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Internetbaseret rådgivning med børn og unge i DK 
Børns Vilkårs anonyme rådgivning: BørneTelefonen, har mere end 25 års erfaring med anonym rådgivning af børn og 

unge. Siden 2001 har denne rådgivning foregået både på telefon og chat. I perioden 2007 til 2011 finansierede 

TrygFonden et analyse- og udviklingsprojekt, der skulle fokusere på, at generere viden om og udvikle chat som særlig 

rådgivningsplatform. 

Psykolog Trine Natasja Sindahl ledte projektet, der i den årrække løftede chatrådgivningen til en position, hvor den i 

dag er helt sidestilet med telefonrådgivningen. Sidste år gennemførte BørneTelefonen mere end 10.000 

chatrådgivninger med børn og unge. 

I oplægget fortæller Trine om de indsigter og forandringer projektet medførte for BørneTelefonens arbejde med børn 

og unge. Fokus vil bl.a. være på (1) de særlige aspekter, der kendetegner en chatbaseret rådgivningsplatform, 

sammenlignet med andre platforme, (2) de brugere, der søger hjælp igennem netop denne kanal og (3) på hvilke 

områder det, at samtalen foregår gennem et chatmedie, faktisk kan bidrage til barnets udbytte af samtalen. 

Projektet er dokumenteret i en række artikler og rapporter, samt i bogen: ”Håndbog i chatrådgivning af børn og 

unge”, som i slutningen af året også vil udkomme på engelsk med initiativ fra Child Helpline International. 

Trine Natasja Sindahl er desuden næstformand i Child Helpline Internationals Child Impact Assesment Advisory Board 

og ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. 
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