• Compassion over for dem selv 

• Mulighed for at udvide netværk 
Vi vil også introducere dem for mindfulness  
og Nada som en del af tilbuddet.  
 
Som altid arbejder vi ud fra den positive psykologis menneske-
syn, men arbejder både ud fra den empowerment orienterede 
tilgang, kognitive adfærdsterapi samt den narrative metode. 

Selvværd er den selv værdi, vi tillægger vores person. Lavt selv-
værd kan være invaliderende for personen, og er ofte ikke et 
enestående problem, men ses hånd i hånd med andre sympto-
mer, såsom angst og depression. Et lavt selvværd har indvirkning 
på mange aspekter i vores liv, så som at tage vare på sig selv, 
personlige relationer og arbejde/uddannelse samt fritid. 

Selvværd er essentielt for alle menneskers velbefindende, fordi 
det er den måde, vi møder os selv på, og tiltaler os selv. Fordi 
lavt selvværd bliver vedligeholdt af negative selvbebrejdelser og 
selvkritik, er det oplagt, at der arbejdes aktivt med omstrukture-
ring af uhensigtsmæssige kognitioner ved at sætte bevidst ind 
ved tankeprocesserne via den indre dialog. 

Vi ønsker at hjælpe de unge til et liv, hvor de styrer og ikke er 
styret af deres families historie. 

 
 

 

 

Ingen kan alt – alle kan noget 

 

Uden for 
samfundets 
hovedstrøg 

”Foreningen Den 
Boligsociale Fond” arbejder 
for at forbedre forholdene 
for mennesker, der befinder 
sig uden for samfundets 
hovedstrøg. Vi er en frivillig 
forening, hvor alle kan blive 
medlem eller indgå i vore 
lokale aktiviteter som 
frivillig. 

 


