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FORSKNINGSBASERET EVALUERING AF HEADSPACE 

INFORMATION TIL HEADSPACES SAMARBEJDSPARTNERE 

Med midler fra TrygFonden vil Copenhagen Research Center for Mental Health, CORE, gennemføre en 

forskningsbaseret evaluering af headspace fra 1. september 2022. Der er tale om et femårigt projekt.  

Det overordnede formål med undersøgelsen er at undersøge effekterne for de unge af at deltage i et 

samtaler i headspace, samt de økonomiske og samfundsmæssige effekter af indsatsen. Derudover er målet 

i en procesevaluering at undersøge selve implementeringen af headspace-indsatsen, kontekstens 

betydning og virkningsmekanismerne af nøgleaktiviteterne i headspace-indsatsen. Derudover skal 

evalueringen lede til udvikling af en fidelitetsskala,1 som kan anvendes til at sikre høj kvalitet af den 

fremtidige indsats.  

Hvordan evaluerer CORE headspace? 

Den kvantitative evaluering 

I den kvantitative evaluering undersøges effekterne af headspace både på kort sigt, seks måneder efter 

første samtale og ved en lagtidsopfølgning efter tre år. Effekterne måles i forhold til en sammenlignelig 

kontrolgruppe, som dannes via matching baseret på registerbaseret data fra Danmarks Statistik. Både den 

matchede kontrolgruppe og de unge i headspace vil blive bedt om at udfylde et online spørgeskema ved 

baseline, som er første samtale i headspace, samt ved 6 måneders opfølgning. Spørgeskemaet består af 25 

spørgsmål vedrørende den unges trivsel, livstilfredshed, ensomhed, self-efficacy2 og helbred. Det samme 

spørgeskema vil blive sendt til den unge efter seks måneder via e-Boks. Den etablerede kontrolgruppe vil 

modtage de samme spørgeskemaer, og disse besvarelser sammenlignes med besvarelserne fra de unge i 

headspace. Effektmålene ved anden opfølgning, tre år efter baseline, er fastholdelse i uddannelse eller 

arbejde samt sociale ydelser under serviceloven, som opgøres med registerbaseret data. Målet er, at der 

inkluderes 1.500 headspace-unge i undersøgelsen over et år, som sammenlignes med ca. 10.000 kontrol-

deltagere, som ligner de unge på væsentlige prognostiske karakteristika, og som kommer fra en kommune, 

hvor der ikke er et headspace-center. Det indsamlede data vil yderligere, i kombination med 

registerbaseret data, blive anvendt til at undersøge de samfundsøkonomiske konsekvenser af indsatsen, 

hvor alle udgifter til samfundet for de unge i headspace sammenlignes med udgifterne for den etablerede 

kontrolgruppe.   

Den kvalitative procesevaluering 

Ud over den kvantitative evaluering vil der også blive gennemført en kvalitativ procesevaluering, som har til 

formål at undersøge selve implementeringen af headspace-indsatsen, kontekstens betydning og 

virkningsmekanismerne af nøgleaktiviteterne i headspace-indsatsen. I procesevalueringen beskrives, 

hvordan nøgleaktiviteterne kan understøtte de tilsigtede effekter (som beskrevet i den kvantitative 

 
1 En fidelitets- eller trofasthedsskala er et måleinstrument, der sætter fokus på kerneelementerne i en indsats og giver et billede af, i hvor høj grad 
disse overholdes. Når en indsats har demonstreret effekt, antages det, at en højere overholdelse af kerneelementerne i indsatsen resulterer i bedre 
effekt for brugerne.   
2 Troen på at man kan sætte sig et mål og gennemføre det. 
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evaluering) i forskellige lokale kontekster. Derudover skal evalueringen lede til en udvikling af en 

fidelitetsskala, som kan anvendes til at sikre høj kvalitet af den fremtidige indsats. I procesevalueringen vil 

der være interviews med både unge, frivillige, ansatte, samarbejdspartnere og ledelse. Den nærmere 

proces for disse interviews fastlægges ultimo 2022.  

Hvad vil evalueringen kunne bibringe med af ny viden? 

Samlet set vil vi med gennemførelse af alle delstudier opnå viden om headspaces betydning som mental 

sundhed-fremmende indsats samt bidrage med ny og anvendelig viden om de mulige afledte effekter af 

samtaleforløb i headspace. Det store deltagerantal samt etablering af en matchet kontrolgruppe og 

langtidsopfølgning gør det muligt at komme med mere sikre og præcise estimater sammenlignet med 

tidligere undersøgelser. Derudover vil den samfundsøkonomiske analyse bidrage med ny viden om de 

samfundsøkonomiske konsekvenser af headspace i Danmark, som kan anvendes til en mere nuanceret 

samfundsmæssig prioritering af ressourcer allokeret til sårbare unge.  

Hvad betyder evalueringen for headspaces samarbejdspartnere? 

headspace indsamler systematisk spørgeskemadata fra de unge efter hver samtale om bl.a. forskellige 

aspekter af mental sundhed. Dette sker som en del af den nationale dokumentationsstrategi for headspace 

Danmark. I perioden, hvor den kvantitative dataindsamling (til forskningsprojektet) pågår, vil headspace 

Danmark ikke også bede de unge om at udfylde et spørgeskema for headspace efter deres første samtale. 

Det betyder, at headspace i evalueringsperioden ikke vil kunne indsamle spørgeskemadata fra de unge i 

forbindelse med deres første samtale, men først i forbindelse med en evt. senere samtale. 

Indsamlingsperioden for det kvantitative studie vil løbe frem til ca. september 2023. 

Forskningsprojektet vil ikke have nogen betydning for aktivitetstallene i halvårs- og årsrapporterne, som 

sendes til samarbejdskommunerne to gange årligt. 

Har du spørgsmål til evalueringen? 

Hvis du har spørgsmål til evalueringen, er du velkommen til at kontakte seniorforsker og projektleder for 

evalueringen, Thomas Christensen, på e-mail: thomas.03.christensen@regionh.dk  

Har du spørgsmål til den øvrige dataindsamling i headspace? 

Hvis du har spørgsmål til dokumentationen i headspace, er du velkommen til at kontakte headspaces 

analysechef, Sarah Wurr Stjernqvist, på e-mail: ss@detsocialenetværk.dk  

 

Med venlig hilsen 

headspace Danmark & 

Copenhagen Research Center for Mental Health  

 

 


