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KLAP DIG SELV PÅ SKULDEREN 



BRAIN BREAKS  
DEFAULT MODE NETWORK 



UDVIKLING AF ABC+ FOR UNGE? 
•  Ac#ve	   	   	   	  Always	  	  
•  Belonging 	   	  Be	  	  
•  Contribute 	   	  Closing	  

•  Durability 	   	  	  
•  Emo#onability 	   	  	  
•  Failability	   	   	  	  
•  Groupability	  	  
•  Heartability 	  	  



 HVAD ER DET SUNDESTE?  



ERFARINGER	  	  

•  INSTITUT	  FOR	  FOLKESUNDHED	  
•  CENTER	  FOR	  SUNDHEDSSAMARBEJDE	  
•  KOMITEEN	  FOR	  SUNDHEDSOPLYSNING	  
•  LOGOTHA	  APS	  



STATUS SKOLESUNDHED.DK 



	  	  	  	  	  	  	  	  Deltagerkommuner	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Kommuner	  der	  evaluerer	  projekt	  fra	  Socialstyrelsen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Deltager	  i	  Ungeprofilundersøgelsen	  



UNGEPROFILEN: LIVSTILFREDSHED 





HAR VI EN UDFORDRING? 

Flere ældre, kroniske syge, 
færre på arbejdsmarkedet Flere psykisk sårbare unge? 

Stigende offentlige udgifter til  
avanceret behandling og 
sociale ydelser 

Virksomheder har behov 
for robuste og innovative 
medarbejdere 

Accelereret global og 
teknologisk udvikling 



FRANCIS DALTON (1822-1911) 
•  Progressive polymath 
•  Sociologist 
•  Psychologist 
•  Anthropologist 
•  Eugenicist  
•  Tropical explorer 
•  Geographer 
•  Inventor 
•  Meteorologist 
•  Proto-geneticist 
•  Psychometrician 



VOX	  POPULI	  

•  PLYMOUTH	  1906	  
•  800	  MENNESKER	  
•  EN	  SLAGTET	  KO	  
•  GENNEMSNIT	  PÅ	  GÆT	  
1207	  PUND	  

•  REEL	  VÆGT	  1198	  PUND	  
	  	  



WISDOM OF THE CROWD 





CROWDREFLECTION.COM?	  





•  BRUGERE	  I	  CENTRUM	  
•  HELHEDSTILGANG	  TIL	  SUNDHED	  
•  FÆLLESFORSTÅELSE	  AF	  TRIVSEL	  OG	  SUNDHED	  



FÆLLES	  FORSTÅELSE?	  

HVAD	  ER	  SUNDHED?	  



	  	  EN GAMMEL HISTORIE 



	  	  EN GAMMEL HISTORIE 



Sundhed- Version 1.0 (Immunitet) 



Sundhed- Version 2.0 (Metabolisk) 



Sundhed- Version 3.0 (Mentalt) 



OVERORDNET FORSTÅELSE 



DET DANSKE POTENTIALE 

DET DANSKE SUNDHEDS- OG VELFÆRDSSYSTEM 

SOCIALE  
PLATFORME 

PRIVAT 
DREVNE 
SUNDHEDS 
LØSNINGER 



MENTAL KAPITAL GENNEM LIVET 



INTERNATIONALT	  PERSPEKTIV	  



ER DER BEHOV FOR ET NYT 
VACCINATIONSPROGRAM?  



FÆLLES	  FORSTÅELSE?	  

TRIVSEL	  &	  MENTAL	  SUNDHED	  



KAN	  MAN	  MÅLE	  TRIVSEL?	  



HVAD	  ER	  TRIVSEL?	  



VITALISERINGSMODELLEN	  





BØRNENE	  BURDE	  VIDE	  DET	  

•  E"er	  3.	  klasse	  skal	  eleverne	  kunne	  forklare,	  
hvad	  der	  fremmer	  sundhed	  og	  trivsel	  i	  eget	  liv.	  	  

•  E"er	  6.	  klasse	  skal	  de	  kunne	  fremme	  sundhed	  
og	  trivsel	  på	  skolen	  

•  E"er	  9.	  klasse	  skal	  de	  kunne	  fremme	  sundhed	  
og	  trivsel	  med	  udgangspunkt	  i	  demokra<	  og	  
re=gheder.	  



En tilstand af velbefindende hvor den enkelte 
1.  yde sit bidrag til fællesskabet  
2.  udfolder sit potentiale 
3.  kan magte dagligdagens almindelige 

udfordringer 
4.  (kan arbejde produktivt og udbytterigt) 

 
	  
(WHO 2002). 

	  

	  
	  

WHO	  defini#on	  på	  mental	  sundhed	  



Som en tilstand af trivsel,  
•  hvor individet kan udfolde sine evner  
•  kan håndtere dagligdags udfordringer og 

stress,  
•  indgå i fællesskaber med andre mennesker 
 
	  
(Sundhedsstyrelsen  2008 og 2012). 

	  

	  
	  

Sundhedsstyrelsens definition på 
mental sundhed 



MENTAL SUNDHEDSDIMENSION 

Psykisk sårbarhed Psykisk robusthed 

Flourishing 

Languishing 



1.	  Vores	  biologiske	  ramme	  er	  forskellig	  



2.Mennesker	  er	  sociale	  væsner	  



3.	  Langvarig	  stress	  er	  usundt?	  

Stress	  sårbarhedsmodellen	  
	  
	  
	  



4.Posi#v	  stress	  er	  sundt?	  

	  
S#mula#on	  udviklingsmodellen	  



FINDES DER EN SÆRLIG DANSK MODEL FOR 
SOCIAL RESILIENS? 



FÆLLES	  FORSTÅELSE?	  

HVORDAN	  FREMMER	  VI	  TRIVSEL?	  



RAPPORT	  FOR	  SUNDHEDSSTYRELSEN	  

•  Tusindevis	  af	  indsatser	  
•  Metode	  
– Systema#sk	  søgning	  
– Klyngesøgning	  og	  metaanalyser	  

•  4810	  studier	  iden#ficeret	  
•  Kvalitetsvurdering	  
•  126	  af	  god	  eller	  middel	  kvalitet	  
– Effektmåling	  af	  93	  indsatser	  



TYPER	  AF	  INDSATSER	  



SKOLE	  INDSATSER	  
•  Universelle	  	  

–  Børns	  Vilkårs	  Trivselsforløb 	  	  
–  Ung	  hjerne	  
–  Læringsmiljø	  og	  Pædagogisk	  analyse	  

(LP)	  
–  Reach	  Out	  
–  Des#na#on	  Trivsel	  
–  STÆRKE	  SAMMEN	  
–  Perspekt	  
–  Kærlig	  Talt	  
–  Zippys	  Venner	  
–  Min	  Glade	  Bog	  i	  Skolen	  
–  Min	  Styrkebog	  i	  Skolen	  
–  Styrkespillet	  
–  Du	  bli'r	  hvad	  du	  tænker	  
–  LIVSPARAT	  
–  Fri	  for	  Mobberi	  
–  De	  Utrolig	  År	  –	  Dino	  
–  Stor	  Gruppe	  
–  ABC	  for	  mental	  sundhed	  	  

•  Målrekede	  	  
–  Aggression	  Replacement	  Training	  

(ART)	  
–  Åben	  og	  Rolig	  for	  Unge	  
–  Back2School	  

•  Kombinerede	  
–  Diamanlorløbene	  	  
–  Projekt	  Optur	  
–  SPILLERUM	  
–  Posi#v	  Adfærd	  i	  Læring	  og	  

Samspil	  (PALS)	  	  



Gennemgående	  tendenser	  



Viden	  #l	  praksis	  forslag	  
•  Tilpasning	  af	  indsatser	  #l	  skolens	  profil	  
•  Fokus	  på	  teore#sk	  forankrede	  og	  gennemgående	  indsatser	  
•  Prioritere	  implementering	  via	  viden,	  ejerskab	  og	  mo#va#on	  
•  Etablere	  systema#sk	  opfølgning	  og	  evaluering	  af	  

indsatsernes	  effekt.	  Det	  bør	  udnykes	  at	  vi	  i	  Danmark	  måler	  
mental	  sundhed	  #l	  en	  systema#sk	  måling	  af	  effekt	  

•  Indsatser	  kan	  med	  fordel	  kombinere	  universelle	  og	  mere	  
målrekede	  da	  nogen	  børn	  har	  brug	  for	  mere	  intensive	  
indsatser	  (Stepped	  care)	  

•  Indsatser	  bør	  starte	  #dligt	  og	  på	  tværs	  af	  faglighed	  



Hvad	  bør	  vi	  undersøge	  nærmere	  
•  Tilpasning	  #l	  individuelle	  behov	  bør	  udvikles	  
•  Indsatsers	  effekt	  på	  reduk#on	  af	  social	  ulighed	  
bør	  undersøges	  bedre	  

•  Indsatser	  med	  inddragelse	  af	  teknologiske	  
løsninger	  bør	  udvikles	  og	  undersøges	  

•  Indsatser	  bør	  sammentænke	  læring,	  mental	  og	  
fysisk	  sundhed	  	  

•  Kan	  vi	  bruge	  de	  fælles	  læringsmål	  i	  skolen	  om	  
sundhed	  og	  trivsel	  som	  en	  ramme	  for	  at	  fremme	  
mental	  sundhed	  



DANSKE POTENTIALER 
•  98	  kommuner	  	  
•  Årlige	  mål	  for	  mental	  sundhed	  
– UVM	  trivselsmål	  
– Børns	  Sundhed	  
– Skolesundhed.dk	  
– Ungeprofilen.dk	  





….to	  do	  good	  or	  to	  
do	  no	  harm	  
(Sokrates)	  

Fælles forståelse 

	  
	  



Fælles forståelse 

Overvægt	  

Infek<on	  

Astma	  



Fælles forståelse 

Overvægt	  

Infek<on	  

Astma	  

BMI	  

Feber	  

Peak	  flow	  



Fælles forståelse 

Psykisk mistrivsel 

?	  

?	  



Den sorte svane 


