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OM PSYKIATRIFONDEN
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• Privat, sygdomsbekæmpende

organisation, der arbejder for 

indsamlede midler

• Etableret i 1996 

• 50 medarbejdere

• 20.000 støttemedlemmer

• Protektor: Hendes Kongelige Højhed

Kronprinsesse Mary



Vis hjælpelinjer som hjælper 

Højreklik udenfor slidet og 

Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på 

Sæt hak ved ”Fastgør 

Vælg OK SAMMEN BEKÆMPER VI 
PSYKISK SYGDOM
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PSYKIATRIFONDEN ER EN PRIVAT, 
SYGDOMSBEKÆMPENDE

ORGANISATION. VI KÆMPER FOR, AT 
ALLE MENNESKER MED PSYKISK

SYGDOM OG DE, SOM ER I RISIKO
FOR AT FÅ DET, MØDES MED 

FORSTÅELSE OG FÅR DEN HJÆLP OG
RÅDGIVNING, DE HAR BRUG FOR. I 

TIDE. 
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Vælg OK 
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INGEN SKAL
HOLDES UDE AF

ET 
ARBEJDSFÆLLESS

KAB
ALLE MED PSYKISK SYGDOM, DER KAN OG VIL, SKAL HAVE MULIGHED FOR AT 

INDGÅ I ET ARBEJDSFÆLLESSKAB

INGEN BØRN OG 
UNGE SKAL

UDVIKLE PSYKISK
SYGDOM

ALLE BØRN MED SÆRLIG RISIKO FOR AT FÅ PSYKISK SYGDOM SKAL MØDES MED 
FOREBYGGELSE OG TIDLIG HJÆLP

MÆRKESAGER
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Vælg OK VI 
VIL
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Nedbryde fordomme gennem oplysning

Sætte psykisk sundhed på dagsordenen hos beslutningstagere
og dermed sikre forebyggelse og forhindre svigt af mennesker med 
psykisk sygdom

Rådgive børn og voksne, som har mistrivsel eller psykisk sygdom
inde på livet

Forebygge ved at udvikle nye redskaber og løsningsmodeller, der kan
forbedre vilkårene for mennesker med psykisk sygdom og de, som er i risiko
for at få det

Rådgive om og undervise i hvordan mennesker med psykisk
sygdom kan blive en del af et arbejdsfællesskab

VED AT

Kæmpe for, at alle mennesker med psykisk sygdom og 
de, som er i risiko for at få det, mødes med forståelse og 
får den hjælp og rådgivning, de har brug for. I tide. 



Vis hjælpelinjer som hjælper 

Højreklik udenfor slidet og 

Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på 

Sæt hak ved ”Fastgør 

Vælg OK 

DET GØR VI
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Vi oplyser om 
psykisk sygdom

Vi sikrer forståelse og
bedre vilkår for dem, 
som oplever psykisk

sygdom tæt på

Vi giver råd og
redskaber til

selvhjælp

Vi hjælper
mennesker med 

psykisk sygdom til at 
blive en del af et 
arbejdsfælleskab

Vi styrker fagfolk og
politikere, så de kan
forebygge og gribe

ind i tide

Vi udvikler løsninger,
så børn og unge med 

risiko for psykisk
sygdom, får hjælp i

tide
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VI OPLYSER OM PSYKISK SYGDOM

7

Facebook-side med 

75.000 følgere

Kvartalsblad til

16.000 

støttemedlemmer

oa.

Psykiatrifonden.dk med 

5 mio. sessioner om året
Nyhedsbrev til 148.000 

modtagere 



FORMÅL:

• Sikre at flere børn og unge får tidlig og effektiv hjælp, når de har 

psykiske vanskeligheder ud fra en ”stepped care” model

• Forebygge udvikling af psykisk sygdom og mere komplekse 

psykosociale problemer blandt børn og unge med symptomer på 

emotionelle og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder

• Udvikle og afprøve et dansk koncept for behandling med vægt på 

psykoterapi for børn og unge i grundskolen med symptomer på 

emotionelle og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Fokus på 

selvvalgte problemer hos barn/familie.
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MIND MY MIND: TIDSPLAN FOR SAMLET 

PROJEKT

Fase 1:  September 2014 – December 2016  Pilot-studie 

Fase 2:  September 2017 – August 2019 Randomiseret kontrolleret 

forsøg (RCT)

Fase x: September 2019 – December 2021 Interim i de 4 

projektkommuner

Fase 3: 2022 ??? og frem Implementering på 

landsplan 98 kommuner
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BAGGRUND:

• Ca. 20 procent af alle unge oplever symptomer på en psykisk sygdom inden voksenalderen, 

det er en ud af hver femte

• De tre mest almindeligt forekommende psykiske sygdomme i barne- og ungealderen er 

angst (6-7 %), depression (2-3 %) og adfærdsforstyrrelser (3-4 %)

• Følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder i barnealderen er forbundet med 3-4 

gange øget risiko for psykisk sygdom senere i livet, foruden øget risiko for fysiske og sociale 

problemer. 

• Tegn på angst, depressive symptomer og adfærdsvanskeligheder er ofte forbundet med 

indlæringsmæssige vanskeligheder, dårlig trivsel. Det påvirker familielivet, skolegangen og 

fritidslivet

• Der findes effektive psykologiske behandlingsmetoder til børn og unge med psykiske 

helbredsproblemer

• Ny viden tyder på, at tidlig hjælp kan forebygge sværere psykiske sygdomme senere i livet
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STEPPED CARE MODEL:
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HVORNÅR ER PROBLEMET ET 

PROBLEM? 
Problemer er ude af proportion for alderen
(Subjektivt belastende)

Vedvarende eller tilbagevendende
(Bedres ikke spontant)

Påvirker barnets funktion i dagligdag ift
• Familien
• Indlæringen
• Venskaber
• Fritidsaktiviteter

Symptomer

Varighed

Funktionspåvirkning



For at fremhæve tekst, 

Fed 

og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

For at indsætte dato 

Klik i menulinjen, 

vælg ”Indsæt” > 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

MÅLGRUPPE FOR MIND MY MIND

I 2015 i Danmark 634.000 skolebørn fra børnehaveklasse til 9. klasse*. 

Ca.15% af 11-12 årige har mindst én diagnose ≈ 100.000 børn i alderen 6-15 år**.

23,3% af pigerne og 17,3% af drengene udviser tegn på psykisk mistrivsel ≈ 130.000 

børn***

Målgruppen for Mind My Mind: En sub-klinisk gruppe af børn med symptomer på 

emotionelle og/eller adfærdsvanskeligheder

Hvis 5 til 10% af målgruppen søger behandling hvert år: mellem 5.000 – 13.000 

potentielle børn til behandling 
* Danmarks Statistik: Elever, grundskolen 2015, køn (M/K), klassetrin (0-9kl.),og skoletype (nomalklasser i folkeskoler og private fri- og grundskoler)

**Upublicerede data fra CCC2000 .

***Psykisk mistrivsel blandt 11-15-årige bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed, Sundhedsstyrelsen 2011. Def.: 3 eller flere tegn på 

psykisk mistrivsel.
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ORGANISATION

Styregruppen

(TF, PF, regioner, 
kommuner, )

PPR leder 

Projektkoordinator

PPR leder

Projektkoordinator

PPR leder 

Projektkoordinator

PPR leder

Projektkoordinator

Projektchef 

Forskningsleder 

Følgegruppe

(interessenter)
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MIND MY MIND – HELT KONKRET

• Forældre, der er bekymrede for om deres barn på grund af 

følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer i skolealderen (6-16 år) 

kontakter den lokale Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og går i 

gang med visitation (nem, hurtig og enkel adgang til lokal hjælp).

• Efter en kort visitation (1 samtale) afgøres det om barnet er i målgruppen 

for Mind My Mind og derefter kan træning gå i gang. (hurtig afklaring og 

ingen ventetid)
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MIND MY MIND – HELT KONKRET FORTSAT

• Træningen er individuel behandling ved PPR-psykolog over 13 gange + 2x 

opfølgende træning. Forældre søges inddraget som støtte for barnet. OBS 

forældretræning (behandling i nærområdet og ved eksisterende ressourcer)

• PPR-psykologer superviseres af regionalt ansatte psykologer (brug af 

eksisterende ressourcer og etablerede samarbejdsflader)

• Supportorganisation i Psykiatrifonden leverer infrastruktur i form af 

opkvalificering, certificering, vedligehold af kompetencer og dataindsamling  -

herunder videounderstøttet supervision(der sikres ensartet tilbud og kvalitet)



Et blandt flere redskaber til 
at identificere målgruppen:

SDQ – Strengths and Difficulties questionnaire

• 25 spørgsmål om barnets styrker og 
vanskeligheder

• 5 spørgsmål om påvirkning (SDQ-impact) af 
barnets daglige funktion i hjem, skole, blandt 
kammerater og i fritiden samt barnets subjektive 
belastning  

• 3 informanttyper

• Forælder 

• Lærer

• Den unge selv (≥ 11 år)



For at fremhæve tekst, 

Fed 

og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

For at indsætte dato 

Klik i menulinjen, 

vælg ”Indsæt” > 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

SDQ screeningsalgoritme for at fastlægge nedre 
tærskel for målgruppen

• Total problemscore ≥14 

• Emotionelle symptom score ≥5

• Adfærdsvanskeligheder score ≥3 

+
• Impact score ≥1
1 point = “ret meget” påvirkning/belastning på 1 ud af 5 områder 

(reduktion af SDQ-impact er det primære udfaldsmål)

≥ 90-percentilen i befolkning



Standardiseret vurdering og stratificering 
af den hjælpsøgende population i PPR 

Semistruktureret psykopatologisk interview: Top-
problem 

Inklusion eller eksklusion

Flere psykometriske skemaer og baggrundsoplysninger  

SDQ , forælder og barn (≥ 11 years) 

SDQ algorithm score > cutoff Webbaseret

Face-to-face 



MMM intervention

• Evidensbaserede kognitive og 
adfærdsterapeutiske (KAT) metoder fra 
kendte programmer til enkelt-diagnose-
tilstande 

• Organisering af  KAT metoder i moduler

• Fleksibilitet i valg og dosering af moduler 
mhp individuel tilpasning til barnet/den 
unge 

• 9 - 13 individuelle sessioner (fuld dosis)

• Forældre er med som støtte for barnet, 
og/eller deltager i forældretræning



Transdiagnostisk modulbaseret program 

Booster-session

I alt 9-13 sessioner

Program tilpasses 
individuelt

Top-problem, mål,  
case-formulering

Session 1  (børn 
og forældre)

Adfærds-

problemer

Forældre-
træning

(6-12 år)

Booster Barn 
og/eller 
forældre

Børnetræning

(13-16 år)

Booster, Barn 
og/eller 
forældre

Depression

Børnetræning

Booster

Barn og/eller 
forældre

Angst

Børnetræning

Booster, Barn 
og/eller 
forældre
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En case til illustration af Mind My Mind visitation og 
træning

• dreng på 9 år med følelsesmæssige (og adfærdsmæssige) problemer



For at fremhæve tekst, 

Fed 

og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

For at indsætte dato 

Klik i menulinjen, 

vælg ”Indsæt” > 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

Session 1: SMART-mål

• 1) vil gerne kunne sove alene på eget værelse 

• (vurderede selv at være 90% i mål i sidste session)

• 2) vil gerne kunne overnatte hos kammerater

• (vurderede selv at være 80% i mål i sidste session)

• 3) vil gerne kunne håndtere sine bekymringer

• (vurderede selv at være 90% i mål i sidste session)
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Psykoedukation
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Detektivtænkning 
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Eksponering og problemløsning
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In Vivo’ eksponering for blodprøve

- Hvert trin gav et point 

- Både X, mor og træner deltog

- Det gælder om at få flest points 

- X gennemførte hele trappestigen

- Belønning: Vinderen bestemmer en 

• Aktivitet, fx træne fodboldfinter 15 

minutter 

At få taget blodprøve og blive vaccineret

Stikke hul med kanyle så det bløder 

Stikke i finger uden blod

Mærke kanylespids med finger

Mærke nålespids med finger

Stikke kanyle i appelsin

Se kanyle

Se billeder af blodprøve

Stikke nål i appelsin

Se på nåle



For at fremhæve tekst, 

Fed 

og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

For at indsætte dato 

Klik i menulinjen, 

vælg ”Indsæt” > 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

Forløbet afsluttes med tilbagefalds- forebyggelse og 
et diplom til barnet 



Tak til hele Mind My Mind teamet



”The knowing-doing gap” ift
indikeret forebyggelse og 
behandling af følelsesmæssige og 
adfærdsmæssige problemer hos 
børn og unge  


