
Danmarks første 
krisecenter for børn 

og unge giver omsorg, 
rådgivning og en seng 

at sove i 



I Joannahuset er døren altid åben, du behøver ikke fortælle dit navn, 
og du kan frit smide dig i en sofa, åbne køleskabet eller få hjælp og 
rådgivning. Men håbet er også, at Joannahuset kan være brobygger 
mellem systemet og de børn og unge, der henvender sig til huset.  
 
AF NANNA STÆRMOSE FOTO: DONALD MICHEAL BOWIE CHAMBERS 

Nanna Stærmose er journalist og  
indehaver af historiefabrikken.com

“Lad mig give dig et eksempel,” svarer Jette  
Wilhelmsen på spørgsmålet om, hvorfor der er 
brug for Joannahuset – Danmarks første krise-
center for børn og unge. 

Jette Wilhelmsen er leder af huset, uddannet  
socialrådgiver og har arbejdet med børn og unge 
på Nørrebro samt hos Børns Vilkår, hvor hun var 
med til at starte deres bisidderprogram op. Hen-
des eksempel stammer fra tiden her: 

”En 13-årig dreng ringede en dag til børnetele- 
fonen hos Børns Vilkår og fortalte, at han var  
løbet hjemmefra og nu befandt sig hos en klasse- 
kammerat. Flugten havde han taget tilløb til i lang 
tid. Hjemme drak både mor og far – og misbruget 
endte ofte i vold. Han var bekymret for sin søster 
og for sig selv, så nu var han stukket af. Han hav-
de først ringet til kommunen, men her lød beske-
den, at kommunen var lukket, og at han skulle gå 
hjem igen og komme næste dag klokken 10.00.” 

“Jeg kan huske, at han sagde til os: “Nu har jeg 
taget mod til mig så længe, hvis jeg går hjem 
nu, så ved jeg ikke, hvornår jeg får modet igen”,” 
siger Jette Wilhelmsen. 

Drengen fik lov til at blive hos kammeraten, men 
det vidner ifølge Jette Wilhelmsen om, at de her 
børn og unge har brug for et sted at tage hen – et 
sted, hvor der altid er åbent.

Sådan et sted er Joannahuset. Siden 15. august 
2020 har børn og unge op til 18 år kunnet komme 
ind fra gaden på alle tider af døgnet. Her kan de få 
et kram, en at tale med, et bad og noget at spise. 
Der er også seks sengepladser fordelt på fire 
værelser, hvor unge mellem 14 og 17 år kan over-
natte, hvis de – vel at mærke – får samtykke fra 

deres forældre. Men da det ofte er forældrene, 
der er årsagen til, at børnene henvender sig, kan 
det være vanskeligt at opnå forældrenes accept. 

“Vi er ved at samle vores erfaringer med de  
dilemmaer og udfordringer, der er forbundet med 
samtykkekravet. Samtidig arbejder vi politisk på, 
at børn og unge får ret til 48 timers anonymitet 
den første del af et ophold på et krisecenter,”  
siger Jette Wilhelmsen.

Indtil videre har 17 unge overnattet i Joannahuset 
– nogle en enkelt nat, andre flere – alt efter behov. 
Det er muligt at overnatte i op til syv nætter i Joanna- 
huset. Det er ofte voldsomme ting, børnene og de 
unge kommer med. Nogle har sovet på gaden i en 
periode eller er hoppet fra sofa til sofa hos venner 
og bekendte. Nogle er selv stukket af, mens andre 
er blevet smidt ud af forældrene.  

“Vi har eksempler på, at forældrene har skiftet 
låsen, så de ikke kan komme hjem. Hos os får de 
en seng og nogle hjemlige omgivelser, og så får 
de nogen at tale med,” siger Jette Wilhelmsen. 

Siden Joannahuset åbnede i sommeren 2020, 
har 146 børn og unge været i kontakt med  
huset – heraf har 108 været i huset fysisk. De 
kommer fra hele landet, og indtil nu har Joan-
nahuset dækket en fjerdedel af landets kommu-
ner. Der gik heller ikke mange timer, fra huset 
åbnede, til den første meldte sin ankomst. De 
unge finder Joannahuset via sociale medier el-
ler hører om stedet gennem hinanden. Nogle 
kommer og får lidt mad og lidt varme og går 
igen, andre får et bad, vasker tøjet og får en 
snak med personalet. De kan komme anonymt, 
og de kan komme og gå, som det passer dem. 
Begge dele er vigtige elementer i at drive et sted 
som Joannahuset. 
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Leder af Joannahuset Jette Wilhelmsen siger, at der er brug for et sted, 
hvor der er altid er åbent for børn og unge, der har brug for omsorg, 
rådgivning eller en seng at sove i. Sådan et sted er Joannahuset.
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“Vi møder dem på deres præmisser. Nogle skal 
tage tilløb til at tale med os, og derfor skal de 
have lov til bare at komme og hænge i sofaen, 
få en nybagt bolle og en kop te og gå igen,” siger 
Jette Wilhelmsen.

Rettighedsbaseret rådgivning og brobygning
Joannahuset er bemandet med både fagperso-
nale, frivillige og studerende, der alle spiller en 
rolle i mødet med de unge. Dag- og aftenvagten 
ligger mellem klokken 07.00 om morgenen og 
23.30 om aftenen. I det tidsrum er der uddannet 
personale i form af fx en jurist, pædagog og so-
cialrådgiver samt frivillige. Nattevagten begynder 
klokken 23.30 og slutter klokken 07.00 – her er 
det studerende indenfor blandt andet sygepleje, 
psykologi og pædagogik, der dækker vagterne 
sammen med en fra det uddannede personale 
som bagvagt.

Jette Wilhelmsen fremhæver netop dynamikken 
mellem forskellige faggrupper, men også mellem 
frivillige, fagpersoner og studerende, som noget, 
der giver Joannahuset en særlig styrke. 

“Alle kommer med deres perspektiv og indsigt 
– en ung studerende kommer med seneste nye 
viden indenfor sit felt og kan puffe lidt til os ældre, 
mens vi kan dele ud af vores erfaring. De frivil-
lige kommer ligeledes med værdifulde indsigter 
og perspektiver,” siger hun. 
 
Alle i Joannahuset kan give omsorg og et kram, 
men fagpersonalet er med til at sikre, at børnene  
og de unge får stillet en række kompetencer til 
rådighed.

“Vores udgangspunkt er, at de børn og unge, 
der kommer her, skal blive klar over, hvad de-
res rettigheder er. Det er vigtigt at se dem som 
individer med individuelle rettigheder,” siger 
Jette Wilhelmsen.
 
Denne tilgang er et opgør med den måde, som 
ifølge Jette Wilhelmsen er typisk for den måde, 
systemet møder den her målgruppe på. I sy-
stemet er det ofte forældrenes tarv, der gælder 
fremfor børnenes, og børn og forældre bliver 
typisk set som en enhed. Problemet er blot iføl-
ge Jette Wilhelmsen, at mens den enhedstanke 
kan fungere i et velfungerende hjem, så gør den 
det sjældent i de her tilfælde.

“Mens vi i en almindelig familie vil sige, at det 
er bedst for børn at være sammen med deres  68



forældre, er det i de her tilfælde ofte lige om-
vendt. Det er ikke bedst for de her børn at være 
sammen med forældrene – det ved børnene 
ofte godt selv, men i systemet bliver de ikke altid 
spurgt,” siger Jette Wilhelmsen. 

Derfor ønsker hun at ændre den måde, de her 
børn og unge bliver mødt på. De skal have en 
stemme, og de skal inddrages. Noget, der kun i 
nogen grad sker i praksis. 

“Vi skal blive meget bedre til at se børnene som 
part i sagen, vi skal gøre dem til medspillere og 
give dem handlekraft. Og det gør vi ved at hjælpe 
dem med at forstå deres rettigheder,” siger Jette 
Wilhelmsen. 

Joannahuset kan rådgive om rettigheder, men 
nøglen til forandring har den enkelte kommune. 
Det er kommunen, der har mandatet til fx at lave 
en anbringelse udenfor hjemmet. Derfor håber 
Jette Wilhelmsen, at Joannahuset kan være med 
til at bygge bro mellem de unge og kommunerne. 

“Jeg håber, at vi kan være en hjælp for socialråd-
giverne – både i forhold til at være et sted, hvor 
de kan sende børn og unge hen, når de sidder 
med et tavst barn og en mavefornemmelse af, at 
noget er galt, men også i forhold til de indsatser, 
som der bliver sat i værk. Det skal være med bør-
nene i centrum,” siger Jette Wilhelmsen. 

Hun ser Joannahuset som et supplement til det 
eksisterende system – et sted, der kan noget 
andet end de tilbud, der ellers findes rundt om 
i landet – blandt andet dette, at det er muligt at 
henvende sig anonymt og komme og gå, uden at 
nogen stiller spørgsmål.

Supervision og inddragelse
Mens der er vide rammer for, hvordan de unge 
bruger Joannahuset, er der anderledes klare 
rammer og protokoller, når det kommer til driften 
af huset. Der bliver ført statistikker, sat rammer 
for udvikling etc. Idéen er, at Joannahuset skal 
være et fagligt hus, der bidrager med ny viden og 
ikke mindst løsninger på, hvordan de her børn og 
unge får den bedste hjælp i den akutte fase, hvor 
de rækker ud.

Det betyder fx, at stedets ansatte og frivillige får 
supervision af specialuddannede psykologer ca. 
hver anden måned.

“Det er vigtigt, at vi som personale hele tiden ud-
vikler os og reflekterer over, hvordan vi gør vores 
arbejde herinde,” siger Jette Wilhelmsen. 

Det har især været en hjælp, når der er opstået 
uforudsigelige situationer. Det skete fx, da der 
pludselig dukkede grupper af 5-6 unge op på 
samme tid. 

“Her oplevede vi, at de var meget orienteret mod 
hinanden. Fx kunne vi ikke tilbyde overnatning til 
alle, hvilket resulterede i, at ingen af dem ville blive. 
De var meget beskyttende overfor hinanden, 
men samtidig kunne vi se, at nogle trængte mere 
til hjælp end andre. De situationer har vi taget 
op med supervisionen og fået talt om, hvordan vi 
bedst imødekommer de her grupper,” siger Jette 
Wilhelmsen. 

Udover supervisionen har Jette Wilhelmsen 
også fokus på at inddrage de unge selv i pro-
cessen med at udvikle den bedst mulige hjælp 
og støtte. Det kan fx være i forhold til rusmidler. 
Hun fremhæver ikke rusmiddelbrug hos de unge 
som et egentligt problem, men de har gennem 
den korte tid, huset har været åbent, flere gange 
oplevet, at unge kom i påvirket tilstand, eller at de 
brugte rusmidler på den ene eller anden måde. De 
må gerne være i huset, selvom de er påvirkede, 
men de må ikke indtage hverken alkohol eller 
stoffer i huset. Det er primært hash, som de unge 
bruger, og filosofien blandt personalet er åben-
hed fremfor fordømmelse. 

“Vi prøver at gå nysgerrigt til de unge med  
rusmiddelproblemer. Det gør vi blandt andet 
ved at tale med dem om, hvordan de kan være 
her sammen med deres stofbrug,” siger Jette 
Wilhelmsen. 

Under coronanedlukningen flyttede hashhandlen 
fra Christiania, som Joannahuset ligger tæt på, 
ud i gaderne. Joannahuset blev derfor kontaktet 
af politiet, og efterfølgende talte personalet med 
de unge i huset om den nye situation og om, 
hvordan de kunne passe på sig selv.

Selvom Joannahuset ikke i sig selv tilbyder rus-
middelbehandling, så er der fokus på at hjælpe 
de unge, der ønsker at komme ud af et problema-
tisk rusmiddelforbrug, ved at skabe brobygning 
til fx U-turn. Jette Wilhelmsen hiver et nyt ek-
sempel frem. Da Joannahuset åbnede, fik hun en 
henvendelse fra en kvinde, der fortalte, hvor stor 
glæde hun havde haft af at bruge Børnehotellet, 69
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der i 1980’erne lå på Vesterbro i København. Her 
kunne udsatte unge få en seng at sove i for 20 kro-
ner pr. nat og nogen at tale med. Kvinden havde 
én vigtig påmindelse til Jette Wilhelmsen: 

“Hjælp dem med at sætte noget andet i stedet 
for stofferne.” Det var hendes besked til mig. Hun 
havde været enormt glad for at komme på Børne- 
hotellet, men hun var fortsat med sit stofbrug,” 
siger Jette Wilhelmsen.

Personalet har derfor fokus på, hvordan unge, 
der gerne vil ud af deres stofbrug, kan sætte no-
get andet i stedet, eller hvordan de kan lave ny 
fællesskaber, der bygger på noget andet end at 
ryge hash. 

Igen er det med udgangspunkt i de unge selv, 
for det handler hele tiden om at vise respekt og 
om at give dem en stemme og vise dem, at de-
res tanker, ønsker og drømme også har vægt og  
bliver taget alvorligt. 

“Mange af dem vil gerne have et arbejde og tjene 
deres egne penge. Deres drømme er ikke ander-
ledes end andre unges,” siger Jette Wilhelmsen. 

Ligesom det er kommunen, der har nøglen til at 
give udsatte børn og unge nye muligheder, så 
har de unge også selv en nøgle til at træde det 
første skridt i retningen mod en lysere fremtid, for 
de ved som regel godt, hvad de drømmer om, de 
skal blot have den rette støtte. Det kan Joanna- 
huset hjælpe med. Og her behøver du ingen 
nøgle, for døren er altid åben. 
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Fakta om Joannahuset

Huset ligger på Christianshavn i København. 

Joannahuset er finansieret af fonde, private og virksomheder samt offentlige midler. 

Huset har fået sit navn efter Kim Larsens sang ’Joanna’, fordi Kim Larsens Himmelblå-fond 
var den første fond til at give en bevilling til projektet. 

Huset er åbent for børn og unge op til 18 år.

Læs mere på www.joannahuset.dk

Joannahusets værdier:

Åbenhed fx vær åben, hvis du har et misbrug – personalet møder dig fordomsfrit.

Respekt  dem, der kommer, bliver mødt med respekt for deres situation.

Helle  Joannahuset er et helle – en pause, hvor der er hjemlige omgivelser, omsorg og hjælp.

Bro Joannahuset kan hjælpe børn og unge med at finde en ny bro at gå på – en ny vej. 

71

STO
F N

R. 39 / SO
M

M
ER 2021


