
Tilbud Organisation Beskrivelse Adresse info Kontakt 

Angst
telefonen

Angst
Foreningen, 
tilbyder 
rådgivning 
omkring 
angst. Har 
socialrådgiver 
tilknyttet, og 
linje specifikt 
rettet mod 
unge og 
deres 
pårørende

Angstforeningens 
formål er at virke 
som 
landsdækkende 
patientforening 
for angstramte 
ved at varetage 
deres interesser, 
udbrede viden 
om og forebygge 
angstlidelser samt 
informere om 
behandlingen af 
disse. 

N/A N/A Angst Telefonen: 
70 27 13 20

Åbningstider
Mandag: 10 – 13

Tirsdag:   
10 – 16 & 
19 – 22

Torsdag:  
10 – 13 &
19 –22  

Søndag: 16 – 19 

Socialrådgiver, 
Sandra: 
70 27 13 20 

Tirsdag ulige 
uger: 17 – 19 

Børn unge og 
forældre på: 
82 30 60 70 

Ballast Ballast, 
rådgiver om 
at leve i et 
misbrugshjem. 
Ballast 
rådgiver 
professionelle 
behandlere 
børn og unge 
i at forstå, 
acceptere og 
håndtere 
deres følelser 
og 
problematik-
ker. 

Ballast er et gratis 
og anonymt 
tilbud til børn og 
unge mellem 5-25 
år fra familier, 
hvor et misbrug 
eller et 
afhængighedspr
oblem har fyldt 
for meget. 

Allestræde 3
Thisted, 7700 

Vestergade 3
Brovst, 9460

Algade 22, 
2.th
Nykøbing 
Mors, 7900

Kirkegade 4, 
Esbjerg, 6700

5 - 25 år Kontaktformular:

https://projektb
allast.dk/#konta
kt

Gruppe-
chat.dk

Gruppechat, 
Center for 
digital 
pædagogik. 
Anonymt 
tilbud til unge.

Peer-to-peer 
gruppechat med 
5 unge og 2 
mentorer der 
sammen 
undersøger de 
svære ting. 

Skanderborg 
vej 156, 
Viby, 8260 

12 – 25 
årige 

Chat: 
https://gruppecha
t.dk/

https://projektballast.dk/
https://gruppechat.dk/
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Bedre 
Psykiatri 

Bedre Psykiatri, 
Rådgiver om at 
navigere i 
psykiatrien + 
tilbyder 
besidder 
ordninger. 

I samarbejde 
med det 
offentlige 
hjælper de en 
videre i 
behandlings 
systemet. 

Rådgiver på 
baggrund af 
faglig viden og 
sparring omkring 
de 
problemstillinger 
og udfordringer 
man kan opleve 
som pårørende til 
en med psykisk 
sygdom –
herunder 
vanskelige 
dilemmaer samt 
håndtering af 
disse. 

Læder-
stræde 34, 4 
København 
K, 1201

N/A Telefonisk 
rådgivning: 
71 74 34 91 

Kontaktformular:
https://www.bedre
psykiatri.dk/hjaelpr
adgivning/skriv

Chat: 
https://www.bedre
psykiatri.dk/hjaelpr
adgivning/chat

Børns 
vilkår

Børns vilkår, Arbejder for at 
sikre, at ingen 
børn i Danmark 
bliver svigtet. 

Trekroner -
gade 26
Valby, 2500

For 
børn 

Kontakt: 
bv@bornsvilkår.dk

Telefon: 
35 55 55 59 

Børns 
voksen 
venner 

Børns Voksen 
Venner

Børns 
Voksenvenners 
vision at gøre en 
positiv langvarig 
forskel for børn og 
unge med spinkle 
voksennetværk. 

Bygmesterv
ej 10, 1. Sal 
København 
NV, 2400 

6 – 12 
årige 

Telefon: 
70 70 71 77 

Man – Tors: 
9 – 16 

Fredag: 
9 – 15 

Mail: 
info@voksenven.dk

Ansøgningsskema: 
https://www.venne
basen.nu/FormPres
entation/Index/5b
5ec384fdf64700241
9f7f9

SIND 
ungdom 

SIND ungdom, 
tilbyder 
kreative 
klubaftener og 
værksteder 
med andre 
unge i 
lignende 
situationer. 

Sociale 
samværstilbud til 
psykisk sårbare 
unge

Hoved -
kontor: 

Fælledvej 12
København 
N, 2200 

N/A Hjemmeside: 
https://sindungdo
m.dk/

Telefon: 
53 76 70 72 

Mail: 
info@sindungdom.
dk

https://www.bedrepsykiatri.dk/hjaelpradgivning/skriv
https://www.bedrepsykiatri.dk/hjaelpradgivning/chat
http://voksenven.dk
https://www.vennebasen.nu/FormPresentation/Index/5b5ec384fdf647002419f7f9
https://sindungdom.dk/)
http://sindungdom.dk
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Cyberhus Cyberhus, 
tilbyder chat, 
brevkasse og 
peer-to-peer 
støtte. Center 
for Digital 
pædagogik. 

Cyberhus er et 
frirum, hvor unge 
kan få støtte og 
råd fra voksne 
frivillige rådgivere 
via chat og 
brevkasse, eller 
dele tankerne 
med 
jævnaldrene i 
vores Ung-til-ung. 
Hver uge kan 
man også 
deltage i en 
gruppechat. 

Skander-
borg 156, 
Viby, 8260  

9 – 23 
årige

Chat: 
https://cyberhus.d
k/chat

Mandag: 14 – 17 
Tirsdag: 18 – 21 
Onsdag: 14 – 17 
Torsdag: 18 – 21 

Brevkasse: 
https://cyberhus.d
k/brevkasse

Ung til ung forum: 
https://cyberhus.d
k/ung-til-ung

FBU –
Linjen 

Forældres 
Landsforening, 
Telefonisk 
rådgivning for 
forældre og 
andre 
pårørende og 
fagpersoner, 
og kan 
omhandle 
lovgivning på 
område vedr.; 
forældre og 
børns 
rettigheder, 
sags-
behandling og 
følelsesmæssig 
støtte.

FBU-Linjen er en 
landsdækkende, 
anonym 
rådgivning til 
forældre, som er i 
kontakt med det 
sociale system 
om deres barn. 
Rådgivningen 
varetages af 
erfarne 
socialrådgivere 
og til tider erfarne 
frivillige 
støttepersoner.

Charlotten-
lund Stations 
plads 2, 
Charlotten-
lund, 2920 

N/A Telefon: 
70 27 00 27 

Mandag: 
10 – 13 & 16 – 20 

Tirsdag: 
10 – 13 

Torsdag: 
10 – 13 & 16 – 20 

Fountain 
House 

Fountain 
House, tilbyder 
støtte og 
vejledning til 
psykisk sårbare 
unge. 

Fountain house er 
et dagtilbud til 
dig der oplever 
psykiske 
problemer. 

(kan også 
benyttes af folk 
uden diagnose) 

Teglværks-
gade 22 
Kbh Ø, 2100 

N/A Telefon: 
39 16 09 10 

Man – Tors: 
8:30 – 16 

Fredag: 
8:30 – 15 

E-mail: 
fh@fountain-
house.dk

https://cyberhus.dk/chat
https://cyberhus.dk/brevkasse
https://cyberhus.dk/ung-til-ung
http://fountain-house.dk
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Head-
spade, 
rådgivnin
g mm. 

Det sociale 
netværk Head 
space, tilbyder 
rådgivning 
face to face, 
tilbyder chat, 
mail og telefon

Anonymt og 
gratis unge 
rådgivningstilbud 
drevet af frivillige. 
(har under-
retnings pligt)

Hele 
Danmark, 
chat 
rådgivning 
om alt hvad 
man har 
behov for at 
snakke om. 

N/A Telefon: 
31 10 13 30 

Chat: 
https://www.hea
dspace.dk/find-
dit-headspace

Mægling 
i børne-
højde 

KFUM’s Sociale 
arbejde. 
Mægling i 
Børnehøjde er 
konflikt-
mægling for 
alle familiens 
medlemmer, 
hvor både 
børn og voksne 
kan komme til 
orde. 

Mægling i 
Børnehøjde er et 
gratis tilbud om 
mægling til 
familier, der er 
påvirket af 
konflikter – små 
som store. Vi 
tilbyder en frivillig, 
fortrolig og 
anonym samtale, 
hvor 
professionelle 
konfliktmæglere 
guider dig og din 
familie til at indgå 
i en dialog. 

Centre i 
hele 
Danmark 

N/A Telefon: 
20 54 59 12 

E-mail: 
mibh@kfumsoc.d
k

Projekt 
Unik

Børn og unges 
trivsel, tilbyder 
netværks 
grupper, og 
café med 
peer-to-peer 
støtte, 
mindfullness 
workshops, 
samtale forløb, 
kreative 
workshops og 
pårørende 
aftener 

Formålet med 
Projekt UNIK er at 
give nuværende 
eller tidligere 
anbragte unge 
en bedre 
livskvalitet, støtte 
til at mestre eget 
liv, en målrettet 
indsats som 
udvikler de unges 
sociale og 
personlige 
færdigheder, for 
at styrke deres 
sociale robusthed 
med et øget 
selvværd. 

Istedgade 
67, 
Kbh., 1650 

Gl. Klausdals 
brovej 482
Herlev, 2730

Tranegårds-
vej 77 
Hellerup 
2900

18 – 30 
årige 

Drop in 

Telefon: 
45 80 33 33 

E-mails: 
info@bu-t.dk

Unik.gentofte@bu
-t.dk

https://www.headspace.dk/find-dit-headspace
http://kfumsoc.dk
http://bu-t.dk
http://bu-t.dk
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Psykologisk 
rådgivning 

Selvstændigt 
projekt med 
korttids 
rådgivning på 
Vesterbro. 
Tilbyder et 
forløb af 5 
sessioner á 1 
time. (hver 
anden torsdag 
18:30 21:00) 

Rådgivningstilb
ud, der 
henvender sig til 
dig med 
hverdagsproble
mer. Det kan fx 
omhandle dit 
parforhold, dit 
job, fysisk eller 
psykisk sygdom, 
din 
forældrerolle 
mv. 

Dybbøls-
gade 41 
Kbh. V., 1721 

<18 
årige 

Tidsbestilling via 
hjemmeside: 
https://pkrvesterbro
.dk/

Eller på mail: 
pkrvesterbro@gmail
.com. 

Settlement
et, 
rådgivning 
og socialt 
samvær 

N/A By dækkende 
tilbud til udsatte 
voksne, der er 
faldet gennem 
velfærdssamfund
ets sikkerhedsnet.
Har til formål at 
arbejde for social 
og kulturel 
ligestilling i 
samfundet og 
bygge bro 
mellem forskellige 
fællesskaber og 
enkeltpersoner, 
på tværs af 
generationer og 
på tværs af 
sociale og 
kulturelle skel.

Dybbøls-
gade 41 
Kbh. V., 1721 

N/A Dukke op på 
deres caféer og 
lignende.

settlementet@sett
lementet.dk

sikkerpost@settle
mentet.dk

Rådgivning: 
eva.tetzlaff@settl
ementet.dk

Startlinjen, 
telefonisk 
rådgivning 

Startlinjen er 
en 
landsdækken
de telefonlinje, 
som tilbyder 
ressourceskab
ende samtaler 
til mennesker i 
svære 
livssituationer. 

En del af dem, 
der ringer, 
kæmper med 
ensomhed. 
Andre har 
været ude for 
en livskritisk 
begivenhed 
som 
eksempelvis 
alvorlig psykisk 
eller fysisk 
sygdom, tab, 
arbejdsløshed 
eller skilsmisse. 

L.I. Brandes 
Alle 4, st. 
Frederiksberg 
1956

N/A Telefon: 
35 36 26 00 

Alle dage: 
16 – 23 

https://pkrvesterbro.dk/
http://gmail.com
http://settlementet.dk
http://settlementet.dk
http://settlementet.dk
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TUBA Ejet af Blå kors 
Danmark. 
TUBA tilbyder; 
chat, 
brevkasse, 
peer-to-peer 
dialoger, drop-
in møder, og 
individuel eller 
gruppe terapi.

(for individer 
af hjem med 
stof eller 
alkohol 
misbrug)

TUBA tilbyder 
hjælp, 
rådgivning og 
terapi til unge 
mellem 14 og 35 
år, der er vokset 
op i hjem med 
alkohol- eller 
stofmisbrug. 

24 årige eller 
derunder, kan 
selv vælge, 
hvilken afdeling 
de helst vil gå i. 
Op efter 24 år, 
kan vi desværre 
kun tilbyde dig 
terapi, hvis du 
bor i en 
samarbejs 
kommune

N/A 14 – 35 
årige.  

Chat:
Mandag-torsdag: 
18-21

https://tuba.dk/find
-hjaelp/chat/

Brevkasse: 
https://tuba.dk/lett
ers/

Ung til ung forum: 
https://tuba.dk/foru
m/

Terapi: 
(find afdeling) 
https://tuba.dk/afd
elinger/

Ung på 
linje, & ung 
online 

Ungdommens 
Røde Kors, 
tilbyder 
telefonisk 
samtale. 
Anonym 
rådgivning og 
samtale om 
alting.
Top 5 samtale 
emner:
Ensomhed,
Kærlighed
Seksualitet & 
krop, Psykiske, 
lidelser, familie 

Ung På Linje og 
Ung Online er et 
uforpligtende og 
anonymt 
samtaletilbud til 
unge mellem 13 
og 30 år, der 
mangler nogen at 
tale med om 
deres problemer 
og oplevelser. 

Hejrevej 30, 
2. sal
Kbh.NV, 2400

Telefon: 
35 37 25 55 

E-mail: 
info@urk.dk

13 – 30 
årige 

Telefon 
70 12 10 00

Telefonen er 
åben hver:
Mandag, tirsdag, 
onsdag og 
torsdag fra: 
19 – 22 

Chatten er åben: 
Mandag, tirsdag, 
onsdag, torsdag, 
fredag og 
søndag fra: 
19 – 22  

https://tuba.dk/find-hjaelp/chat/
https://tuba.dk/letters/
https://tuba.dk/forum/
https://tuba.dk/afdelinger/
http://urk.dk
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UngRevers Under Fonden;
Novaví

Ung Revers 
tilbyder gratis 
hjælp til børn 
og unge under 
25 år, som er 
vokset op i 
familier med 
misbrug. 

Tilbyder både 
individuelt og 
gruppeforløb.

Flere 
afdelinger 
som kan 
vælges frit: 

Frederikssund
Helsingør 
Herlev 
Køge 
Lyngby 
Ringsted 
Roskilde og 
Odense. 

E-mail: 
ungrevers@n
ovavi.dk

Op til 
25 år.  

Man kan sende en 
sms, mail, 
chatbesked, 
brevkasse eller 
ringe til dem, så 
tager de kontakt. 

https://ungrevers.d
k/kontakt-os

Ventilen Ventilen er et 
ansigt til ansigt 
tilbud der er 
gruppe-
baseret.

Ventilen 
forebygger og 
afhjælper 
ensomhed blandt 
unge, spreder 
viden om 
problemet og 
bryder tabuer. 

Mødestedet er 
for: 15 – 25 årige

Komsammen for: 
15 – 30 årige 

Hovedkontor
Ny Kongens-
gade 9, 3. 
Kbh., K 1472 

Ventilen er 
en lands-
dækkende
organisation 
og har pt 22 
lokale tilbud i 
20 byer.

15 – 30 
årige 

Telefon: 
7020 83 08 

Man – Fre: 
10 – 16 

Email: 
info@ventilen.dk

Hvis du ikke har 
været i Ventilen 
Købehavn før, 
skal du komme 
første gang i 
mødestedet 
søndag kl. 12.15.

Find mødested: 
https://ventilen.d
k/for-
unge/#danmarks
kort

http://novavi.dk
https://ungrevers.dk/kontakt-os
http://ventilen.dk
https://ventilen.dk/for-unge/

