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Hvad er RFI INDSIGT?

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om mulige løsninger på 
samfundets udfordringer. Vores arbejde spænder over fire faser. Gennem viden, ind-
sigter og læringer fra forskning, social innovation og samspil med praksis undersøger 

vi udfordringerne. Vi udvikler og afprøver mulige løsninger. Vi sørger for, at løsningerne 
bliver effektevalueret, så vi opnår viden om, hvorvidt de skaber de tilsigtede positive 
forandringer og er omkostningseffektive. Samtidig holder vi os hele tiden for øje, at 
effektfulde indsatser skal være skalérbare, så de kan udbredes til større målgrupper. 

Undervejs i vores arbejde lærer vi hele tiden nyt, nye spørgsmål melder sig, og vi får 
løbende nye indsigter om udfordringen, målgruppen, og hvilke virkemidler der poten-
tielt kan skabe positive forandringer. Den viden bygger vi på i udviklingen af en given 
løsning. Men det er først, når resultaterne af en forskningsbaseret effektevaluering fore-
ligger, at vi ved, om løsningen skaber positive forandringer for målgruppen og dermed 
for samfundet. Det tager tid at nå frem til det resultat. Med ”RFI Indsigt” ønsker vi at dele 
den praksisnære viden, vi løbende opbygger i vores arbejde – også i de tidlige faser. 
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Mentale helbredsproblemer er i stigning, særligt blandt 
unge kvinder. Det er særligt tydeligt i surveys, som af-
dækker selvoplevet mentalt helbred. For eksempel be-

retter flere og flere unge kvinder i Sundhedsstyrelsens Nationa-
le Sundhedsprofil om et dårligt mentalt helbred. For hver gang 
der i 2010 var ti unge kvinder med dårligt mentalt helbred, var 
tallet i 2017 steget til 14 unge kvinder. Ifølge Vidensrådet for Fore-
byggelse har udviklingen på næsten alle indikatorer for børn og 
unges mentale helbred været negativ i de seneste tyve år. Det er 
kun andelen af selvmord blandt unge samt udviklingen af psyki-
ske og psykosomatiske symptomer, som ikke er steget i denne 
periode. På næsten alle parametre er det særligt de unge kvinder, 
som er ramt. 

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er i den indledende og 
eksplorative fase, hvor vi afdækker viden, der kan pege på nye 
veje, med det formål at forbedre særligt de unge kvinders mentale 
helbred. For hvad er op og ned i de mange fortællinger om unges 
dårlige mentale helbred? Hvad afgør eller hindrer, at unge ender i 
mental mistrivsel? Og hvornår gør den mentale mistrivsel, at unge 
ender i langvarig udsathed? 

Hvad ved vi om unge 
kvinders mentale helbred?
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Den kraftige stigning i dårligt 
mentalt helbred baserer sig i væ-
sentlig grad på selvrapporteringer 

fra spørgeskemaundersøgelser. Derfor 
er vi opmærksomme på, om stigningen 
også i nogen grad kan skyldes, at vi har 
ændret den måde, hvorpå vi taler om og 
spørger ind til unges mentale helbred.  

Men hvad er årsagerne til, at der er et 
tilsyneladende stadigt stigende antal 
unge, som kæmper med dårligt mentalt 
helbred? Vi forsøger at komme svaret 
nærmere ved at sammenholde udvik-
lingen i selvrapporteret dårligt mentalt 
helbred med andre mål for dårligt mentalt 
helbred i kvantitative data, for eksempel 
udviklingen i brug af sundhedsydelser og 
diagnoser. 

Adgangen til psykiatrien og til psykolog-
hjælp har ændret sig over de seneste 
årtier – og det har brugen af diagnoser gi-
vetvis også. Vi er derfor forsigtige i vores 
fortolkninger af data. Men de mange da-
takilder hjælper os med at rette opmærk-
somheden mod områder og målgrup-
per, hvor mentale helbredsproblemer er 
særligt udbredte. Ved at fortolke og forstå 
data og ved løbende at drøfte vores for-
tolkninger med relevante eksperter får 
vi formuleret en række gode spørgsmål, 
som vi kan få svar på blandt frontmedar-
bejderne i vores samarbejdskommuner. 
På modsat vis kan svarene fra vores kva-
litative arbejde bidrage med retninger, 
som vi efterfølgende kan undersøge i 
data. 



Mediedækningen af unges dårlige 
mentale helbred er massiv. Unge bli-
ver spurgt til deres mentale helbred 
i mange fora. Hvilken indflydelse har 
opmærksomheden på feltet for un-
ges selvoplevede mentale helbred? 
Hvordan oplever unge det, at deres 
mentale helbred er ”under lup” fra 
mange vinkler? 

Forældre er vigtige, ikke kun i barn-
dommen, men langt op i livet. Men 
det er en svær rolle, i særlig grad, 
hvis barnet eller den unge er i men-
tal mistrivsel. Hvilken indflydelse har 
forældrerollen, når en ung får udfor-
dringer med sit mentale helbred? 
Og kan forældrerollen styrkes, når 
det handler om at hjælpe en ung i 
mistrivsel godt videre? 
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I forbindelse med dette projekt har 
ROCKWOOL Fondens Interventi-
onsenhed indgået et samarbejde 
med to internationale forskere: Mo-
nica Costa Dias fra Institute for Fiscal 
Studies i London (IFS) og Marcos Ve-
ra-Hernandez fra University College 
London og IFS. Forskerne bidrager 
med et skarpt og kritisk blik på da-
taanalyserne i et internationalt per-
spektiv. 



6

Hvad er vi blevet 
særligt optagede af? 

I vores kvalitative arbejde undersøger vi 
de dynamikker, som kan medføre dårligt 
mentalt helbred blandt unge kvinder. Vi 

har indgået et tæt samarbejde med Lejre 
og Kalundborg Kommuner og har deri-
gennem fået lejlighed til at interviewe en 
række medarbejdere på normal- og spe-
cialområdet. Vi har desuden interviewet 
en række unge kvinder i forskellige aldre 
og med forskellige baggrunde i begge 
kommuner, og vi har fået adgang til digi-
tale fællesskaber. Dette arbejde har gjort 
os klogere på tegn på mental mistrivsel 
og på de dynamikker, der hindrer eller 
forstærker denne mistrivsel. 

I vores afdækning af unge kvinders livs-
verden kigger vi på både formelle og 
uformelle læringsmiljøer. Vi kan se tegn 
på øget mistrivsel, når unge går fra én 
skole eller uddannelsesinstitution til en 
anden. Overgangene er ikke blot en insti-
tutionel overgang, det er i høj grad også 
et skifte i normer, kulturer og forventnin-
ger. Det bekræftes af studievejledere og 
undervisere i forskellige skolesystemer – 
fra grundskole over ungdomsuddannel-
ser til videregående uddannelser. Hvad i 
disse overgange gør det svært at bevare 
mental trivsel?  Som en studievejleder på 
et gymnasium beskriver det: 

 Jeg kalder dem de instrumentel-
le piger. De har afkodet skolenormer-
ne, siden de var små. Jo mere ”stylede” 
og tjekkede de er, jo mere bekymret bli-
ver jeg. Deres humør er mit allerførste 
pejlemærke”. 

/ Studievejleder

"
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 Nogle gange er mor med til mø-
der – og der må man bare sige, at hun 
også burde have hjælp til at tackle situ-
ationen. Forældrene bekræfter de unge 
i, at de har det skidt og ikke kan no-
get”.    

/ Socialrådgiver

"

En anden opmærksomhed er, at foræl-
drene – og tilsyneladende i særlig grad 
moderen - fylder meget i forhold til unge 
med dårligt mentalt helbred, selv meget 
langt op i ungdommen.  En socialrådgi-
ver i en kommune udtaler: 

At være forælder til et ungt menneske 
med dårligt mentalt helbred er en stor 
udfordring og en svær balancegang. 

Indimellem fører de unges udfordringer 
til, at de ikke kan komme i skole. En pause 
fra skolen kan udvikle sig til egentlig sko-

 Man gør det bedste, man kan. 
Det skal være perfekt for mig. Men jeg 
er aldrig tilfreds. Heller ikke, når jeg 
når mine mål. Men det er jo også po-
sitivt, fordi det betyder, at jeg har et 
mega drive. Jeg elsker at have travlt. 
Hvis du vælger noget fra, er det, fordi 
du er svag. Jeg bliver altid syg i mine 
ferier.”

/ Kvindelig gymnasieelev

"

levægring, hvilket er et andet emne, som 
vi i den kommende tid vil undersøge 
nærmere fra både forældrenes, de unges 
og frontmedarbejdernes vinkler. Vi har i 
vores kvalitative arbejde oplevet, at der i 
forbindelse med skolevægring er forskel-
lige holdninger og forklaringer på spil, 
ikke mindst når den unge skal have den 
rette hjælp til at komme godt ind i det 
faglige og sociale fællesskab igen.
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Hvad er de næste skridt? 
RFI-modellen

I ROCKWOOL Fondens Interventi-
onsenhed udvikler vi vores indsatser 
over fire faser, hvor forskning, social 
innovation og praksisviden vekselvir-
ker og tilsammen skaber grundste-
nene for vores indsatser. I den første, 
eksplorative fase kan vi med afsæt i 
forskning identificere de steder, hvor 
behovet for innovation er størst. Det 
er også i denne fase, at vi arbejder i 
felten og lærer af de mennesker, hvis 
muligheder vi ønsker at forbedre. 

Vores vigtigste arbejde i den eksplo-
rative fase finder sted, når forskning, 
social innovation og den indsamle-
de viden fra praksis mødes, styrker 
og udfordrer hinanden. Vi opstiller 
arbejdshypoteser og opbygger en 
dybere forståelse af feltet på bag-

grund af den viden, vi har indsam-
let. Formålet er at se potentialer 
eller områder, hvor det er relevant at 
udvikle og afprøve interventioner i 
en næste fase af projektet. Vi kan ikke 
afgøre dette alene, og derfor vil vi 
gennem efteråret afholde en række 
mindre workshops, så vi bliver udfor-
dret udefra og får skærpet vores op-
mærksomhed. 

Vi forventer at kunne præsentere en 
række arbejdshypoteser i slutningen 
af året, som vil være retningsgiven-
de for den næste fase af arbejdet. 
I den næste fase skal vi designe og 
afprøve mulige greb og løsninger og 
derefter afgøre, om de har lovende 
perspektiver. 
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Programleder Annemette Krabbe kan kontaktes på mail: 
amk@rfintervention.dk og på telefon: 31 72 94 37.

Kontaktinformation

Samarbejdspartnere

Redaktionen er afsluttet den 13. september 2019.

https://www.lejre.dk/
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