
Bedre studietrivsel for 

højere faglighed 
Strategi 2023 

 

 



 

2 

Forord 
 

Studenterrådgivningen er et specialiseret tilbud til studerende på videregående uddannelser, der 
supplerer uddannelsesinstitutionernes egen vejledningsfaglige støtte og den behandling, som de 
studerende kan få i deres egen region eller kommune.  
Behovet for hjælp blandt studerende er voksende. Foruroligende mange studerende rapporterer om 
psykisk mistrivsel, og stadigt flere studerende bliver diagnosticeret med psykiske 
funktionsnedsættelser. 
 
De studerende er i dag rundet af konkurrencesamfundet. De er vokset op med en kamp om 
karakterer, ”likes” og de mest attraktive studiepladser. Samtidig har mange været omfattet af høj grad 
af struktur og støtte på deres hidtidige uddannelsesvej. Kombinationen af det store forventningspres 
og den usikkerhed, der følger af nye, løse og uklare rammer og krav på de videregående uddannelser, 
er svær for mange at håndtere. Og kun få unge forstår, at de ikke er alene om deres vanskeligheder, 
men at mange af deres jævnaldrende har det præcist ligesom dem selv. 
 
Som tilbud adskiller Studenterrådgivningen sig ved at være ekspert i terapeutisk og socialfaglig 
funderet rådgivning målrettet studielivsproblematikker. Med den kompetence yder 
Studenterrådgivningen hjælp til de studerende, der på grund af enten psykiske eller sociale 
udfordringer er i risiko for unødigt frafald eller studietidsforlængelse.   
 
På det individuelle plan betyder det, at Studenterrådgivningen bidrager til at styrke den enkelte 
studerendes mentale sundhed ved at hjælpe den studerende til at håndtere studielivets udfordringer 
som stress, præstationsangst, perfektionisme, ensomhed, psykisk funktionsnedsættelse m.m. På det 
samfundsmæssige plan betyder det, at Studenterrådgivningen medvirker til at reducere unødigt 
frafald og studietidsforlængelse. Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet bliver samfundet 4 mio. 
kr. rigere, når en person gennemfører en kandidatuddannelse frem for ingen uddannelse.   
 
Under overskriften ”Bedre studietrivsel for højere faglighed” sætter Studenterrådgivningen ambitiøse 
mål, for hvordan vi frem mod 2023 vil bidrage til bedre mental sundhed, stærkere studiemiljøer og 
forbedret læring blandt de studerende. 
 
Oktober 2018 
 
 
 
 
Rie Snekkerup, Bestyrelsesformand    Thomas Braun, Direktør 
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Bedre studietrivsel for højere faglighed 
 
Studenterrådgivningen har sat fire pejlemærker, som sætter fælles retning for organisationen frem 
mod 2023. 
 

 
 
 
 
Fælles korttidsrådgivningsfaglighed – Vi vil, med afsæt i en stærk og velfunderet faglighed hos den 
enkelte rådgiver, arbejde med en styrket fællesfaglighed. Og vi vil kontinuerligt udvikle vores 
nuværende kerneydelse og – med afsæt heri – udvikle nye ydelser, så vi kan imødekomme en mere 
varieret efterspørgsel.   
 
Forebyggelse – Vi vil, i tæt samarbejde med de videregående uddannelser, bidrage til at styrke 
studiemiljøet på uddannelserne for at øge studietrivsel og læring. Vi vil gøre det med afsæt i vores 
erfaringer med at vende mistrivsel til trivsel.  
 
Tilgængelighed – Vi vil gøre os tilgængelige for alle studerende, der har behov for vores hjælp. 
Uanset hvad og hvor i landet de studerende læser, skal de kunne finde os og få terapeutisk og 
socialfaglig funderet rådgivning. 
 
Styrket kvalitet i SPS – Vi vil bidrage, til at ressourcer og organisering af den specialpædagogiske 
støtte, som studerende med psykisk funktionsnedsættelse er berettiget til, i endnu højere grad 
understøtter de studerendes behov. 

 

Fællesfaglighed i 
korttidsrådgivning

Tilgængelighed

Forebyggelse

Styrket kvalitet i 
SPS
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1. Fælles korttidsrådgivningsfaglighed 
 
Studenterrådgivningens historiske kerneydelse er terapeutisk og socialfaglig funderet rådgivning. Siden 
2016 har vi benyttet en evidensbaseret ramme for rådgivningen i form af Feedback Informed Treatment 
(FIT). Studenterrådgivningen har overordnet set en gennemsnitlig behandlingseffekt. Men effekten nås 
med særdeles få samtaler og effekten per samtale er dermed særdeles høj. Frem mod 2023 ønsker 
Studenterrådgivningen at fastholde en relativt god behandlingseffekt på få samtaler og styrke den 
fælles faglighed, så endnu flere studerende får endnu bedre gavn af Studenterrådgivningens tilbud. 
 

Ambition for 2023 

Studenterrådgivningen styrker den fælles korttidsrådgivningsprofil for at give vores studerende det 
bedst mulige forløb. Det involverer en fordybet indsats for at videreudvikle vores nuværende 
kerneydelse inden for rammen af 1 studerende, 1 rådgiver i 1 time (111). Det involverer en mere radikal 
udvikling, der udfordrer forestillingen om, at de studerendes behandling altid bedst varetages inden for 
rammen af 111. Studenterrådgivningen vil efterstræbe udvikling af nye, fagligt velfunderede 
rådgivningsydelser, som når bredere ud blandt de studerende og bidrager til en bedre 
behandlingseffekt eller færre brugte ressourcer i tilbuddet.  

 

 

Kontinuerlig, datadrevet udvikling af 

korttidsrådgivningsprofilen 

 Maksimalt 20 procent af alle forløb afsluttes 
uden forventet behandlingseffekt (2017: 
Percentage Reaching Target er lig 68,5 procent) 

 Den gode behandlingsmæssige progression og 
alliance opretholdes (baseline: effect size=0,71; 
relative effect size=-0,05)  

 Andelen af udeblivelser og sene afbud 
reduceres til max 10 procent (2017: 14 procent) 

 Andelen af dropouts reduceres til max 10 
procent (2017: 12,7 procent) 

 

Flere rådgivningsydelser, der supplerer 111, og som 

for nogle studerendes vedkommende bedre matcher deres behov, er udviklet og implementeret  
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Eksempler på indsatser: 

o Eksisterende fora som supervision, behandlingskonferencer, deliberate practice og 
afdelingsmøder skal være ramme for metodeudviklingen, der - ud over at tage afsæt i egne, 
kliniske erfaringer - også inddrager relevant forskningsviden. 

o Udarbejdelse og løbende vedligeholdelse af en fælles rådgivermanual, der sætter en 
værdimæssig ramme for rådgivningen, klarlægger vores målgruppe og vejleder i forhold til 
behandlingsmæssige indsatser. 

o Systematisk og aktiv anvendelse af behandlingsrelevante data for at forbedre den enkeltes, 
afdelingens og Studenterrådgivningens tilbud til de studerende. 

o Eksperimenter med kortere samtaler, gruppesamtaler, direkte visitation til workshops og andre 
tiltag, der udfordrer 111 (1 psykolog, 1 studerende, 1 time). 
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2. Forebyggelse 
 
Studenterrådgivningens reaktivt formulerede formål om at forhindre unødigt frafald og 
studietidsforlængelse kan også formuleres proaktivt: Studenterrådgivningen vil styrke studerendes 
studietrivsel og bidrage til studiemiljøer, der understøtter 
studerendes muligheder for at præstere på et højt fagligt niveau.  
 
Det vil Studenterrådgivningen gøre ved at søge dialog med de 
beslutningstagere, der øver afgørende indflydelse på rammerne 
for de studerendes studieliv. Med afsæt i vores erfaring med at 
vende mistrivsel til trivsel, vil vi påvirke, hvordan uddannelserne 
møder de studerende, og derigennem være med til at skabe 
forbedringer for langt flere studerende end dem, der aktivt 
opsøger os.  
 

Ambition for 2023 
For at nå ud til flest mulige studerede vil Studenterrådgivningen særligt prioritere indsatser målrettet 
store uddannelser med højt frafald på erhvervsakademi-, professions- og universitetsniveau. Indsatsen 
er særligt målrettet de uddannelsesansvarlige aktører, fra øverste ledelse til undervisere og 
studenterrepræsentanter, der har indflydelse på, hvordan studielivets dagligdag udfolder sig på den 
enkelte uddannelse.  Men Studenterrådgivningen vil også bidrage til den offentlige dagsorden og, med 
fokus på studietrivsel og læring, påvirke politiske beslutningstagere og meningsdannere til at forbedre 
vilkårene for studietrivsel og øget læring. 
 
 

Forebyggelse: at vende mistrivsel til trivsel 
 

 15 % af studentermassen - svarende til ca. 40.000 studerende – vil årligt drage nytte af 
Studenterrådgivningens samarbejde med uddannelsesinstitutioner om bedre studietrivsel og 
højere faglighed 

 Tilgængelig viden – herunder egne data om studietrivsel og læring – bearbejdes systematisk 
for at bidrage til et højere vidensniveau blandt beslutningstagere, om hvordan psykiske og 
sociale problemer blandt studerende udvikler sig og bedst håndteres 
 

Eksempler på indsatser: 
o Studenterrådgivningen vil opsøge uddannelsesledere, bærende kræfter blandt underviserne 

og studenterrepræsentanter på store uddannelser med højt frafald og tilbyde samarbejde om 
at styrke studiemiljøet og øge fagligheden. 
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o Hvert år vil Studenterrådgivningen på baggrund af systematisk bearbejdelse af studenterdata 
udgive en rapport om den nationale studietrivsel til offentligheden – navnlig politiske 
beslutningstagere og ledere på de videregående uddannelsesinstitutioner – som beskriver 
udviklingstendenser og anbefaler løsninger, som styrker studiemiljøet og fremmer 
fagligheden.  
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3. Tilgængelighed 
Ud af de omtrent 270.000 studerende på de videregående uddannelser har en stigende andel behov 
for terapeutisk og socialfaglig funderet rådgivning. Men mange af dem kender ikke til 
Studenterrådgivningens tilbud. Derfor vil Studenterrådgivningen gøre det let for de studerende at 
finde os.  
 
Ambition for 2023 
Studenterrådgivningen vil prioritere at nå ud til de grupper af 
studerende, som aktuelt ikke søger vores hjælp, fordi de enten læser 
uden for de byer, hvor vi fysisk er til stede, eller på institutioner med 
begrænset kendskab til os. Studenterrådgivningen vil især prioritere 
tilgængelighed via digitale platforme. 
 

 

Alle studerende, der har behov for Studenterrådgivningens hjælp, skal kunne finde os og få hjælp, 
uafhængigt af geografi og uddannelsesretning  

 10.000 studerende skal årligt modtage et tilbud hos Studenterrådgivningen, enten gennem 
individuel rådgivning, deltagelse i workshops, webinars, grupper eller andre rådgivningstilbud 

 Henvendelserne nærmer sig den nationale fordeling mellem studerende, der bor i og uden for 
de større uddannelsesbyer samt studerende på korte, mellemlange og lange videregående 
uddannelser 

 De studerende, der søger vores hjælp, kan starte 
et relevant tilbud inden for maksimalt én måned. 

 
Eksempler på indsatser: 

o Studenterrådgivningen vil vi styrke vores digitale 
tilbud, herunder tilbud om telerådgivning og 
webinars for at tilgodese de studerende, der på 
grund af geografi ikke har mulighed for at opsøge 
vores eksisterende tilbud.  

o Studenterrådgivningen vil øge kendskabet til 
Studenterrådgivningen ved at lave et nyhedsbrev 
til studievejledere, skabe adgang til praktiserende 
læger og arbejde for at blive mere tilgængelige på 
internettets mest populære søgemaskiner. 

o Studenterrådgivningen vil styrke dataindsamling 
og identificere forskelle i vilkår og 
henvendelsesårsager med henblik på at forklare 
forskelle mellem forskellige studentersegmenter – 
herunder studerende på erhvervsakademier, 
professionshøjskoler og universiteter. 
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4. Styrket kvalitet i SPS 
Studenterrådgivningens kerneopgave er at hjælpe studerende 
på de videregående uddannelser i Danmark til at få et bedre 
studieliv, så de, i så høj grad som mulig, gennemfører deres 
uddannelse på normeret tid. SPS-indsatsen er en naturlig 
forlængelse af Studenterrådgivningens tilbud, da formålet er at 
ligestille studerende med psykiske funktionsnedsættelser med 
andre studerende og mindske frafald og unødig 
studietidsforlængelse.  
 
Ambition for 2023 
Studenterrådgivningen vil driftsmæssigt prioritere at fastholde 
en høj kvalitet i tilbuddet til de studerende inden for den 
eksisterende udbudsramme. Udviklingsmæssigt vil vi særligt 
prioritere indsatser og tiltag, der på sigt kan anvendes til en bedre udnyttelse af SPS-ressourcerne, så 
kvaliteten styrkes og de administrative og organisatoriske udfordringer i indsatsen mindskes. 

 

Tilbyde de studerende med psykiske funktionsnedsættelser det bedst mulige forløb ved at sikre et godt 
forhold mellem pris og kvalitet i ydelsen 

 Den fælles rådgivnings- og tovholderprofil prioriteres løbende ved i dagligdagen at arbejde for 
forbedringer af Studenterrådgivningens og den enkelte rådgivers faglighed 

 Forhold mellem pris og ydelse skal være konkurrencedygtigt 
 Administrativt arbejde minimeres, mens smidige administrative sagsgange fremmes 

Varetage de studerendes interesse i dialogen med områdets væsentligste aktører 
 Klare parametre for kvalitet i ydelsen skal udvikles og formidles 
 De relevante aktører samles til et årligt netværksmøde 

 
  
Eksempler på indsatser: 

o Kvaliteten i SPS-indsatsen udvikles i fællesskab med resten af Studenterrådgivningen - 
eksempelvis i bestræbelsen på at tilbyde telerådgivning. 

o Studenterrådgivningen vil foretage evalueringer, der belyser hvordan og i hvilket omfang, 
forskellige typer SPS-indsatser bidrager til at styrke de studerendes integration på studiet og 
forebygger frafald. 

o I samarbejde med udvalgte institutioner forsøger Studenterrådgivningen at etablere 
mønstermodeller, for hvordan samarbejdet mellem forskellige aktører kan håndteres, så adgang 
til hjælp gøres så enkelt som mulig for de studerende, og så ressourcerne i størst muligt omfang 
anvendes direkte på de studerende. 

 

 


