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Mediesundhed for børn og unge: 2018 - 2020
Fra Porno & Samfund til Mediesundhed for børn og unge. En styrket forening!

Sekretariat opbygget med medarbejdere og frivillige tilknyttet
Deltagelse i Global Summit i Washington DC v. formanden
Folkemøde 3 debatter

formålet -I fællesskab sikrer vi børn og unges mentale sundhed og seksuelle trivsel i en 
digital kultur.

Ny hjemmeside projekteret og forberedt
Forberedelse af rådgivningslinje
Deltagelse på konference i Stockholm
Workshop for fagfolk med bl.a. oplæg fra specialist i Australien og Kuno Sørensen/Red Barnet
Ydelser og tilbud udviklet
Foredrag på flere skoler og for div. organisationer
Lancering af rådgivningslinje for forældre og fagfolk 
Foreningens fundament, identitet og branding med nyt navn og særfokus på børn og unge på plads
Færdigudvikling og lancering af hjemmeside www.mediesundhed.dk/



Udviklet guide til forældre kan hentes gratis på hjemmesiden
Ansøgning til Codan
Teater arrangement/eftersnak med særlig inviterede politikere og fagpersoner
Workshop for fagfolk med bl.a. oplæg fra specialist i Australien og Kuno Sørensen/Red Barnet
Ydelser og tilbud udviklet
Påbegyndelse af håndbog for forældre
Forberedelse og udfærdigelse af større projektansøgning
Oplæg og ideudvikling på workshop til PPR-medarbejdere

Bilaterale møder med FT politikere samt relevante og vigtige organisationer
Event på Nørrebro i forbindelse med Kulturnatten
Afholdelse af uddannelses workshop for fagpersoner/behandlere
Deltagelse/netværke på konference afholdt af Medierådet for Børn og unge om unges brug af SoMe og 

nude pics oa
Indsendelse af projektansøgning til flere fonde
Møde med Sundhedsministeren 
Foretræde for børne- og undervisningsudvalget

Møder med flere toneangivende politikere





Netværksmøder med Digitalt Ansvar 
Oplæg og ideudvikling på workshop til PPR-medarbejdere i kommunerne
Vurderingssamtaler med Det Obelske Fond, Lemvigh Müller Fonden

Høring på Christiansborg planlagt og forberedt med Birgitte Vind
Brev sendt Undervisningsminister mhp. på møde med minister eller ny tværministeriel arbejdsgruppe, 

der bl.a. skal kigge på bedre digitale beskyttelse af Børn
Deltagelse med oplæg på international Virtuel Age Verification Konference
Foredrag på efterskoler
Deltagelse med præsentation og i paneldebat på international konference med 22.000 deltagere fra over 

100 lande.
Kampagne på SoMe for borgerforslag/lovgivning i august
Møder med udviklingsdirektør for fond mhp. at søge midler til undersøgelsen
Møde med Sundhedsminister og tre nøglepersoner Minister giver støtte til projektansøgning og forstår 

behovet for lovgivning for at beskytte børn.
Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 3. juni 2020.





Høring forberedt i samarbejde med Birgitte Vind oa. Til 
afvikling i primo 2021

Møde med anerkendt erhvervs/talsperson i forbindelse med 
arbejdet for lovgivning

Møde med nøglepersoner i Center for grundskolen og kontor 
for IT og Læring under Børne- og undervisningsministeriet.

- bevilliger midler til 
projektansøgning

Forberedelse og afholdelse af 20 års jubilæum







Nyt Navn, 
Rebranding,
Skarpt fokus 
på børn og unge



Tydelig og bedre 
italesættelse
af problemet og 
udfordringerne 
ift. børn og unge



Opmærksomhed på 
behovet for mere 
viden og robust 
samt bæredygtig
lovgivning, der 
beskytter 
børn bedre



Muren er brudt 
igennem
til ministerier, 
politikere
og politiske 
udvalg



Øget og stærkere
samarbejde med
faglige netværk



Midler til belysning af
hvordan onlineporno
påvirker børn og unges
mentale sundhed
og generelle trivsel



Vores mission er at sikre børn og unges mentale 
sundhed og relationelle, seksuelle og emotionelle 
trivsel og sikkerhed i en digitaliseret (medie) 
verden ved hjælp af evidensbaseret viden, og 
med ansvarlige forældre og øvrige 
samfundsgruppers kvalificeret hjælp og støtte, 
hvor vi i fællesskab opdrager, oplyser og opliver 
børn og unge.

Vores vision er digitalt dannede, mentalt robuste 
og relationelt stærke børn og unge, der sikkert, 
trygt og ansvarligt kan bruge, forstå, navigere og 
opholde sig i det digitale rum såvel som det 
fysiske offline rum. 

Værdierne - ledestjerner i alt 
hvad vi gør, er at have:
1.Børn og unge i fokus.
2.Evidensbaserede strategier og 
formidling.
3.Tværfagligt og 
samfundsmæssigt engagement 
og inddragelse.
4.Ansvarlighed, Lederskab og 
Integritet. 



Fremtiden

Robust og bæredygtig lovgivning, der begrænser børn og unges adgang til online pornografi

Viden, oplysning og løsninger til forældre og fagpersoner for at undervise og beskytte bedst muligt

Undervisning i grundskoler og ungdomsuddannelser om online pornografiens påvirkning og skader

Hjælp og støtte til unge der bliver afhængige af onlineporno



Tak for i aften!!
Og på gensyn til næste
arrangement.


