
ABC for mental sundhed i 
Slagelse Kommune

Forebyggelseskonsulenterne 3 december 2019. 



Oplæg

• Kendskab til ABC for mental sundhed

• Eksempler på forskellige ABC indsatser i Slagelse Kommune

• At I får mulighed for at reflektere over, hvordan I ved at bruge ABC 
rammen kan fremme jeres egen og borgernes trivsel
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Hvordan har Slagelse det 2017

• Dårligt selvvurderet helbred 21 % (stigende)

• Dårligt mentalt helbred 16,5 %  (stigende)

• Føler sig ensom 11,3 %

• Ofte uønsket alene 8,7 % (stigende) 

• Højt stressniveau 28 % (stigende)



Hvad er 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

Sundhedsstyrelsen og WHO
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ABC budskabet
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Konkrete råd til hvad vi selv kan gøre for at styrke vores 

mentale sundhed:

Gør noget aktivt

Gør noget sammen

Gør noget meningsfuldt



A - Gør noget aktivt

Vær fysisk, mentalt, spirituelt og socialt aktiv: 

Dans, gå til keramik, løb, løs en sudoku, læs 

en bog, gå en tur i naturen, spil kort, stop op 

og få en snak med en forbipasserende…

Hvad betyder A?



B - Gør noget sammen 

Bliv medlem af en forening, få 

besøg af din besøgsven, deltag i 

aktiviteter i dit lokalsamfund, 

engager dig yderligere i grupper, 

du allerede er medlem af…

Hvad betyder B?



C - Gør noget meningsfuldt

Lær noget nyt, giv dig selv en udfordring, 

kæmp for en sag, hjælp en nabo, bliv 

frivillig, gøre noget godt for andre…. 

Hvad betyder C?



Samarbejdspartner
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Hvordan arbejder Slagelse Kommune 
med ABC for mental sundhed

11



Tilgang:

• Oplysningsspor

• Aktivitetsspor/indsatsspor herunder udvikling af ABC redskaber



ABC i praksis
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http://abcmentalsundhed.dk/materialer/film-se-ogsaa-kampagner/
http://abcmentalsundhed.dk/materialer/film-se-ogsaa-kampagner/


Oplysning om ABC

• Workshops for ansatte og borgere

• Konference 

• Boder/stande

• Sundhedsuge

• Merchandise  



ABC redskaber og aktiviteter

• ABC flyer

• Plakat til børn og voksne

• Nip nappere til børn og voksne

• ABC spillekort

• ABC terningspil 

• ABC App



Aktiviteter og indsatser:

• Indarbejdet i strategier og puljeansøgninger

• ABC netværk i Slagelse kommune

• Uddannelse af ambassadører

• Mobilt værested

• Folkekøkken

• Overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelsen

• ABC hjemmeside



Overgang fra arbejdsliv til seniorlivet



ABC Fællesskabsstafet og lyden af ABC 
arrangement i uge 41, 2019

Eyun Schoppe



Din mentale sundhed
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Hvordan kan du styrke din trivsel og 
mentale sundhed?



Hvordan kan du styrke din trivsel og 
mentale sundhed?
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Hvad kan I gøre - set fra jeres stol?

Hvordan styrker I ‘A’, ‘B’ og ‘C’ i hverdagen?

Hvad kan I blive bedre?

Fælles refleksioner

Fælles refleksioner



Læs mere på www.abcmentalsundhed.dk

Pernille Vibe Hansen 

Folkesundhed

Center for Sundhed og Ældre

pvhan@slagelse.dk

tlf. 58 57 44 38

Link til hjemmeside


