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Ung På Linje 

Gennem de sidste 30 år har Ung På Linje leveret 

anonym ungerådgivning til unge, der mistrives. Fem 

dage om ugen kl. 19-22 sidder unge frivillige klar hos 

Ungdommens Røde Kors til at tage imod samtaler på 

telefon og chat. Ung-til-ung er et bærende princip i 

rådgivningen, og de frivillige er alle selv i alderen 19-29 

år. Rigtig mange af dem har desuden selv prøvet at 

være ensomme. ”Jeg har selv oplevet at mangle en at 

tale med om de svære tanker og følelser. Jeg vil gerne 

være den samtalepartner, som jeg selv manglede”, 

forklarer en. En anden beskriver sin motivation således: 

”Jeg er frivillig, fordi livet indimellem er hårdt, og ingen 

fortjener at gå gennem det alene”. Derfor kan de 

frivillige ungerådgivere sætte sig ind i de unges problemer og tale med dem ærligt, åbent og i 

øjenhøjde.  

Samtalerne varer typisk en time i gennemsnit og tager udgangspunkt i netop det, som den unge 

gerne vil tale om. Derfor er intet emne for stort eller for småt, og de unge taler som nævnt om alt 

fra kærestesorger til svære selvmordstanker. De frivillige på Ung På Linje er hverken psykologer, 

pædagoger eller andre fagprofessionelle. De er udelukkende unge, som selv har oplevet at have 

det svært, og som kan huske, hvordan det var at gå i folkeskole, at være uvenner med sine 

forældre, at føle sig forkert og anderledes og alle de andre ting, som fylder i et ungdomsliv. Det 

gør det trygt for de unge, som henvender sig - de føler sig lyttet til og forstået, og de oplever en 

samtale med nærvær og tryghed. Det skyldes blandt andet, at det ikke nødvendigvis er diagnosen, 

mobningen eller sorgen, der er omdrejningspunktet, men i højere grad det at være ung med alle 

de usikkerheder, svære valg, drømme og problemer, som det medfører. Det hjælper dem med at 

åbne op og fortælle om det, der virkelig betyder noget for dem. Derfor oplever vi ofte, at når fokus 

i samtalerne er på de små hverdagsting, så får de unge rent faktisk mod på og overskud til at 

bryde med de negative mønstre, som ligger til grund for deres tungere problemer.  

Det er for eksempel meget tydeligt, når vi bliver kontaktet af unge, som er indlagte eller anbragte 

på fx krisecentre eller psykiatriske institutioner. De brænder efter at tale om dagligdags ting. De 

bruger allerede rigeligt med energi på at tale om deres sygdom eller situation med psykologer og 

socialpædagoger, og de mangler at tale med nogen, som får dem til at føle sig normale. 

Samtidig er de frivillige godt klædt på til også at tale om vanskeligere emner. Der er meget klare 

retningslinjer ved henvendelser om fx seksuelle overgreb, selvmord eller selvskade, og de henviser 

ofte til Livslinjen eller fagprofessionelle. 

 

Ung På Linje og Covid-19 

Vi oplever i øjeblikket meget stor efterspørgsel fra unge, der har brug for at snakke. Det er 

tydeligt, at angst og ensomhed blandt de unge bliver forstærket af isolation og mangel på 

hverdagens sociale kontakter. Desuden er Ung På Linje en af de få aktiviteter, der holder 

åbent under nedlukningen, og derfor er der ekstra behov for hjælp i øjeblikket.  
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Uddannelse af ungerådgivere 

Selvom de frivillige ikke er professionelle rådgivere, stiller samtalerne alligevel store krav til deres 

kompetencer. Derfor gennemgår alle frivillige to dages øvelsesbaseret uddannelse i samtaleteknik, 

aktiv lytning, rammesætning i samtaler, ansvar og trivsel som ungerådgiver. Efter uddannelsen 

følger de erfarne frivillige i buddyordninger, inden de selv tager vagter. Der er desuden tilknyttet 

seks frivillige psykologer, som yder supervision og sparring til ungerådgiverne. Her kan de vende 

nogle af de svære samtaler, de har haft om fx selvmord, spiseforstyrrelser eller misbrug. 

Supervisorerne er desuden selv tidligere ungerådgivere.  

Ud til de udsatte unge 

Fordi der er så stort behov blandt de unge i dag, ønsker vi at nå ud til endnu flere med 

ungerådgivning i øjenhøjde. Det vil vi gøre både ved at øge rådgivningskapaciteten, samt ved at 

gøre flere unge bekendt med tilbuddet. Vi vil udbrede kendskabet til Ung På Linje blandt den 

generelle ungdom ved at holde oplæg på gymnasier og andre institutioner, og vi vil udbrede 

tilbuddet til de særligt udsatte ved at række ud til unge på krisecentre, psykiatriske afdelinger og 

døgninstitutioner. Ungdommens Røde Kors har frivillige og aktiviteter på alle de nævnte 

institutioner, og vi vil bruge det netværk til at give indlagte on anbragte unge muligheden for at 

tale med én, som hverken er læge, psykolog eller socialpædagog.  

Ung På Linje har desuden tilknyttet kvinderne bag den populære podcast ”Fries Before Guys” som 

ambassadører. Podcasten handler om at være ung kvinde i 20’erne med alle de problemer, det 

medfører. Derfor er Fries Before Guys en meget relevant ambassadør og en direkte kanal til vores 

målgruppe. Ambassadørerne gør opmærksomme på vores ungerådgivning og hjælper med at 

sprede budskabet om, at man ikke skal gå alene med sine problemer. Derudover henviser 

Ungdommens Røde Kors til ungerådgivningen gennem vores kanaler på de sociale medier, hvor vi 

har mere end 50.000 følgere, samt gennem vores mere end 30 lokalafdelinger over hele landet.  

Baggrund for indsatsen: ensomhed og psykisk mistrivsel stiger blandt unge 

Ensomheden stiger dramatisk blandt danske unge, og de 16-24-årige er nu den mest ensomme 

generation i Danmark. Mere end hver tiende ung i Danmark føler sig ensom og uden for 

fællesskabet. Alt for mange unge mangler gode venner og tætte relationer på deres egen alder, 

som de kan dele deres tanker og problemer med.  

Samtidig stiger antallet af unge med psykisk mistrivsel. Hver fjerde unge kvinde i Danmark mener 

selv, at hun har dårligt psykisk helbred, og det samme gør sig gældende for 13 % af unge mænd. 

Antallet af børn og unge, der får psykiatrisk behandling, er desuden steget med over 70% de 

seneste ni år. Særligt unge der er indlagte eller anbragte, har det svært. Mange kæmper med 

traumer eller andre psykiske problemer, og tæt på halvdelen af anbragte unge på en 

døgninstitution har en psykiatrisk diagnose som 19-årig.  

Udviklingen i ensomhed og psykisk mistrivsel mærker vi tydeligt på vores chat- og 

telefonrådgivning, Ung På Linje. Sidste år fik vi 2.300 henvendelser fra børn og unge, som mangler 

nogen at tale med om deres problemer. Samtalerne handler om alt fra ensomhed, mobning og 

kærestesorger til incest, omsorgssvigt og selvmordsforsøg. Da begge parter er anonyme, kan de 

unge tale om alt det, de ikke kan sige til andre – og det er både hverdagsting og dybt tabuiserede 

emner. For mange kvinder i 20’erne er det presset fra omverdenen om at finde sig en kæreste og 

få børn - selvom man måske ikke har lyst. Andre føler sig ensomme og har svært ved at tale med 

andre om det. Og så er der de akutte, der handler om angst, tvangstanker, selvmordsforsøg eller 
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seksuelle overgreb. Særligt seksuelle overgreb indenfor familien er noget af det allersværeste at 

tale om, fordi rigtig mange unge spørger sig selv: ”Er det i orden, dét, der skete?” ”Er det mig, der 

er noget galt med?”. De er bange og forvirrede, og de ved ikke, hvor de skal gå hen, men på 

chatten eller den anonyme telefonrådgivning, får de ofte mod på at sige, hvad de har på hjerte. 2-

3 % af samtalerne handler om selvmord eller seksuelle overgreb.   

Fælles for alle samtalerne er, at de unge har brug for at tale med én, som ikke er forælder, 

skolelærer eller psykolog. Én som forstår dem og kan sætte sig ind i deres situation. Én, som ikke 

dømmer eller vurderer dem, men som lytter, anerkender og spørger ind. Netop det kan Ung På 

Linje.  

 


