
Der er mange måder at 
løse problemer på…….

….har tilbud til dig, hvis 
du er mellem 12-25 år



 Forudsætningen for at forebygge: 
Nem adgang til hjælp

 Ingen krav om specifikke diagnoser, 
problemstillinger eller tilknytning for at 
få hjælp. Eneste kriterier:
› Bosat i Aalborg kommune

› Fra 12 til og med 25 år. 

 Dvs. størstedelen af de studerende er i 
målgruppen.



 Via sociale medier, venner eller 

forældre.

 På opfordring af samarbejdspartnere:

› Egen læge

› Studievejledere

› Headspace

› Jobcenterrådgivere, kontaktpersoner

› Myndighedsrådgivere (under 18)



 Problemer i skole/uddannelse

 Stress, perfektionisme, præstationsangst

 Følger af angst, depression, ADHD, OCD, autisme og 
lign. 

 Problemer i familien

 Mobning

 Håbløshed og selvmordstanker

 Misbrug

 Overgreb

 Lavt selvværd

 Seksualitet og kønsidentitet

 Og mange, mange flere problemstillinger…



Åben Rådgivning

- Op til 4 samtaler

- Anonymt

12-17 år: 

I alt op til 12 samtaler

18-25 år:

Visiteres til 
Længerevarende 

Rådgivning = 6 måneder

Afklare om vi er det rette tilbud?

Hjælpe videre i systemet



 Individuelle samtaler for unge:
› Åben rådgivning

› Længerevarende Rådgivning

 Forældrerådgivning: 
› 1 samtale med råd/vejledning.

 Gruppeforløb:
› R/R2: for unge med ADHD symptomer.

› ASF gruppe: psykoedukation for unge med autisme.

› Sorggruppe:  fx tab af forælder.

 Psykiatrisk konsulent 3 timer ugentligt.



 Professionelle samtaler 

› Tværfagligt personale: socialrådgivere, 

psykologer, pædagoger, seksualvejleder. 

 Individuelt tilrettelagte samtaleforløb: fra 

angstbehandling til støttende samtaler.

› Tid til at afdække problemernes årsag.

› Uformel og hyggelig omgangstone.

› Den unges perspektiv det vigtigste.



 Generalister:
› Unge med komplekse problemer 

 fx både problemer på studiet, eksamensangst, 
ensomhed, omsorgssvigt fra familie, 
spiseforstyrrelse.

› Kan hjælpe de unge der ikke passer ind i én 
kasse

 mange andre tilbud rettet mod specifikke 
problemstillinger: fx stress, angst..

› Hjælp til dem der falder mellem to stole:

 fx for velfungerende til bostøtte og ikke ”dårlig 
nok” til psykiatrien. 



 Brobyggere:
› Afdække støttebehov: hjælpe med at søge SPS 

støtte, uddannelsesmentor, bostøtte…

› Afdække behov for psykiatrisk udredning og 
behandling.

› Kontakt med andre omkring den unge: 
studievejledere, forældre, egen læge…

 Kan følge den unge i overgange: 
› fx fra SU til sygemelding, fra jobcenter til 

studiestart.

 Ledsagende princip.



 Stigende antal henvendelser til UR gennem de 

sidste år – også på trods af flere tilbud til de unge:
› Headspace åbnede i Aalborg i 2013.

› Flere tilbud om hjælp på uddannelsesstederne.

› Udvidelse af gratis psykologordning for 18-24 årige med 

angst/depression.

 De unge har stadig mere tunge og komplekse 

problemer.



 Sårbare unge: 
› Under nedlukning: umiddelbar lettelse og mindre pres og 

angst – men også over tid psykisk belastede af 
manglende struktur og isolation – omvendt døgnrytme, 
koncentrationsbesvær, depressive symptomer.

› Efter genåbning: stigning i angst, svært at komme ud i 
samfundet igen.

 Ellers velfungerende unge:
› Under nedlukning: ensomme, triste, umotiverede og med 

koncentrationsbesvær. Især svært for studerende der er 
tilflyttere til byen.

› Efter genåbning: gradvis normalisering, lidt stigning i angst.



 Sofie – 23 år: tilflytter til Aalborg for at læse jura. Havde lidt mørke tanker og 

selvskade som ung teenager, men ellers velfungerende. Kendte ingen i 

Aalborg og flyttede midt under corona, så fik intet netværk eller tilhørsforhold 

på studie. Udviklede depressive symptomer og faldt bagud på studiet. 

Symptomerne er nu lettet og får støtte til at opbygge netværk.

 Mads - 22 år: prøver at færdiggøre gymnasiet i 3. forsøg. Sent diagnosticeret 

Aspergers. Fagligt godt begavet og klarer det praktiske hjemme 

nogenlunde. Højt fravær pga. søvnbesvær, bekymringstendens og svært 

ved at strukturere hverdag. Viser sig det også skyldes angt. Ingen familiære 

ressourcer – far har bipolar lidelse og der er anstrengt forhold til mor. 

 Julie – 18 år: læser på SOSU Nord. Har altid haft det lidt svært fagligt og 

mobbet i skolen. Søger hjælp efter et seksuelt overgreb. Konfliktfyldt forhold 

til forældre og kun få veninder. Hyppige selvmordstanker.




