
 

 

 

  

Evaluering af headspace Billund 
Udarbejdet for Billund Kommune 

Januar 2017 



 

1 
 

 

 

 

  

 
Om Oxford Research 

Knowledge for a better society 

Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed 
med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regi-
onaludvikling. 

Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, 
implementeringsevalueringer og effektevalueringer for 
offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civil-
samfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faci-
literer udviklingsprocesser og formidler vores viden på 
undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer aka-
demisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommu-
nikation – på den måde skaber vi anvendelsesorienteret 
viden, der kan gøre en forskel. 

Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i 
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Letland og 
Polen. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. 

Oxford Research A/S 
Falkoner Alle 20, 4. 

2000 Frederiksberg C 
Danmark 

(+45) 33 69 13 69 
office@oxfordresearch.dk 

www.oxfordresearch.dk 

 



 

2 
 

Indhold 

INDLEDNING 3 

1. SAMSPIL MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE 5 

1.1 Hvem er de frivillige? 5 

1.2 Hvilke opgaver løfter de frivillige? 6 

1.3 Rekruttering af frivillige 7 

2. SAMSPILLET MELLEM HEADSPACE BILLUND OG BILLUND KOMMUNE 8 

2.1 Organisering af samarbejdet 8 

2.2 Brobygning mellem headspace og kommunale/regionale instanser 9 

2.3 Betydningen af ikke at være en offentlig indsats 11 

3. BRUGERNE HOS HEADSPACE BILLUND 14 

3.1 Hjælpens omfang og forløb 14 

3.2 Hvad karakteriserer brugerne? 14 

3.3 Hvilke udfordringer har brugerne? 16 

3.4 Hvad er brugernes udbytte? 18 

4. HEADSPACE I BILLUND KOMMUNE - AFRUNDING OG PERSPEKTIVERING 19 

4.1 Frivilliggruppen er lidt anderledes 19 

4.2 Stor værdi af headspace som civilsamfundstilbud 19 

4.3 Brugerne – unge med forskellige udfordringer 19 

4.4 Center i stadig udvikling 20 

4.5 Headspace udfylder flere roller 20 

4.6 Udviklingen af headspace ift beslutningsgrundlaget 21 

BILAG 1: UDVALGT FAKTA FRA EVALUERINGEN 23 
  



 

3 
 

Indledning 

Headspace er et civilsamfundstilbud, der er åben anonym rådgivning for alle unge mellem 12 og 25 år. Langt 
de fleste børn og unge har voksne i deres hverdag, der lytter til stort som småt og giver råd og vejledning - men 
ikke alle. Og hvad nu, når det er mor, der er problemet? Det er her, headspace ønsker at udfylde en rolle, som 
dem man kan tale med, uanset hvad der trykker – stort som småt - når der ikke er andre til at lytte og vejlede. 
Bredden skal medvirke til, at headspace bliver et før-kommunalt til-
bud og dermed en ægte forebyggende eller tidlig indsat. For at 
kunne varetage funktionen som ’tidlig’ indsats er headspace etable-
ret i et forpligtende samarbejde med den lokale kommune.  

Headspace er et koncept, der i høj grad er værdibåret med en række 
”ufravigelige principper”, som er beskrevet i deres projektbeskri-
velse, og som ses i boks 1. 

Oxford Research gennemførte i perioden 2013-2015 en virknings-
evaluering af headspace Danmark, som omfattede de første seks 
headspace centre. Evalueringen dokumenterede, at headspace vir-
ker efter hensigten og resulterer i positiv trivsel hos de unge, der 
anvender centret, samt i en tidligere, mere præcis indsats. Oxford 
Research udpegede en række centrale virksomme mekanismer i ind-
satsen, herunder: 

 At headspace er et civilsamfundstilbud skabt i samarbejde mellem frivillige og professionelle 

 At headspace er et tilbud for alle unge mellem 12 og 25 år 

 At headspace er et før-kommunalt tilbud 

 At headspace bygger bro til kommunale tilbud og øvrige frivillige tilbud ved behov 

Efterfølgende er der etableret flere headspace centre på landsplan, herunder i Billund september 2015. På bag-
grund af evalueringen af headspace Danmark har Billund Kommune ønsket at få afdækket, hvorvidt de ele-
menter, som gør konceptet virksomt er til stede i Billund Kommune, og der således er den samme positive 
virkning i headspace Billund.  

Evalueringens hovedspørgsmål er således:  

 I hvilket omfang er det grundlag, som headspace bygger på, til stede i Billund Kommune? 

Ud fra dette har Oxford Research lavet en evalueringsmodel, hvor vi sætter fokus på hhv. de frivillige, samspillet 
med kommunen og brugerne. På tværs af de tre temaer undersøger vi betydningen af konteksten i Billund 
Kommune med fokus på, at centeret ligger i en lille by i en lille kommune. 

I figur 1 nedenfor ses vores overordnede evalueringsmodel. Den øverste del viser de temaer, som vi gennemgår 
i hvert sit kapitel i rapporten, hvor det sidste går på tværs af de andre. Midterst i figuren ses de forskellige 

Værdier i headspace: 

 Vi arbejder på de unges præmisser 

 Vores arbejdsgang er til gavn for 
de unge 

 Vi gør det i fællesskab 

 Vi passer på vores frivillige 

 Vi samarbejder 

 Vi er, hvor de unge er. 

Boks 1: Værdier i headspace 
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virksomme mekanismer i headspace som undersøges, hvoraf nogle er nævnt flere gange, da de går på tværs. 
Nederst i figuren ses datakilderne for besvarelsen af spørgsmålene. 

Figur 1: Evalueringsmodel 

 

Evalueringen består af følgende datakilder: 

 Registreringsskemaer vedrørende brugerne og aktiviteterne i headspace Billund indsamlet af headspace 
i perioden september 2015 til 16.januar 2017 

 Interview med centerchefen og den ansatte i headspace 

 Interview med de to medarbejdere, der er delt mellem headspace og kommunen 

 Interview med fire frivillige 

 Interview med to samarbejdspartnere: konsulent i kompetencecentret og psykolog i psykiatrien 

Alle interview er gennemført i januar 2017.   

Læsevejledning 

Kapitel 1 har fokus på de frivillige, og samspillet mellem de frivillige og de professionelle, mens kapitel 2 
fokuserer på samspillet mellem headspace Billund og Billund Kommune, herunder betydningen af at headspace 
er et civilsamfundstilbud. I kapitel 3 fokuseres der på brugerne, mens kapitel 4 samler op og perspektiverer 
evalueringens fund i forhold til konteksten om at være headspace i (lille) Billund Kommune. Her relateres 
evalueringen også til hvad der blev lagt vægt på i beslutningsgrundlaget, da headspace Billund blev besluttet. 
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1. Samspil mellem frivillige og ansatte  

Følgende kapitel vil fokusere på de frivillige i headspace i Billund, og samspillet mellem dem og de ansatte. 
Analysen bygger på data registeret hos headspace på de frivillige, som har været tilknyttet siden etableringen 
samt de kvalitative interview gennemført af Oxford Research i forbindelse med indeværende evaluering.  

1.1 HVEM ER DE FRIVILLIGE? 
Der har siden etableringen af headspace i Billund været tilknyttet 17 frivillige, hvoraf fire er stoppet på grund 
af praktiske årsager - to af de frivillige har fået fuldtidsjob og to andre er taget ud og rejse, da de holder et 
sabbatår. Overordnet kan evaluator konstatere, at gruppen af frivillige er bred, både når det gælder de frivilliges 
alder og arbejdsmarkedstilknytning, se nedenstående figurer. I forhold til alder er der dog en hovedvægt på de 
18-19-årige, som ofte vil være under uddannelse. 

Figur 2: De frivilliges alder                              Figur 3: De frivilliges arbejdsmarkedstilknytning 

 

Note: (n=17)                        Note: (n=17) 

Kønsfordelingen er skæv eftersom, der er kun fire mænd blandt de frivillige. Headspace selv er meget opmærk-
som på dette, og forsøger aktivt at rekruttere mænd. Samtidig er der en overvægt at mænd blandt de fire ansatte, 
hvor det udelukkende er centerchefen, som er en kvinde. På den måde opstår der en balance. 

Halvdelen af de frivillige bor i Grindsted, mens der er enkelte fra hhv. Billund, Sønder Omme, Vorbasse og 
Ansager. Centerchefen er opmærksom på, at det er hensigtsmæssigt, at de frivillige kommer fra et bredt geo-
grafisk område således, at brugerne kan spejle sig i dem. Det er samtidig en måde hvorpå, kendskabet til 
headspace kan blive spredt til forskellige dele af kommunen via de frivillige selv. 

I forhold til de frivilliges baggrunde, er der omkring seks, som har en socialfaglig baggrund, det vil sige, at de 
enten er studerende eller færdiguddannede inden for det socialfaglige felt, herunder psykoterapeut, socialrådgi-
ver, pædagog, lærer og psykolog. Når headspace rekrutterer frivillige, prioriterer de personligheden som det 
vigtigste fremfor selve fagligheden. Som en af medarbejderne udtrykker det: ”Den faglige baggrund har betydning, 
men for mig er det mere mennesket bag, den frivilliges syn på arbejdet og på unge. Samtidig er en faglig baggrund et plus”. (Ansat) 
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1.2 HVILKE OPGAVER LØFTER DE FRIVILLIGE? 
Der er række forskellige opgaver, som de frivillige kan løse i samspil med de ansatte i headspace. Disse inde-
bærer rådgivende samtaler, chatsamtaler, fortalervirksomhed og praktiske opgaver. Følgende figur viser forde-
lingen af, hvor stor en del af de frivillige, som varetager de forskellige typer opgaver. Den enkelte frivillige kan 
godt varetage flere typer opgaver: 

Figur 4: Frivilliges opgaver 

 

Note: Den enkelte frivillige kan godt varetage flere opgaver, og dermed optræde flere gange, n=17 

Figuren viser, at det er cirka halvdelen af de frivillige, som tager rådgivende samtaler. De frivilliges profil og 
kompetencer er afgørende for, hvilke opgaver de løfter både i forhold til, om det er lettere eller tungere pro-
blemstillinger, de unge kommer med, og hvorvidt der er behov for et bestemt køn, eller en frivillig, som har en 
bestemt alder. Medarbejderen i headspace gør meget ud af at lave et godt match mellem brugeren og den 
frivillige. Som en af de yngre frivillige kvinder fortæller: ”I forhold til alder kan nogen af brugerne synes, at det rart, at 
de kan spejle sig i mig. Vi har forskellige kompetencer som frivillige – nogle brugere vil helst tale med unge, andre ældre. Fx hvis 
det er sådan noget med veninder og drenge, så kan de spejle sig i mig – jeg har næsten lige været igennem det – det er fordelagtigt. 
Jeg kan lidt bedre sætte mig ind i noget med forældre og venner, det er gået mere i glemmebogen for de ældre frivillige. Det er ligesom 
tættere på for mig.”(Frivillig). I andre tilfælde, hvor der er tale om tungere problemer, vil det være en professionel, 
der tager samtalen for at sikre, at den unge får en fagligt kvalificeret hjælp. 

I kraft af, at der er en stor del af de frivillige, som ikke tager samtaler, står de ansatte for en væsentlig del af 
samtalerne, hvor der heller ikke nødvendigvis er en frivillig med. Dette hænger således sammen med de frivil-
liges profil og kompetencer. Samtidig nævner headspace også, at det kan være svært at få vagten fra kl. 12-15 
dækket af frivillige, hvilket kan være en særlig udfordring for et landdistriktsområde, hvor frivilliggruppen i høj 
grad indeholder gymnasieelever og folk i arbejde og i mindre grad studerende ved videregående uddannelser, 
som kun har få undervisningstimer om dagen. Der er dog frivillige tilstede i hele åbningstiden. Desuden viser 
erfaringen fra de andre headspace centre også, at der gradvist kan ske en ændring i opgavefordelingen mellem 
ansatte og frivillige. I mange af de andre centre startede de ansatte også med at have flest samtaler, og efterhån-
den fik de flere og flere andre opgaver, og frivillige tog mere over på samtaledelen. Det er dog ikke sikkert, at 
det sker i Billund Kommune, da sammensætningen af frivilliggruppen er lidt anderledes. 

Generelt udtrykker både ansatte og frivillige, at de frivillige er klædt på til de opgaver, som de løfter samt føler 
sig trygge i deres arbejde. Dette er dels i kraft af den uddannelse, som headspace tilbyder samtlige frivillige og 
oplæringen i chatrådgivning, dels grundet den løbende sparring og debriefing, som der foregår i headspace 
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Billund efter hver samtale. Proceduren er, at den frivillige altid taler med en ansat efter hver samtale, således at 
den frivillige får vendt brugerens problemstilling og næste skridt med en ansat. Derudover kan den frivillige 
hente en ansat ind i samtalen, hvis der kommer problemstillinger på banen fra brugeren, som den frivillige ikke 
føler sig klædt på til. Dette fungerer godt, som en af de frivillige forklarer: ”jeg har oplevet samtaler, hvor det har været 
svært, men så henter jeg bare X [Ansat] samtidig med, at jeg søger for at bevare roen overfor den unge. De skal ikke føle, at man 
er blevet forskrækket. Jeg siger sådan: ”ved du hvad - er det ok, at jeg lige henter en af de andre – han vil nemlig være meget bedre 
til lige netop det her”…”. (Frivillig) Evaluator vurderer, at denne procedure er en hensigtsmæssig måde dels at passe 
på de frivillige, dels at sikre, at brugerne får den rette og mest kvalificerede hjælp.  

1.3 REKRUTTERING AF FRIVILLIGE 
Headspace Billund har nogle udfordringer med at rekruttere de frivillige, som de har brug for. Det handler 
primært om mængden af frivillige, da de tilknyttede frivillige er motiverede og kompetente til at løse opgaven 
samlet set. Gruppen af frivillige kan løfte de forskellige slags opgaver der er, og der er ikke opgaver, som 
headspace ikke kan løse grundet for få frivillige. Eller opgaver, som løses uden det rette kvalitetsniveau overfor 
brugerne. Rekrutteringen af frivillige er dog en større udfordring end for de andre headspace centre, men det 
er en opgave, som kan og bliver løst tilfredsstillede. 

Headspace i Billund løser blandt andet opgaven ved at være mere fleksible end i de andre centre i forhold til, 
hvor ofte man som frivillig skal komme i headspace, og hvorvidt man skal påtage sig faste vagter, hver uge. 
Dette skyldes, at dem som ellers er kernefrivillige andre steder er et fåtal i Billund. Fx er en af de frivillige i 
headspace Billund en socialrådgiversturende, som bor i Grindsted, men læser i Esbjerg, hvilket betyder, at 
vedkommende selv skal kunne bestemme sine vagter uge for uge. Der kan således ikke være krav om, at hun 
kommer hver uge eller det samme tidspunkt hver uge, da hendes skema skifter samt hun har lang pendlingstid 
frem og tilbage.  

Et andet fremmende element for rekrutteringen af de rette frivillige er en screeningsproces, hvor den potentielle 
frivillig kommer til samtale, hvorefter vedkommende får to dage til at tænke over, om det virkelig er det, som 
vedkommende gerne vil. Evaluator vurderer, at dette er medvirkende til at sikre motiverede frivillige, som har 
taget grundig stilling til at gå ind i headspace, som frivillig.  
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2. Samspillet mellem headspace Billund og Billund 
Kommune 

Følgende kapitel vil fokusere på samspillet mellem headspace Billund og Billund Kommune. Her vil vi dels 
kigge på selve organiseringen af samarbejdet, dels brobygningen mellem dem de to aktører. I denne forbindelse 
er det særligt relevant at analysere på betydningen af, at headspace ikke er en offentlig indsats.  

2.1 ORGANISERING AF SAMARBEJDET 
Billund Kommune har et tæt samarbejde med headspace Billund. Organiseringen af samarbejdet er illustreret i 
figuren nedenfor.  

Figur 5: Organisering af samarbejdet mellem headspace Billund og Billund Kommune 

 

Billund Kommune har en kommunal koordinator for samarbejdet med headspace Billund. Koordinatoren er 
teamleder i Arbejdsmarkedsafdelingen og dermed også leder for det opsøgende ungeteam. Både headspace og 
det opsøgende ungeteam har unge som målgruppe, og derfor er det en relevant indgang til kommunen. Den 
kommunale koordinator holder møder med centerchefen i headspace ca. en gang om måneden. Derudover er 
der en praktisk kommunal kontaktperson. 

Der er to medarbejdere, som er delt mellem Billund Kommune og headspace Billund. Delte medarbejdere er 
en del af konceptet for headspace, og formålet er at styrke brobygningen og sikre en god tilknytning til kom-
munen. I Billund Kommune er der tale om en SSP-medarbejder og en social vicevært fra det opsøgende unge-
team, som hver er ansat i headspace 7 timer om ugen og kommer hver især i centeret fast en dag om ugen. 
Derudover kan nogle timer lægges på andre tidspunkter, fx i forbindelse med arrangementer, og der kan være 
telefonisk kontakt henover ugen.  
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Da headspace startede op i Billund Kommune, lagde kommunen i alt 19 medarbejdertimer i centeret, i lighed 
med praksis i de andre headspace centre i Danmark. Centerchefen har undervejs lagt op til en justering af dette 
timetal, da det ikke blev vurderet nødvendigt med de 19 kommunale timer, og centeret ønskede at tage ansvar 
for ikke at bruge unødige kommunale ressourcer. Centret i Billund Kommune er mindre end de andre 
headspace centre, og derfor er timetallet for de delte medarbejdere nu kun 14 timer.   

Derudover stiller Billund Kommune lokaler til rådighed og er med til at finansiere centret. Centerchefen oply-
ser, at der har været en god opstartsperiode, hvor der har været styr på mange detaljer vedrørende lokalerne, 
praktiske forhold og arbejdsdelinger. For eksempel har rengøring og vinduespudsning fra starten været aftalt 
og en del af budgettet. Som hun beskriver: ”Så noget af det som kunne være besværligt nogle af de andre steder, det har 
været på plads her.” Både den praktiske kommunale kontaktperson og den kommunale koordinator har også været 
udpeget fra starten. Således har der fra starten været en rigtig god opbakning fra kommunen.  

Brobygning mellem kommune og headspace er en central del af samarbejdet, som beskrives i næste afsnit. 

Generelt er der et tæt samspil mellem headspace og kommunen. Der er en følelse af ”kort afstand”, og de 
ansatte i headspace har flere indgange til kommunale instanser end koordinatoren og de delte medarbejdere. 
De kender kommunen og de forskellige afdelinger godt og ved hvem det kan være relevant at kontakte i for-
skellige situationer.  

2.2 BROBYGNING MELLEM HEADSPACE OG KOMMUNALE/REGIONALE IN-
STANSER  

Det er ikke alle slags problemer, som kan løses i headspace, og nogle gange kan en ung være i kontakt med 
andre instanser, hvor headspace kan være et bedre eller et supplerende tilbud. Derfor er det vigtigt med bro-
bygning både til og fra headspace, og brobygning er således et af de centrale elementer i headspace-konceptet. 

I headspace Billund foregår der brobygning til andre tilbud i forbindelse med omkring en tredjedel af samta-
lerne. Af interviewene fremgår det, at det er de faste og delte medarbejdere, der står for dette og altså ikke i 
særlig høj grad de frivillige. Der brobygges til en række forskellige steder, som det ses i nedenstående figur. Det 
er særligt kommunen, som der brobygges til, nemlig hhv. en kommunal sagsbehandler eller andet kommunalt 
tilbud. Det kan være mentorer i huset Horisont eller det opsøgende ungeteam. Derudover kan arbejdsmarked 
og uddannelseskategorien også betragtes som kommunalt, da det her i høj grad omhandler brobygning til Kom-
petencecentret. At så stor en del af brobygningen sker til det kommunale system kan underbygge ideen om, at 
headspace kan være med til at åbne døren til kommunen for de unge. Det er ikke registeret, at der brobygges 
til andre frivillige tilbud, men i interviewene er der kommet eksempler på, at headspace brobygger til fx Kvisten 
(et center for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb) og Cafe Jydepotten (lokalt værested). Den 
manglende registrering kan hænge sammen med, at der ikke brobygges til de skrevne eksempler: TUBA, Ven-
tilen osv., da de ikke findes i lokalområdet.  

Der foregår også brobygning til psykiatrien, som en psykolog forklarer: ”De tilbyder hjælp til at kontakte psykiatrien 
eller kommunen – for at de unge får den hjælp, de har krav på. Ved den konkrete patient, så hjalp medarbejderen ham med at 
køre ham, fordi han ellers selv havde svært ved at komme afsted” (psykolog, psykiatrien). 
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Figur 6: Brobygning: Hvis der er brobygget ifm denne samtale – Hvor har I brobygget til? 

 

Note: Evt. brobygning registreres ifm hver samtale og der kan sættes flere krydser. Dette spørgsmål er kun blevet stillet siden 
september 2016, dvs. 4 måneder. n=60 

Brobygningen foregår på forskellige måder. I næsten 70 pct. af tilfældene foregår det ved, at headspace aktivt 
hjælper den unge med at få kontakt til det relevante sted, i 16 pct. af tilfældene gør headspace blot den unge 
opmærksom på, hvor de kan gå hen. Ofte kan det at gennemskue, hvem man skal kontakte om hvad være en 
udfordring i sig selv for unge. Headspace kan også fungere som bisidder, hvilket sker i 9 pct. af tilfældene, mens 
7 pct. af tilfældene handler om at rådgive den unge om deres samarbejde med andre, fx en sagsbehandler eller 
behandler i det hele taget.  

Der sker også en brobygning til headspace. Det kan være rådgivere i andre kommunale tilbud, på skoler, i 
psykiatrien eller sagsbehandlere, som vurderer, at den unge de taler med ville have gavn af at komme i headspace 
enten som alternativ eller som supplement til deres tilbud. Blandt samarbejdspartnerne i evalueringen er der en 
konsulent i kompetencecentret, som fortæller: ”Vi peger på headspace overfor vores borgere, hvis der er nogle der har brug 
for det”. En anden samarbejdspartner, fra psykiatrien, fortæller på samme måde: ”Jeg holder mange indledende sam-
taler. Hvis de unge ikke hører til i psykiatrisk regi, men har nogle vanskeligheder, så henviser jeg nogle gange til headspace” 
(psykolog i psykiatrien). 

I data fra headspace fremgår det, at det ofte er pårørende og professionelle som henvender sig på vegne af en 
ung. Siden september 2016 har headspace fået 48 henvendelser fra andre end unge. En henvendelse er, når en 
pårørende eller en professionel kontakter centeret vedrørende en bekymring om en konkret ung på telefon, 
personligt eller pr. mail. Cirka halvdelen af henvendelserne har været telefonisk. Ud af disse henvendelser er 50 
pct. kommet fra fagfolk, herunder særligt socialrådgivere og personer fra fx Huset Horisont eller det opsøgende 
ungeteam. 24 pct. af henvendelserne var fra en forælder og 14 pct. har været fra en anden voksen pårørende til 
en ung. De henvender sig af forskellige årsager, som ses i følgende figur: 
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Figur 7: Henvendelser fra andre end den unge selv. Hvad var det primære fokus for henvendelsen? 

 

Note: (n=48) 

Når henvendelsen drejer sig om en ung, som personen er bekymret for, så blev der i cirka 77 pct. af tilfældene 
lavet en aftale om, at vedkommende vil komme forbi med den unge eller at vedkommende vil få den unge selv 
til at henvende sig.  

De delte kommunale medarbejdere kan spille en særlig rolle i forhold til brobygning, idet de også er en del af 
en kommunal instans. De er dog begge meget opmærksomme på, at de har to kasketter og, at de ikke skal 
blandes sammen. Men der er en tæt videndeling om de forskellige tilbud og nogle tætte relationer, som kan 
bruges både den ene og den anden vej.  

2.3 BETYDNINGEN AF IKKE AT VÆRE EN OFFENTLIG INDSATS 
Headspace Billund er et civilsamfundstilbud og altså ikke et kommunalt tilbud, selv om der er en god og tæt 
relation til kommunen. Det har stor betydning, at headspace kan tilbyde noget andet end kommunen. 

Headspace Billund fungerer ofte som et før-kommunalt tilbud. Det betyder, at en del unge kommer i headspace 
uden at have en sag i kommunen, og at det dermed fungerer som en tidlig indsats. Figur 8 viser fordelingen af 
de unge, der kommer i headspace Billund i forhold til, om de har fået hjælp i det offentlige system til en givet 
problematik inden, de talte med en i headspace om den. 
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Figur 8: Har den unge fået hjælp til dette tema i det offentlige system? 

 

Note: Registreres i forbindelse med hver samtale, hvor et nyt tema dukker op. Der kan sættes flere krydser. Er kun registreret 
siden september 2016, dvs. fire måneder. n=114 

Som det ses af figuren har ca. halvdelen af de unge ikke fået hjælp i det offentlige system. Rådgiverne vurderer, 
at det ikke har været relevant at få hjælp fra det offentlige system i 39 pct. af tilfældene. Det indikerer, at 
headspace Billund reelt fungerer som en tidlig indsats, da brugernes problemstillinger ikke har været på et ni-
veau, hvor det har været nødvendigt at inddrage det offentlige system. I andre tilfælde har det offentlige ikke 
været involveret, selv om det kunne være relevant. Her fungerer headspace også som en tidlig indsats idet den 
unge gennem headspace får hjælp før de ellers havde gjort det. I de tilfælde er brobygning til andre tilbud vigtigt. 

I interviewene lægger ansatte og frivillige i headspace vægt på, at stedet er ”frit” og ”trygt”, fordi det ikke er 
kommunalt. De uddyber det med, at headspace er et anonymt tilbud og at brugerne ikke får en sag i kommunen, 
fordi de kommer i centeret. Det vurderes, at mange af de unge netop ikke var kommet, hvis det havde været 
kommunalt: ”Vi er jo ikke kommunen, og derfor er det måske mere trygt for nogle at komme herover (frivillig). Derudover 
kan man få hjælp i headspace uden at passe ind i de kommunale paragraffer: ”Vi er ikke så firkantede, ikke så 
rammesat, ikke så paragrafstyret, så mange af de unge mennesker, som måske ikke passer ind i en boks i systemet, dem kan vi 
hjælpe det rigtige sted hen eller hjælpe dem her”. (ansat).  

Når headspace Billund således fungerer som et tidligt, før-kommunalt tilbud, så har det givetvis en betydning i 
forhold til at forebygge, at problemer bliver større, og at der dermed bliver behov for en (større) kommunal 
indsats. Som centerchefen beskriver: ”Der kan vi noget på den forebyggende bane, det før-kommunale tilbud, inden det man 
tumler med, bliver så svært, at man har brug for fagprofessionel hjælp. Det man kan i det før-kommunale er, at man kan komme 
ind ad døren, uden at andre instanser behøver blive blandet ind i det” (centerchef). På samme måde forklarer en samarbejds-
partner vigtigheden af headspace som et civilsamfundstilbud: ”Det har stor betydning, at der er den slags steder. De 
kan gribe nogle, inden de ryger for langt ned. Det er nemmere at komme til – mindre tabubelagt” (psykolog, psykiatrien) 

Som det også sås af figuren, var der en del unge, som havde fået hjælp i det offentlige system, inden de kom i 
headspace. 31 pct. har fået hjælp af kommunen omkring pågældende problemstilling, mens 12 pct. har fået 
hjælp fra enten en psykolog eller psykiater. Her er headspace således ikke et før-kommunalt tilbud, men det har 
alligevel en stor betydning, at indsatsen ikke er kommunal. Det har således stadig en betydning, at det føles 
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”frit”, og at hjælpen ikke afhænger af, at man passer ind i de kommunale kasser. Et civilsamfundstilbud er et 
godt supplement til en igangværende offentlig hjælp. Den særlige funktion kan man sige er ”imens-kommunal”. 
Den unge kan få mere hjælp og en anden slags hjælp i headspace. Som en ansat fortæller: ”Så kan vi hjælpe med alt 
det udenom som psykiatrien og kommunen ikke kan. Fx hvis psykiatrien siger, at det er en god ide at komme ind i en rytme med 
at komme op om morgenen, spise, træne osv, så kan vi hjælpe dem med at komme i gang”(ansat). Centerchefen fortæller også 
om en ung, som også er tilknyttet psykiatrien: ”en af de unge siger ”De snakker jo kun med mig om hvad der foregår i mit 
hoved og min medicin og ikke hvad der ellers sker i mit liv””(centerchef). Der er også et eksempel på, at en ansat er 
taget med en ung ud for at kigge på en lejlighed – en opgave som er nødvendig for, at den unge kan komme 
videre med sit liv, men som kommunen typisk ikke kan varetage. Headspace fungerer også som netværksska-
bende, som et sted man kan møde andre unge, lave mad sammen, spille et spil og snakke om både de små og 
de store ting. 

Det har en særskilt betydning, at tilbuddet i høj grad er baseret på frivillige kræfter. De unge brugere ved, at de 
frivillige er der, fordi de virkelig har lyst til at være der - at de er 100 % engagerede. Desuden giver det mulighed 
for en stor variation blandt rådgiverne. De unge brugere der har problemer med skolen, kæreste, venner eller 
deres forældre kan for eksempel have gavn af at snakke med en anden ung, der for nylig har haft lignende 
udfordringer. 

Alt i alt peger evalueringen på, at headspace fungerer godt som et civilsamfundstilbud udenfor de kommunale 
rammer. Der er unge, som har mindre problemer, som kommer i headspace, nogen får hjælp i headspace og 
andre får brug for andre instanser og har evt. sideløbende forløb i headspace. Det er således særligt i de sidst-
nævnte forløb, at brobygning til andre instanser er vigtig.  
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3. Brugerne hos Headspace Billund 

Følgende kapitel vil fokusere på brugerne af headspace i Billund, det vil sige de unge, som benytter tilbuddet. 
Analysen bygger på data registeret løbende hos headspace i perioden fra opstarten i 2015 til 17. januar 2017 
samt de kvalitative interview gennemført af Oxford Research i forbindelse med indeværende evaluering.  

3.1 HJÆLPENS OMFANG OG FORLØB 
Der er gennemført 780 rådgivende samtaler med brugere i headspace Billund siden etableringen, hvilket om-
handler 196 unikke brugere. Over 85 pct. af disse samtaler er personlige samtaler. De unge kommer således 
ofte mere end en gang. Nedenstående figur giver et billede af længden af de unges forløb. Det ses, at to tredje-
dele af samtalerne er 1.-3. gangssamtaler, mens en mindre del af samtalerne er en del af et længere forløb.  

Figur 9. Forløbslængder: Hvad nummer samtale er det med den unge? 

 

Note: Tallene i figuren angiver andelen af samtalerne, der var en 1-3. gangs samtale, en 4.-9. gangs samtale eller en 10.+sam-
tale. Den dækker således andele af samtalerne og ikke af forløbene. n=295. 

Headspace i Billund varetager også en del af chatfunktionen i headspace Danmark, som er landsdækkende. 
Udover deciderede rådgivende samtaler gennemfører headspace også en del andre aktiviteter. De har afholdt 
22 gruppemøder, hvor 15 af møderne har været i regi af en social øvegruppe, mens de resterende har været 
sociale hyggeaftener, hvor er blevet lavet mad og spist i fællesskab. Det er i snit omkring fem unge af gangen, 
som deltager i disse aktiviteter. Baggrunden for disse aktiviteter handler om, at headspace har identificeret, at 
mange af de unge mangler sociale kompetencer, føler sig ensomme og at disse unge ofte ikke har et netværk 
eller et trygt sted, hvor de kan øve sig.  

Headspace har også en del udgående aktiviteter. Siden etableringen har de afholdt 24 af denne type aktiviteter, 
hvor cirka halvdelen er oplæg om headspace, mens det også kan være oplæg om et konkret tema, fx børn og 
unge i den digitale verden eller andre problematikker, som er relevante for unge. I forbindelse med disse oplæg 
har headspace haft små samtaler med omkring 260 unge.  

3.2 HVAD KARAKTERISERER BRUGERNE? 
Overordnet kan evaluator konstatere, at headspace Billund har en bred målgruppe både i forhold til alder og 
køn samt typen af problemstillinger, de unge henvender sig med. Kønsfordelingen er hhv. 60 pct. piger/kvinder 
og 40 pct. drenge/mænd, hvilket stemmer nogenlunde overens med kønsfordelingen af headspace brugere på 
nationalt plan. Headspace i Billund har fat i en anelse flere drenge/mænd (omkring 4 pct.) end på landsplan. I 
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forhold til aldersfordelingen viser nedenstående figur, at hovedparten af brugerne er unge mellem 19-25, desu-
den er en stor andel unge mellem 16-18. 

Figur 10: Aldersfordeling blandt brugerne 

 

Note; De unges alder ved første samtale, n=189 

Geografisk kommer brugerne fra et stort område, omkring 75 pct. af brugerne kommer fra Billund Kommune, 
8 pct. fra Vejle og 5 pct. fra Aarhus. De resterende brugere kommer fra Esbjerg, Odense, Herning, Skive eller 
ukendt bopælskommune. Over 70 pct. af brugerne er under uddannelse, hvoraf omkring 7 pct. er sygemeldte, 
mens cirka 15 pct. er i enten ordinært arbejde eller beskæftigelsesrettet tilbud. De resterende cirka 15 pct. er 
hverken i arbejde eller under uddannelse – i lidt over halvdelen af disse tilfælde er det ufrivilligt, at den unge er 
i den situation. 

Brugerne får kendskab til headspace via forskellige kanaler, her er det særligt gennem skole/uddannelse, men 
kendskabet opnås også ofte gennem familie og venner. Figur 11 viser, hvorfra de unge har fået kendskab til 
headspace i Billund: 
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Figur 11: Hvorfra har brugerne kendskab til headspace Billund 

 

Note: Er kun registreret siden september 2016, dvs. fire måneder. n=61 

3.3 HVILKE UDFORDRINGER HAR BRUGERNE? 
De unge opsøger headspace af rigtig mange forskellige grunde. De problemstillinger, som de unge kommer 
med er alsidige, og graden af problemerne er desuden forskellige. Det er således både store/tunge og små/let-
tere problematikker, som de unge henvender sig med. Nedenstående figur viser den procentvise fordeling i 
forhold til de unges henvendelsesårsag. Det har været muligt at indikere tre problematikker per ung per samtale 
afholdt i headspace. Top fem er nogenlunde identisk med det nationale billede. 
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Figur 12: Problematikker: Hvad er de(t) primære tema (er) den unge kom for at tale om i dag (max 3)? 

 

Note: Registreres i forbindelse med hver samtale. Der kan sættes op til tre krydser. n=375 

Det kan desuden være én problemstilling, som den unge henvender sig, hvor det så viser sig, at der er en række 
af forskellige problemstillinger, som den unge har brug for at få løst. Det kan fx være, at den unge henvender 
sig med en meget konkret problemstilling, da vedkommende har brug for et nyt sted at bo. Hen af vejen (igen-
nem flere samtaler) viser det sig imidlertid, at der længe har været en udfordring med misbrug i vedkommendes 
nuværende hjem, og at vedkommende også har problemer på sin uddannelse. I cirka halvdelen af samtalerne 
vurderes det, at det er den samme problemstilling som tidligere, i de resterende tilfælde er det delvist den samme 
problemstilling eller problemstillinger, som hænger sammen. I cirka 6 pct. vurderes det til at være noget helt 
andet. At der i headspace er tid og rum til, at brugerens problemstilling udvikler sig eller ændrer sig er netop en 
af de virkemekanismer, som blev tydelige ved evalueringen af de første seks headspace centre, og en styrke ved 
headspace generelt – også i Billund.  
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3.4 HVAD ER BRUGERNES UDBYTTE? 
Indeværende evaluering er ikke en virkningsevaluering, og har derfor ikke systematisk evalueret brugernes ud-
bytte af headspace. Men i kraft af at de samme virkemekanismer gør sig gældende i headspace Billund, som i 
de andre headspace centre kan evaluator fremhæve det udbytte, som den tidligere evaluering har vist. Konklu-
sionen i den tidligere evaluering gennemført af Oxford Research i 2015 var, at de unge brugere er tilfredse med 
tilbuddet, og at indsatsen virker positivt på deres trivsel.1 Dette bekræftes af udsagn fra de kvalitative interview 
gennemført i forbindelse med indeværende evaluering.  

Centerchefen for headspace i Billund beskriver de unges udbytte, og påpeger samtidig en række essentielle 

kerneelementer ved headspace således: ”De får et netværk, de kommer ud af deres ensomhed, de får hjælp til brobygning, 

hvis de har brug for det. De kan godt stadig være i headspace, selvom de er blevet brobygget til fx psykiatrien. Og så får de visheden 

om, at uanset hvad, så kan man komme ind ad døren og sige lige det man vil. Uden at blive en sag i kommunen.” (Centerchef) 

En af de frivillige lægger vægt på, at de unge får lidt mere ro i hovedet til at kunne tackle de udfordringer, som 

livet byder dem. Mens en anden frivillig beskriver de unges udbytte således: ”De unge kan være åbne omkring alle 

de ting, som de føler, er lidt ved siden af – vi er nogen, som ikke dømmer, og som ikke ser dem i hverdagen. De unge finder ud af, 

at de ikke er så ved siden af – finder ud af, de ikke er alene og så anderledes, vi anerkender og fortæller dem, at der er andre, som 

har de samme problemer. Alt er ikke helt håbløst”. (Frivillig) 

                                                      
1 Evaluering af headspace, august 2015 udarbejdet af Oxford Research for headspace Danmark 
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4. Headspace i Billund Kommune - afrunding og per-
spektivering 

I dette kapitel summerer vi op på evalueringens resultater og sætter fokus på de ting, som er særlige ved 
headspace Billund og den kontekst som centeret indgår i – særligt beliggenheden i en lille kommune. 

4.1 FRIVILLIGGRUPPEN ER LIDT ANDERLEDES 
Sammensætningen af de frivillige er anderledes end i headspace generelt. De fleste centre ligger i studiebyer, 
hvor der derfor er mange studerende. Her er det studerende, som udgør kernen i de frivillige og mange af de 
frivillige studerer på en socialfaglig uddannelse, eller en anden uddannelse, hvor relationer er centrale (psykolog, 
lærer, pædagog eller lignende). Samtidig er det relativt nemt at rekruttere frivillige. 

I headspace Billund er rekrutteringen af frivillige muligvis mere udfordrende, og de frivillige har flere forskellige 
profiler. Der er relativt få i aldersgruppen 20-29, mens der er en gruppe meget unge, og en gruppe der er noget 
ældre. De har forskellige kompetencer og har opgaver, der svarer til deres kompetencer og ønsker. Den varie-
rerede frivilliggruppe udnyttes, så man matcher brugerne med den type rådgivning, der er brug for. De unge 
kan være gode til at snakke om typiske ungdomsproblemer og til netværksaktiviteter, mens de professionelle er 
med til samtaler om tungere emner, evt. sammen med en frivillig, der har erfaringer, som det er relevant at 
trække på. Evaluator vurderer, at headspace Billund ikke er gået på kompromis, men er lykkes med at rekruttere 
motiverede og kompetente frivillige. 

4.2 STOR VÆRDI AF HEADSPACE SOM CIVILSAMFUNDSTILBUD 
Det har en stor betydning, at tilbuddet ikke er en del af kommunen, og headspace fungerer både som en tidlig 
før-kommunal indsats og som en indsats, som kører løbende med kommunale eller regionale tiltag. I begge 
tilfælde har det en stor betydning, at headspace er civilsamfundstilbud, som er anonymt og uden den kommu-
nale logik – det gør, at det føles ”trygt” at komme og at de kommunale kasser ikke sætter grænser for, hvilken 
type hjælp og omfanget af hjælpen man kan få. I en lille kommune, hvor der ikke er alverdens forskellige tilbud 
til borgere med behov for hjælp eller støtte har det en særlig betydning, at det er et fleksibelt tilbud. 

Samarbejdet med kommunen fungerer godt, og som centerchefen udtrykker det: ”Fra dag 1 har kommunen gerne 
ville det” (centerchef). Afstanden til kommunen er mindre end den typisk er i en større kommune, og alle med-
arbejderne formår at navigere i det kommunale system. Brobygningen er derfor ikke afhængig af de kommunale 
delte medarbejdere i samme grad som i større kommuner. De delte medarbejdere vurderes dog stadig at have 
en funktion, da de sikrer, at kommunen har et direkte ejerskab til headspace, og da de understøtter vigtigt 
kendskab og relationer mellem forskellige instanser. 

4.3 BRUGERNE – UNGE MED FORSKELLIGE UDFORDRINGER 
Brugerne i headspace Billund er unge mennesker mellem 12-25, hvoraf de fleste er mellem 16 og 25. Fordelin-
gen af brugere i headspace Billund er ikke meget anderledes end i andre centre. Det gælder heller ikke i forhold 
til de unges problemer. Der er både mange unge med ”lette” ungdomsproblemer, som har brug for nogen at 
snakke med og som får god hjælp til det i centeret. Ligeledes er der en stor gruppe unge med større vanske-
ligheder, såsom misbrug og selvmordstanker.  
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4.4 CENTER I STADIG UDVIKLING 
Headspace Billund blev etableret i 2015 og er i den forstand stadig en ung organisation. I forbindelse med 
evalueringen af de seks første headspacecentre, som Oxford Research gennemførte i 2013-2015, var det tyde-
ligt, at der skete meget ift. forankring mellem det første og det andet år. For eksempel var der i forbindelse med 
midtvejsevalueringen en vis skepsis fra samarbejdspartnerne ift. hvad headspace kunne bruges til, mens denne 
skepsis ikke længere var tilstede ved slutevalueringen.2 Det er dermed forventeligt, at headspace Billund endnu 
ikke er færdigt forankret, og at der er potentiale for, at det kan blive en mere kendt, aktiv og velfungerende 
organisation, end den er nu. 

Headspace Billund har gjort meget for at blive kendt blandt de unge i kommunen. De har været ude i 7.-9 
klasserne på alle skoler og på alle ungdomsuddannelserne. Derudover deltager de ved konfirmanddagen og 
andre arrangementer for unge i kommunen. De har også etableret et samarbejde med 3f, som sender materiale 
om headspace ud til alle nye medlemmer under 25. Samtidig lægger centeret vægt på at være tilstede i de lokale 
medier, hvilket de har god succes med. Den store indsats for at blive kendt i kommunen begynder at bære frugt, 
fortæller centerchefen: ”Vi mærker måned for måned at stedet bliver mere og mere kendt og at folk ved hvad det er” (cen-
terchef). 

Centeret har forskellige planer for fremtidige aktiviteter og samarbejder. Blandt andet har de talt med nogle af 
skolerne om at lave skilsmissegrupper, de er ved at etablere en pigegruppe i Vorbasse, og de taler med kompe-
tencecentret om fælles aktiviteter, herunder at tage på en tur sammen med brugerne til København.  

4.5 HEADSPACE UDFYLDER FLERE ROLLER  
Både ansatte og frivillige lægger meget vægt på åbenheden i headspace Billund. Det indebærer at de unge kan 
komme fra gaden uden aftale og have nogen at snakke med, enten uformelt over et spil kort eller som en 
egentlig rådgivningssamtale. Lokalerne er hyggelige, og man kommer som bruger ind i en stue/køkkenalrum, 
som skaber et hjemligt miljø, der giver tryghed. Nogle brugere kommer ofte forbi for at ”hænge ud” med de 
ansatte og frivillige, og nogle frivillige kommer også forbi uden at have vagter, netop fordi det er hyggeligt. 
Headspace Billund bliver ikke omtalt som et værested, men idet der ikke er et sådant tilbud i kommunen mål-
rettet de unge, er der et behov, som headspace i hvert fald delvist kan opfylde. 

En af de roller, som headspace Billund udfylder er at etablere netværk mellem unge og udvikle deres sociale og 
praktiske kompetencer. De har åbent om mandagen, hvor der ikke er samtaler, men udelukkende fokus på 
netværk og hygge. Det er også ofte netværksaftner, som de frivillige styrer. Som regel foregår det sådan, at de 
frivillige og de unge brugere køber ind, laver mad og spiser sammen. Netop den type aktiviteter lægger psyki-
atrien meget vægt på, fordi det giver både sociale og praktiske kompetencer, som det kan være svære at få andre 
steder: ”Det er jo meget unge mennesker, som har svært ved at komme ud af deres skal. Så kan det være godt at møde nogle 
andre, der også har vanskeligheder frem for at starte i en eller anden klub. De er også gode til at give dem nogle hverdagskompetencer. 
Jeg ved, at min patient har lært at købe ind og lave mad. Det er rigtig godt” (psykolog, psykiatrien). 

Gennem netværksaktiviteterne får de frivillige, som måske ikke er kvalificerede til at tage rådgivningssamtaler, 
en væsentlig rolle, og bliver en central del af centrets aktiviteter. På den måde bruger headspace Billund alles 

                                                      
2 Oxford Research: Evaluering af headspace: ”Slutevaluering af pilotprojektet udarbejdet for headspace Danmark”, august 
2015 
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kompetencer og bibeholder de frivillige som en vigtig grundsten for centret til gavn for både brugere og frivil-
lige. 

En anden rolle, som er særlig for headspace Billund er, at de gør meget ud af at være tilstede i hele kommunen. 
Til det formål har de fået stillet en bil til rådighed af en lokal bilforhandler. Det giver mulighed for at tage 
samtaler med unge i deres lokalmiljø, fx derhjemme eller på et lokalt bibliotek eller lignende.  

I forhold til de andre tilbud i kommunen, så tilbyder headspace Billund en fleksibel hjælp og støtte. Både råd-
givningen om små og store vanskeligheder samt netværksdannelsen vurderes at være relevant og et behov, som 
er svært at dække af kommunens andre tilbud. Det er på de unges præmisser, dvs. de kan snakke om det som 
de selv synes er vigtigt, og så ofte de har brug for det. Og så har det en stor betydning, at det er et civilsam-
fundstilbud, som ikke er en del af kommunen. Headspace Billund hjælper med stor sandsynlighed unge, som 
ellers ikke ville få hjælp og forebygger, at nogle problemer vokser sig større.  

4.6 UDVIKLINGEN AF HEADSPACE IFT BESLUTNINGSGRUNDLAGET 
Aftalen om at etablere et headspacecenter i Billund Kommune blev vedtaget af kommunen i februar 2015. I 
beslutningsgrundlaget blev der fremlagt at: 

 Headspace tilbyder anonym rådgivning til unge mellem 12-25 år, som har problemer, der påvirker dem 
i deres hverdag 

 Hjælpen sker på de unges præmisser med fokus på ung-til-ung kontakt 

 Headspace er et før-kommunalt og forebyggende tilbud (ca. 90 pct. angiver, at de ikke har haft kontakt 
med kommunen før) 

 Headspace i Billund vil have en del opsøgende virksomhed, herunder oplæg på uddannelsesinstitutio-
ner og udgående rådgivning i hele kommunen 

 Det anslås, at der er ca. 870 unge indenfor headspaces målgruppe i kommunen 

 Det vurderes, at organiseringen skal bestå af en centerchef, en fastansat medarbejder, en kommunalt 
ansat medarbejder på deltid (ca. 19 timer i headspace) samt ca. 25 frivillige 

 Centeret placeres der, hvor de unge kommer 

 I Billund foreslås det at fokusere på de 12-15-årige, som ikke er omfattet af det opsøgende ungeteam  

Headspace Billund tilbyder – som de andre headspacecentre – rådgivning til unge mellem 12-25 år. Dette er 
kerneopgaven. Det sker på de unges præmisser og handler i høj grad om ”nogen at tale med”. Det er dog ikke 
altid en ung, de kommer til at tale med. Ved lette problemer vil det næsten altid være en frivillig, oftest en ung. 
Ved tungere problemer vil det oftest være en af de ansatte og/eller en mere erfaren frivillig, der varetager 
samtalen. Der er ofte to tilstede, hvorfor de unge frivillige kan deltage sammen med en ansat i starten. Erfarin-
gen fra andre headspacecentre viser, at der ofte sker en glidning mod, at de frivillige overtager flere opgaver 
løbende.  

Der foregår i høj grad ung-til-ung kontakt i forbindelse med netværksaktiviteterne i centret. Denne del fylder 
mere, end der er lagt op til i beslutningsgrundlaget, idet mandage bliver brugt til uformelt netværk, og der 
desuden jævnligt afholdes netværksaftner, hvor frivillige og brugere laver mad og spiser sammen. Disse aktivi-
teter fremhæves særligt af samarbejdspartnerne, idet det giver de unge nogle sociale og praktiske kompetencer, 
som er svære at give dem i det kommunale system, og der heller ikke umiddelbart er andre aktører i kommunen, 
der kan løfte dette behov. 
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Det er angivet, at headspace er et førkommunalt og forebyggende tilbud. Som beskrevet i evalueringen optræder 
headspace Billund ofte netop som sådan, idet den unge ikke har fået hjælp andre steder til et givent problem i 
ca. halvdelen af tilfældende. Det fungerer også som et ”imens-kommunalt” tilbud, idet headspace i andre til-
fælde supplerer det offentlige system med enten mere eller anden hjælp. Vi kan desværre ikke sammenligne 
disse data med data på landsplan (da det ikke er det samme, der er spurgt om), men kan konstatere, at headspace 
Billund fungerer som et førkommunalt tilbud i mange tilfælde, men at det i andre tilfælde fungerer som et 
supplerende ”imens-kommunalt” tilbud. 

Den opsøgende og udgående rådgivning foretages, som det blev lagt op til. Headspace Billund har været på 
besøg på alle skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor de har fortalt om headspace i alle 7.-9. klasser og har 
holdt 24 egentlige oplæg. Derudover kommer headspace ud til de unge med en lånt bil, hvis der er tale om 
unge, som ikke umiddelbart kan komme forbi centeret i Grindsted. 

Headspace har som nævnt vurderet, at der er 870 unge i målgruppen. Indtil nu har der være 196 unge i rådgiv-
ningen. Målet er at nå så bredt ud som muligt til målgruppen. I forhold til at headspace Billund er et relativt 
nystartet center, vurderer evaluator at de har hjulpet en god andel af de potentielle brugere, og at der er basis 
for, at man kan hjælpe flere over tid, da centeret bliver mere og mere kendt blandt de unge – også blandt dem 
med lettere problemer. 

Ift. organiseringen har headspace Billund nu lidt færre timer fra de kommunale medarbejdere og færre frivillige. 
Det skyldes dels en tilpasning til de lokale forhold, hvor der er færre brugere og dermed behov for færre med-
arbejdere og frivillige, i forhold til de større byer. Derudover har det været udfordrende at finde nok kvalifice-
rede frivillige, hvilket også var erfaringen fra headspace Horsens jf beslutningsgrundlaget. Erfaringen herfra var 
også, at det var vigtigt med en bred frivilliggruppe, hvilket i høj grad er lykkedes i Billund. Der er i øvrigt 
frivillige nok til at dække åbningstiden og varetage de fleste opgaver.  

Placeringen af centeret vurderes at være rigtig, idet mange unge kommer naturligt forbi. 

Headspace Billund har ikke særlig kontakt med de 12-15-årige, men de indgår dog som en betydelig andel af 
brugerne, idet 16 % er 12-15 år. Dette er den samme andel som på de andre headspacecentre. Der har været 
besøg på alle skoler og det nye initiativ med skilsmissegrupper retter sig særligt mod denne gruppe.  
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Bilag 1: Udvalgt fakta fra evalueringen 
Billund Kommune har udvalgt en række fakta, som opgøres nedenfor i punktform. 

Data for hele perioden: 

 Antal brugere i headspace Billund: 196 

 Brugernes alder: 12-25 år. De fleste er mellem 16-25 

 De fem primære årsager til, at de unge henvender sig: 

o Uddannelse/arbejde 

o Tristhed/nedtrykthed/depressive tanker 

o Det at have en psykiatrisk diagnose 

o Konflikter med venner og/eller familier 

o Boligsituation 

 Antal samtaler som de unge har fået: 780 

 Antal frivillige: 17 

 De frivilliges alder: Mellem 18 og 67, over halvdelen er 18-19 år. 

 De frivilliges gennemsnitlige ”arbejdstid”: 2-3 timer om ugen 

 De frivilliges opgaver:  

o varetagelse af rådgivende samtaler, evt. sammen med en ansat 

o varetagelse af chatfunktionen 

o netværksaktiviteter og praktisk arbejde (herunder tilstedeværelse i hele åbningstiden) 

o udgående aktiviteter og fortalervirksomhed 

o støtte til unge, fx at følges med dem til møder osv. 

 Headspace Billunds øvrige opgaver (udover rådgivende samtaler i centret) 

o Rådgivning via chatten 

o Udgående rådgivning i hele kommunen 

o Uformelt netværk i åbningstiden og om mandagene 

o Støtte til unge, fx at følges med dem til møder osv. 

o 22 gruppemøder, herunder social øvegruppe og sociale hyggeaftner 

o 24 udgående aktiviteter (fx oplæg om et konkret tema) 

o 260 korte kontakter i forbindelse med udgående aktiviteter 

 

Data for perioden september 2016 til 17. januar 2017 (i alt 134 samtaler og 65 brugere) 

 Antal henvendelser der kommer fra fagpersoner og pårørende: 48  

 Antal gange, der er henvist (brobygget) til øvrige instanser: 603  

 Antal brugere, der har fået hjælp til samme tema i det offentlige system: Op til 484 

                                                      
3 Nogle brugere kan dog være talt med flere gange 
4 Nogle brugere optræder flere gange, da det registreres hver gang et nyt tema dukker op – der er 114 registreringer i 
perioden 
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