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Halvårlig afrapportering for headspace Frederiksberg 

2022  
Her følger den halvårlige afrapportering af aktivitetstal for headspace Frederiksberg samt en karakteristik af de unge, der 

kommer i headspace, udarbejdet til den kommunale kontaktperson. Afrapporteringen indgår som en del af den samlede 

dokumentationsstrategi for headspace Danmark.   

Afrapporteringen afspejler opdaterede aktivitetstal fra første halvår af 2022 (1.-2. KVT.) og indeholder data fra perioden 

den 1. januar 2022 til den 30. juni 2022 samt historiske tal fra første halvår af 2020 og 2021.   

Nye elementer i afrapporteringen  

I denne afrapportering indgår der som noget helt nyt et særskilt afsnit om headspace Frederiksbergs lokale samarbejde 

med det øvrige civilsamfund i Frederiksberg kommune, jf. afsnit 1.2.1.    

Endvidere opgøres for tredje1 gang antal unge i chat-rådgivning fra headspace Frederiksberg samt antal chat-

rådgivningssamtaler med unge fra headspace Frederiksberg. Unge i chat-rådgivning fra Frederiksberg kommune indgår 

således i totalen af unikke unge i individuel rådgivning i headspace Frederiksberg, mens antal chat-rådgivningssamtaler 

med unge fra Frederiksberg indgår i totalen af individuelle rådgivningssamtaler (jf. tabel 1.1-1.2; række 1. og 2.). Der er 

dog en vis usikkerhed forbundet med disse aktivitetstal (jf. Bilag 3.1: Beregningsusikkerheder ved chat-aktiviteter).  

1. Aktiviteter i headspace Frederiksberg 
Tabel 1.1 viser det totale aktivitetsniveau i headspace Frederiksberg i første halvår af 2020, 2021 og 2022, mens tabel 

1.2 viser den gennemsnitlige aktivitet pr. måned for første halvår af 2020, 2021 og 2022. Tabel 1.3 viser den 

månedsvise aktivitetsudvikling i første halvår af 2022 (1.-2. KVT.). Således kan man følge udviklingen over tid. 

Det skal dog bemærkes, at Covid-19-pandemien har haft påvirket aktivitetsniveauet de seneste år og til dels stadig gør 

det. Det gælder særligt for årene 2020 og 2021, hvor samfundet var lukket periodevis ned i første halvår af både 2020 

og 2021.  
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Tabel 1.1 Aktivitetsniveauet i headspace Frederiksberg opgjort for 1.-2. KVT. i perioden 2020-2022. Antal.  

headspace Frederiksberg  Total 2020 
(jan.-jun.) 

Total 2021 
(jan.-jun.) 

Total 2022 
(jan.-jun.) 

1. Unikke unge i individuel rådgivning TOTAL (1a+1b+1c) 12 88 296 

1a. Unge i personlig rådgivning i headspace1 12 71 124 

1b. Korte kontakter ved udgående aktiviteter2 0 6 156 

1c. Unge i chat-rådgivning fra Frederiksberg kommune3 - 11 16 

2. Individuelle rådgivningssamtaler TOTAL (2a+2b+2c) 21 169 473 

2a. Personlige rådgivningssamtaler i headspace4 21 151 294 

2b. Korte samtaler ved udgående aktiviteter5 0 6 156 

2c. Chat-rådgivningssamtaler fra Frederiksberg kommune6  - 12 23 

3a. Afholdte gruppeforløb7 0 0 0 

3b. Unikke unge i gruppebaseret rådgivning TOTAL8 - 0 0 

3c. Grupperådgivningssamtaler TOTAL 0 0 0 

4. Udgående aktiviteter TOTAL9 1 93 70 

5. Unge til udgående aktiviteter TOTAL10 0 1.431 2.316 

6. Henvendelser fra pårørende/fagfolk TOTAL11 5 31 47 

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2020 til 30. juni 2022 og er opgjort for alle samtaler i kalenderåret. 1) Kategorien består af unge, som har fået face-to-face 

rådgivning i headspace, videorådgivning eller rådgivning via telefon, mail, sms eller andet (fx Skype). 2) Kategorien inkluderer unge, som headspace har talt 

personligt med som del af en udgående aktivitet i en varighed på 5-10 min. (om andet end blot info om headspace m.m.), men hvor samtalen ikke fik karakter af en 

egentlig rådgivningssamtale. 3) Kategorien er først opgjort fra den 12. april 2021 og inkluderer unge fra Frederiksberg kommune, som har benyttet den nationale 

headspace-chat. 4) Kategorien inkluderer face-to-face rådgivningssamtaler i headspace, video-rådgivningssamtaler samt rådgivningssamtaler over telefon, mail, sms 

eller andet (fx Skype). 5) Se note 2). 6). Kategorien er først opgjort fra den 12. april 2021 og inkluderer alle chat-samtaler med unge fra Frederiksberg kommune. 7) 

En gruppe, som mødes over flere gruppegange, indgår kun som én unik gruppe. 8) Der kan godt være overlap mellem unikke unge i gruppebaseret rådgivning og 

unikke unge i individuel rådgivning (1a.,1b.,1c.). 9) Kategorien inkluderer forskellige synlighedsaktiviteter og workshops/oplæg for både unge i målgruppen og 

pårørende/fagfolk. 10) Kategorien inkluderer unge i headspaces målgruppe (12-25 år), som har deltaget/været til stede ved den udgående aktivitet. 11) Kategorien 

omfatter henvendelser fra pårørende og fagfolk, som henvender sig omkring en specifik ung eller mere generelt med spørgsmål/bekymringer omkring trivslen på et 

bestemt hold eller klasse.  
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Tabel 1.2 Aktivitetsniveauet i headspace Frederiksberg opgjort som et gns. pr. mdr. for 1.-2. KVT. i perioden 2020-2022. 

Antal. 

headspace Frederiksberg  Gns. pr. mdr. 
(jan. 20-jun. 20) 

Gns. pr. mdr. 
(jan. 21-jun. 21) 

Gns. pr. mdr. 
(jan. 22-jun. 22) 

1. Unikke unge i individuel rådgivning TOTAL (1a+1b+1c) 2,0 16,5 49,4 

1a. Unge i personlig rådgivning i headspace1 2,0 11,8 20,7 

1b. Korte kontakter ved udgående aktiviteter2 0,0 1,0 26,0 

1c. Unge i chat-rådgivning fra Frederiksberg kommune3 - 3,7 2,7 

2. Individuelle rådgivningssamtaler TOTAL (2a+2b+2c) 3,5 30,2 78,8 

2a. Personlige rådgivningssamtaler i headspace4 3,5 25,2 49,0 

2b. Korte samtaler ved udgående aktiviteter5 0,0 1,0 26,0 

2c. Chat-rådgivningssamtaler fra Frederiksberg kommune6  - 4,0 3,8 

3a. Afholdte gruppeforløb7 0,0 0,0 0,0 

3b. Unikke unge i gruppebaseret rådgivning TOTAL8 - 0,0 0,0 

3c. Grupperådgivningssamtaler TOTAL 0,0 0,0 0,0 

4. Udgående aktiviteter TOTAL9 0,2 15,5 11,3 

5. Unge til udgående aktiviteter TOTAL10 0,0 238,5 386,0 

6. Henvendelser fra pårørende/fagfolk TOTAL11 1,2 5,2 7,8 

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2020 til 30. juni 2022 og er opgjort for alle samtaler i kalenderåret. 1) Kategorien består af unge, som har fået face-to-face 

rådgivning i headspace, videorådgivning eller rådgivning via telefon, mail, sms eller andet (fx Skype). 2) Kategorien inkluderer unge, som headspace har talt 

personligt med som del af en udgående aktivitet i en varighed på 5-10 min. (om andet end blot info om headspace m.m.), men hvor samtalen ikke fik karakter af en 

egentlig rådgivningssamtale. 3) Kategorien er først opgjort fra den 12. april 2021 og inkluderer unge fra Frederiksberg kommune, som har benyttet den nationale 

headspace-chat. 4) Kategorien inkluderer face-to-face rådgivningssamtaler i headspace, video-rådgivningssamtaler samt rådgivningssamtaler over telefon, mail, sms 

eller andet (fx Skype). 5) Se note 2). 6). Kategorien er først opgjort fra den 12. april 2021 og inkluderer alle chat-samtaler med unge fra Frederiksberg kommune. 7) 

En gruppe, som mødes over flere gruppegange, indgår kun som én unik gruppe. 8) Der kan godt være overlap mellem unikke unge i gruppebaseret rådgivning og 

unikke unge i individuel rådgivning (1a.,1b.,1c.). 9) Kategorien inkluderer forskellige synlighedsaktiviteter og workshops/oplæg for både unge i målgruppen og 

pårørende/fagfolk. 10) Kategorien inkluderer unge i headspaces målgruppe (12-25 år), som har deltaget/været til stede ved den udgående aktivitet. 11) Kategorien 

omfatter henvendelser fra pårørende og fagfolk, som henvender sig omkring en specifik ung eller mere generelt med spørgsmål/bekymringer omkring trivslen på et 

bestemt hold eller klasse.  
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Tabel 1.3 Aktivitetsniveauet i headspace Frederiksberg opgjort pr. mdr. for 1.-2. KVT i 2022. Antal.  

headspace Frederiksberg  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

1. Unikke unge i individuel rådgivning TOTAL (1a+1b+1c) 39 19 34 52 118 34 

1a. Unge i personlig rådgivning i headspace1 
29 15 32 14 21 13 

1b. Korte kontakter ved udgående aktiviteter2 7 0 0 37 92 20 

1c. Unge i chat-rådgivning fra Frederiksberg kommune3 
3 4 2 1 5 1 

2. Individuelle rådgivningssamtaler TOTAL (2a+2b+2c) 53 41 67 79 156 77 

2a. Personlige rådgivningssamtaler i headspace4 
41 35 64 41 59 54 

2b. Korte samtaler ved udgående aktiviteter5 7 0 0 37 92 20 

2c. Chat-rådgivningssamtaler fra Frederiksberg kommune6 
5 6 3 1 5 3 

3a. Afholdte gruppeforløb7 0 0 0 0 0 0 

3b. Unikke unge i gruppebaseret rådgivning TOTAL8 0 0 0 0 0 0 

3c. Grupperådgivningssamtaler TOTAL 0 0 0 0 0 0 

4. Udgående aktiviteter TOTAL9 
6 3 14 15 22 10 

5. Unge til udgående aktiviteter TOTAL10 55 8 0 332 1.051 870 

6. Henvendelser fra pårørende og fagfolk TOTAL11 
5 7 12 8 8 7 

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for alle samtaler i kalenderåret. 1) Kategorien er beregnet som unge, der har haft 

deres første samtale i kalenderåret 2022 og består af summen af besvarelser, hvor ungerådgiveren har svaret nr.=1 til ”Hvilket nummer samtale er det med den 

unge?”, og besvarelser hvor ungerådgiveren har svaret nr.=2-10 til ”Hvilket nummer samtale er det med den unge?” og samtidig har svaret ja til spørgsmålet ”Er det 

den unges første samtale i kalenderåret?”. Det vil sige, at kategorien både inkluderer unge, som har haft deres første samtale i headspace nogensinde, og unge, som 

har haft en tidligere samtale i 2021, men som nu har deres første samtale i det nye kalenderår (2022). Det betyder samtidig, at antallet af unge i personlig rådgivning i 

headspace i januar måned typisk vil være højere end de resterende måneder. Kategorien inkluderer desuden unge, som har fået face-to-face rådgivning i headspace, 

videorådgivning eller rådgivning via telefon, mail, sms eller andet (fx Skype). 2) Kategorien inkluderer unge, som headspace har talt personligt med som del af en 

udgående aktivitet i en varighed på 5-10 min. (om andet end blot info om headspace m.m.), men hvor samtalen ikke fik karakter af en egentlig rådgivningssamtale. 3) 

Kategorien er opgjort fra den 12. april 2022 og inkluderer unge fra Frederiksberg kommune, som har benyttet den nationale headspace-chat. 4) Kategorien inkluderer 

face-to-face rådgivningssamtaler i headspace, video-rådgivningssamtaler samt rådgivningssamtaler over telefon, mail, sms eller andet (fx Skype). 5) Se note 2). 6) 

Kategorien er opgjort fra den 12. april 2022 og inkluderer alle chat-samtaler med unge fra Frederiksberg kommune. 7) En gruppe, som mødes over flere 

gruppegange, indgår kun som én unik gruppe. 8) Der kan godt være overlap mellem unikke unge i gruppebaseret rådgivning og unikke unge i individuel rådgivning 

(1a.,1b.,1c.). 9) Kategorien inkluderer forskellige synlighedsaktiviteter og oplæg for både unge i målgruppen og pårørende/fagfolk. 10) Kategorien inkluderer unge i 

headspaces målgruppe (12-25 år), som har deltaget/været til stede ved den udgående aktivitet. 11) Kategorien omfatter henvendelser fra pårørende og fagfolk, som 

henvender sig omkring en specifik ung eller mere generelt med spørgsmål/bekymringer omkring trivslen på et bestemt hold eller klasse.   
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1.2 Særlige forhold2 vedrørende headspace Frederiksberg for 2022 

Der har ikke været nogle særlige forhold omkring headspace Frederiksberg, som har haft signifikant betydning for 

aktivitetsniveauet i headspace Frederiksberg i 1.-2. KVT. for 2022. 

1.2.1 Samarbejde med det øvrige civilsamfund i Frederiksberg kommune  

Af øvrige civilsamfundstilbud brobygger headspace Frederiksberg særligt til Ventilen, Tuba, Livslinjen, LMS, Fisken og 

Børnetelefonen. headspace Frederiksberg har desuden et tæt samarbejde med Ventilen og Check-point (Aids Fondet), 

som hs Frederiksberg deler hus med. Samarbejdet består af henvisninger til hinandens tilbud samt møder omkring 

aktiviteterne i huset.  

1.3 Aktiviteter på de sociale medier  

headspace Danmark har de senere år opprioriteret indsatsen på de sociale medier for bedre at nå unge, hvor de 

kommunikerer og søger viden.  

I første halvår af 2022 har headspace Danmark samlet set nået i alt 500.000 unikke brugere på sociale medier via 
annoncering og organisk content. De enkelte annoncer er i gennemsnit blevet vist godt fem gange pr. bruger. Samlet set 
har der været 42.664 klik på vores annoncer. Annoncekampagnerne det seneste halve år har haft fokus på en unge-
awareness-kampagne, lokale awareness-kampagner samt en frivillig rekrutteringskampagne. Den organiske kampagne 
Det' Okay, der har været ambassadørbåret via sociale medier, nåede en top-3 på Spotify podcast-toplisten. headspace 
Danmarks Facebookside har desuden fået godt 400 nye følgere det seneste halve år, mens vores Instagram-konto har 
fået 800 nye følgere det seneste halve år.   

2. Beskrivelse af unge i headspace Frederiksberg 
Afsnit 2.1-2.4 giver en samlet karakteristik af unge, som har modtaget personlig rådgivning3 (jf. tabel 1.1; række 1a.) i 

headspace Frederiksberg i perioden 1.-2. KVT. 2022. Beskrivelsen er baseret på headspaces egne informationer, som 

er registreret af en ungerådgiver efter hver enkel personlig rådgivningssamtale med en ung.  

2.1 Karakteristika ved unge i headspace Frederiksberg 

Tabel 2.1.1- 2.1.5 viser overordnet, hvilke unge der kommer i headspace Frederiksberg og deres samtalemønster. 

Formålet er at give læseren en idé om, hvilke unge der benytter sig af headspace.  

Tabel 2.1.1 Bopælskommune, 1.-2. KVT. 2022 

Bopælskommune Procent, hs Frederiksberg Procent, hs National 

Frederiksberg 88 5 
København 9 5 
Andre kommuner 3 90 

TOTAL 100 100 
Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for de samtaler, der af ungerådgiveren er angivet som den unges første samtale i 

kalenderåret. Ved ikke-svar er ekskluderet. hs National består af 28 headspace-centre. N4=117 for hs Frederiksberg og n=2.302 for hs National.   

 

 

 

 

 
2 Dette afsnit forholder sig ikke til Covid-19-relatetede forhold (evt. eftervirkninger).  
3 Korte kontakter ved udgående aktiviteter (jf. tabel 1.1; række 1b.) og unge i chat-rådgivning (jf. tabel 1.1; række 1c.) indgår ikke i 
denne beskrivelse af unge.   
4 N= Number of observations. Denne forkortelse benyttes igennem hele rapporten.  
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Tabel 2.1.2 Kønsfordeling, 1.-2. KVT. 2022  

Køn Procent, hs Frederiksberg Procent, hs National 

Dreng/mand 19 27 
Pige/kvinde 78 69 
Andet1  3 4 

TOTAL 100 100 
Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for de samtaler, der af ungerådgiveren er angivet som den unges første samtale i 

kalenderåret. 1) Kategorien ”Andet” består af kategorierne: ”Transkønnet mand”, ”transkønnet kvinde”, ”transperson”, ”non-binær”, ”kønsdivers” og ”ikke afklaret”. hs 

National består af 28 headspace-centre. N=119 for hs Frederiksberg og n=2.629 for hs National.   

 

 

 

Tabel 2.1.3 Aldersfordeling, 1.-2. KVT. 2022 

Aldersfordeling Procent, hs Frederiksberg Procent, hs National 

Under 12 år 1 2 
12-14 år 20 22 
15-16 år 2 19 
17-18 år 14 15 
19-20 år 12 13 
21-23 år 32 17 
24-25 år 16 8 
Over 25 år 3 4 

TOTAL 100 100 
Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for de samtaler, der af ungerådgiveren er angivet som den unges første samtale i 

kalenderåret. Ved ikke-svar er ekskluderet. hs National består af 28 headspace-centre. N=101 for hs Frederiksberg og n=2.337 for hs National. 

 

  

 

Tabel 2.1.4 Antal samtaler i et forløb, 1.-2. KVT. 2022 

Samtalenummer i forløbet Procent, hs Frederiksberg Procent, hs National 

1.-3. gang 63 53 
4.-9. gang 13 25 
10.+ gang  24 22 

TOTAL 100 100 
Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for alle samtaler i kalenderåret. Tallene i tabellen angiver andelen af samtaler, der var 

en 1.-3.-gangs samtale, en 4.-9.-gangs samtale eller en 10.+-gangs samtale. Tallene i tabellen dækker således andele af samtalerne og ikke af forløbene. hs National 

består af 28 headspace-centre. N=289 for hs Frederiksberg og n=7.055 for hs National. 

   

 

Tabel 2.1.5 Personlige rådgivningssamtaler opgjort på samtaleformer, 1.-2. KVT. 2022  

Samtalens form  Procent, hs Frederiksberg Procent, hs National 

Face-to-face samtale i headspace 80 89 
Telefonsamtale 6 5 
Videosamtale  0 4 
Samtale via mail 1 0 
Samtale via sms  13 2 

TOTAL 100 100 
Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for alle samtaler i kalenderåret. Personlige rådgivningssamtaler består som beskrevet i 

tabel 1.1, note 4 af flere forskellige samtaleformer: face-to-face rådgivningssamtaler i headspace samt video-rådgivningssamtaler og rådgivningssamtaler over 

telefon, mail og sms. hs National består af 28 headspace-centre. N=294 for hs Frederiksberg og n=7.090 for hs National. 
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2.2 Samtaleemner 

Figur 2.2.1 bygger på informationer fra ungerådgiverne, som kan registrere mellem ét og tre primære temaer, som 

samtalen har omhandlet, ud af 29 mulige temaer. Således kan man se andelen af alle personlige rådgivningssamtaler i 

headspace Frederiksberg, som har omhandlet (mindst) det enkelte tema (jf. Bilag 3.2: Opgørelsesmetode for primære 

temaer og brobygningsaktiviteter). Eksempelvis ses det af figur 2.2.1, at der har været talt om temaet 

”Uddannelse/arbejde” (som mindst ét tema) i 9 % af samtalerne i headspace Frederiksberg i 1.-2. KVT. af 2022.   

Figur 2.2.1 Samtaleemner i personlige rådgivningssamtaler, 1.-2. KVT. 2022 

 

Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for alle samtaler i kalenderåret. Ungerådgiveren kan angive flere svarmuligheder 

(temaer). N=283 for hs Frederiksberg.  
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2.3 Tilknytning til uddannelse og beskæftigelse  

Tabel 2.3.1 viser andelen af unge fra headspace Frederiksberg, som er i gang med skole/uddannelse, som er i 

beskæftigelse, og som hverken er i gang med skole/uddannelse eller i beskæftigelse.  

Tabel 2.3.1 Tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, 1.-2. KVT. 2022 

 Procent, hs Frederiksberg Procent, hs National 

I skole/uddannelse1  73 82 
I beskæftigelse2  19 12 
Hverken i uddannelse eller beskæftigelse3  8 6 

TOTAL 100 100 
Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for de samtaler, der af ungerådgiveren er angivet som den unges første samtale i 

kalenderåret.1) Kategorien indeholder unge, som er i gang med skole/uddannelse, og unge, som er i gang med skole/uddannelse, men som p.t. er sygemeldte. 2) 

Kategorien indeholder unge, som er i ordinær beskæftigelse, unge, som er i ordinær beskæftigelse, men som p.t. er sygemeldte, og unge, som er i 

beskæftigelsesrettet tilbud. 3) Kategorien indeholder unge, som hverken tilhører 1) eller 2), og består bl.a. af unge, som modtager førtidspension (eller en lignende 

ydelse) som følge af en lav arbejdsevne. Ved ikke-svar er ekskluderet. hs National består af 28 headspace-centre. N=85 for hs Frederiksberg og n=2.375 for hs 

National. 

    

2.4 Brobygning  

Tabel 2.4.1 - 2.4.4 viser andelen af unge, der har fået hjælp til deres udfordring(er) før headspace, andelen af 

rådgivningssamtaler i headspace Frederiksberg, hvor unge er blevet støttet i brobygning, samt hvor der brobygges til, og 

hvordan ungerådgiveren har brobygget (jf. desuden Bilag 3.2: Opgørelsesmetode for primære temaer og 

brobygningsaktiviteter). 

Tabel 2.4.1 Andel af unge, som har modtaget hjælp inden deres første samtale i headspace, 1.-2. KVT. 2022 

Har den unge fået hjælp inden første samtale i headspace? Procent, hs Frederiksberg Procent, hs National 

Nej, ingen hjælp 23 29 
Ja, i kommunen/kommunalt regi 9 17 
Ja, hos en privatpraktiserende læge 10 12 
Ja, hos en psykolog/psykoterapeut//psykiater 13 14 
Ja, i et civilsamfundstilbud 2 1 
Ja, i behandlingspsykiatrien/distriktspsykiatrien  4 6 
Ja, hos sundhedsplejersken   1 1 
Ved ikke  47 29 

Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for de samtaler, der af ungerådgiveren er angivet som den unges første samtale. 

Ungerådgiveren kan vælge flere svarmuligheder (steder hvor den unge har fået hjælp). hs National består af 28 headspace-centre. N=98 for hs Frederiksberg og 

n=2.097 for hs National.   
 

 

Tabel 2.4.2 Andel af samtaler, hvor unge er blevet støttet i brobygning, 1.-2. KVT. 2022 

Er den unge blevet støttet i brobygning? Procent, hs Frederiksberg Procent, hs National 

Støtte til brobygning  17 15 
Ingen støtte til brobygning  83 85 

TOTAL 100 100 
Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for alle samtaler i kalenderåret. hs National består af 28 headspace-centre. N=283 for 

hs Frederiksberg og n=6.927 for hs National.     
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Tabel 2.4.3 Hvad brobygges der til? 1.-2. KVT. 2022  

Hvad brobygges der til?  Procent,  
hs Frederiksberg 

Procent,  
hs National 

Kommunal sagsbehandler 6 12 
Kommunale tilbud/indsatser (PPR, SSP, misbrugsbehandling mv.) 17 18 
Privatpraktiserende læge 28 20 
Psykoterapeut/psykolog/psykiater 9 14 
Almen akutmodtagelse/skadestue 0 0 
Psykiatrisk akutmodtagelse/skadestue 11 3 
Øvrige hospitalspsykiatri og distriktspsykiatri 6 3 
Socialpsykiatrien (fx støtte- og kontaktpersonsordninger, bosteder mv.) 2 2 
Civilsamfundstilbud (fx TUBA, Ventilen, Outsideren, LMS, m.m.) 45 24 
Forening/fritidsliv 11 11 
Uddannelse 6 8 
Arbejdsmarked 0 2 
Politi 0 0 

Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for de samtaler i kalenderåret, hvor ungerådgiveren har angivet, at han/hun har støttet 

den unge i brobygning. Ungerådgiveren kan vælge flere svarmuligheder (steder hvor der er brobygget til). hs National består af 28 headspace-centre. N=47 for hs 

Frederiksberg og n=996 for hs National.   
 

Tabel 2.4.4 Former for brobygningsstøtte, 1.-2. KVT. 2022 

Former for brobygningsstøtte  Procent,  
hs Frederiksberg 

Procent,  
hs National 

Gjort den unge opmærksom på, hvor han/hun kan gå hen og få hjælp  81 61 
Har aktivt hjulpet den unge med at få kontakt med relevante personer/steder 9 22 
Har aftalt med den unge at gå sammen med ham/hende hen til relevante 
personer/steder 

2 8 

Har rådgivet den unge om et samarbejde med ”voksne”, den unge allerede er i 
kontakt med 

4 12 

Har været bisidder for den unge 6 3 
Har lavet en underretning på den unge 4 4 
Andet  0 4 

Kilde: Rådgiverskema.  

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 og er opgjort for de samtaler i kalenderåret, hvor ungerådgiveren har angivet, at han/hun har støttet 

den unge i brobygning. Ungerådgiveren kan vælge flere svarmuligheder (måder der er brobygget på). hs National består af 28 headspace-centre. N=47 for hs 

Frederiksberg og n=1.006 for hs National.   
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3. Bilag 
Dette afsnit indeholder medfølgende bilag (3.1-3.2) til halvårsrapporten.  

3.1 Beregningsusikkerheder for chat-aktiviteter   

I denne halvårsrapport opgøres for tredje5 gang antal unge i chat-rådgivning fra hver headspace-kommune (jf. Tabel 1.1-

1.2; række 1c.) og antal chat-rådgivningssamtaler med unge fra hver headspace-kommune (jf. Tabel 1.1-1.2; række 2c.). 

Opgørelsen er baseret på data fra og med 12. april 2021.   

Det bemærkes, at det tilgængelige datagrundlag og den anvendte opgørelsesmetode er behæftet med en del 

beregningsusikkerheder. Der er hovedsageligt tale om følgende problematikker: 

- En ung, som chatter flere gange, men som skifter computer/enhed imellem chat-samtalerne, kan ikke 

identificeres som den samme unge (og vil derfor blive talt med flere gange). 

- En ung, som chatter flere gange fra den samme computer/enhed, kan kun identificeres som værende unik over 

en treugers periode (derfra kan den unge ikke længere genkendes i systemet og vil derfor tælle med som en ny 

ung).   

Det betyder samtidig, at der ikke er tale om eksakte aktivitetstal for headspace-chatten.  

Overordnet giver det dog god mening alligevel at opgøre disse aktivitetstal, da de er med til give et billede af, hvor 

mange unge der modtager fysisk rådgivning kontra digital rådgivning i den pågældende headspace-kommune.   

3.2 Opgørelsesmetode for primære temaer og 

brobygningsaktiviteter 

I figur 2.2.1 og tabel 2.4.1, 2.4.3 og 2.4.4 kan ungerådgiveren vælge flere svarmuligheder til hvert spørgsmål. I de 

tidligere halvårs- og årsrapporter har vi beregnet andelene på baggrund af det samlede antal af valgte svarmuligheder6. 

Siden 2021 har vi i stedet for beregnet andelene på baggrund af det samlede antal respondenter7. Det betyder samtidig, 

at andelene (i figur 2.2.1 og tabel 2.4.1, 2.4.3 og 2.4.4) ikke direkte kan sammenlignes med halvårs- og årsrapporter fra 

før 2021). Rangordenen på svarkategoriernes andel er dog uafhængig af, hvilken opgørelsesmetode der benyttes.    

 

 

 

 
5 Opgørelsen fremgik for første gang i halvårsrapporten 2021 (1.-2. KVT.).  
6 Hver respondent kan vælge flere svarmuligheder til hvert spørgsmål.  
7 Antallet af respondenter vil være mindre end antallet af svar, når hver respondent kan vælge flere svarmuligheder til hvert 
spørgsmål. 


