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MISTRIVSEL SMITTER  





























MISTRIVSEL SMITTER  
DET GØR TRIVSEL HELDIGVIS OGSÅ! 



Mental sundhedsfremme 



HVAD FORBINDER DU MED MENTAL SUNDHED? 



MENTAL SUNDHED 

…en tilstand af trivsel,  
hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner,  
kan håndtere belastninger,  
indgå i positive sociale relationer  
og bidrage til fællesskabet 
 



 
DET MENTALE SUNDHEDSSPEKTRUM 

Mentalt Sund 
Trivsel 

Blomstrende 

Mentalt Usund 
Mistrivsel 

Udbrændthed 

Sundhedsfremme 
Fokus på at fremme ressourcer 

Forebyggelse 
Fokus på at forebygge risikofaktorer 

Kontinuerlig proces livet igennem 

Behandling 
Fokus på at helbrede skader 

SYG 
Moderat  

mental sundhed 

Hidtidigt fokus 

Et salutogent fokus 



RESSOURCER FOR MENTAL SUNDHED 

Tro på egen formåen 
Optimisme, taknemmelighed 
Robusthed 
Viden… 
 

Socialt netværk 
og støtte 
 
Robuste fællesskaber… 
Social kapital 
 
  

 
Adgang til uddannelse og arbejde 
Sundhedsvæsen 
Grønne områder… 
 

Fokus på at skabe 
rammerne/ 
betingelserne for  
at kunne handle 

Politikker og  
indsatsområder 
 

CFP/KL 
SST 
Ministeriet 



Med dette projekt ønsker vi at styrke viden om, hvordan vi i 
Danmark skaber de bedste betingelser for at fremme mental 
sundhed og trivsel for det enkelte individ på tværs af 
organisationer, kommuner og foreninger. Projektet skal pege på 
faktorer og handlemuligheder, der påvirker mental sundhed 
positivt. Projektet vil have form af et to årigt afprøvningsprojekt, i 
udvalgte kommuner. Erfaringer skal bruges som grundlag for 
videre udrulning af en landsdækkende indsats efter 
afprøvningsfasens afslutning i 2018. Den viden vi opnår gennem 
indsatsen, skal desuden bidrage til nationale anbefalinger for 
mental sundhed.  

  



ABC-BUDSKABERNE 
Vi bliver retfærdige ved at udføre retfærdige handlinger, 

selvkontrollerende ved at udøve selvkontrol,  
og modige ved at udføre modige handlinger…Aristoteles 

 
 
Vi bliver mentalt sunde ved at gøre mentalt sunde ting! 

 
A - Gør noget aktivt 

B - Gør noget sammen  

C - Gør noget meningsfuldt 
 



SAMSKABELSE OG PARTNERSKABER 

 
 

 

 

Partnerskab med kommuner, organisationer og foreninger 
 
Vi vil engagere en række stærke aktører, fx 
kommuner og idræts- og frivilligorganisationer, og 
skabe et fælles tredje, der går på tværs af og 
understøtter de enkelte aktørers egentlige 
”kerneydelser”: At fremme mental trivsel. 



ABC SOM ARBEJDSRAMME 

 
 

 

 

 Skabe en fælles bevidsthed  
 

 Styrke det tværfaglige samarbejde på sundheds-, social- og 
kulturområdet i en kommune (mental sundhed på tværs) 
 

 Skabe en platform for samskabelse mellem kommunale aktører, 
frivillige foreninger og aktive borgere 
 

 Frontmedarbejdere kan med udgangspunkt i ABC-rammen støtte 
den enkelte borger:  

• spørge til den enkelte borgers interesser  
• informere om kommunale eller lokale tilbud  
• fortælle om mulighed for at blive frivillig 
• støtte til at overkomme eventuelle barrierer for deltagelse 

 



En fælles forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme  

Illustration af Mads Ortmann 
Fra bogen For mental sundhed – et nyt perspektiv af Vibeke Koushede.  



Illustration af Mads Ortmann 
Fra bogen For mental sundhed – et nyt perspektiv af Vibeke Koushede.  



EVALUERING 

Følgeforskning skal bl.a. belyse: 
 
Hvordan vi når forskellige befolkningsgrupper 
Kendskab til indsatsen  
Oplevet relevans, motivationseffekt etc. 
Hvordan arbejdsrammen – herunder 
oplysningsmateriale, opkvalificering og 
organisering af netværket – modtages i praksis 
 



AFPRØVNINGSPERIODE: 2016-2018 
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SUNDHEDSFREMME 

FOREBYGGELSE 

Sundhed i et livsperspektiv 

Helbred i et biologisk perspektiv 
KOST RYGNING ALKOHOL MOTION 

KOMPETENCER RELATIONER ACCEPT MESTRING 



HVAD TAGER DU MED DIG I DAG? 
TANKER, IDEER, SPØRGSMÅL? 

@abcmentalsundhed  

For mere info:  
 
For mental sundhed  
– et nyt perspektiv  
af Vibeke Koushede  
kan downloades gratis på nettet 
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