
Styrk din og andres mentale 
sundhed og trivsel med ABC

Ambassadøruddannelse i Slagelse Kommune 30. oktober 2019, 

Center for Forebyggelse i Praksis



Formål

• At klæde jer på til at styrke jeres egen og andres mentale sundhed

• At I kan bidrage til at flere kommer ind i gode fællesskaber 
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Deltagelse i uddannelsen betyder, at du:

• Du opnår kendskab til indholdet af ABC for mental 
sundhed og betydningen af god mental sundhed

• Du får indsigt i hvad du kan gøre for egen og andres 
mentale sundhed 

• Du kan arbejde med den gode velkomst af nye i jeres 
fællesskab (fx dagtilbud, skole, social botilbud, 
væresteder, træningshold, frivillige foreninger m.v.)
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09.00       Velkomst og kort introduktion til dagen

Formål med dagen og deltagerpræsentation

Gruppedrøftelse 

Hvad er mental sundhed og hvad kan man gøre? 

Hvordan styrker vi de gode fællesskaber?

ABC for mental sundhed i Slagelse kommune - pitch

12.00 -12.45      Frokost

Din mentale sundhed - værktøj og  øvelse

Afrunding på dagen 

15.00 Tak for i dag

Det videre arbejde 

Program





Mental sundhed – hvordan 
har Slagelse det?
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Slagelse Tal 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?
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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

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2irrm56jRAhUFhSwKHT0pBuwQjRwIBw&url=http://www.continuumses.com/about-us/&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNG60BfUQey272cSYUNtB1CIiseJuQ&ust=1483630323163384
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2irrm56jRAhUFhSwKHT0pBuwQjRwIBw&url=http://www.continuumses.com/about-us/&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNG60BfUQey272cSYUNtB1CIiseJuQ&ust=1483630323163384
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MISTRIVSEL SMITTER 





























DET GØR TRIVSEL HELDIGVIS OGSÅ 

MISTRIVSEL SMITTER
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Drøft 2 og 2:

Hvilke tanker får du efter historien?

Hvad kan du gøre i din dagligdag for at gøre 

dagen bedre?

Hvad kan du justere på, så du påvirker egen og 

andres mentale sundhed og trivsel?

Øvelse: Hvordan ser din dagsrejse ud?



Fra bogen For mental sundhed – et nyt perspektiv af Vibeke Koushede. I llustration af Mads 

Ortmann

Mentalt Sund
Trivsel

Blomstrende

Mentalt Usund
Mistrivsel

Stress

SYG
Angst, depression…

Moderat 
mental sundhed

Kontinuerlig proces livet igennem

Mental sundhedsfremme
Fokus på at fremme ressourcer
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Ressourcer for mental sundhed
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Vigtigheden af sociale 
relationer
The Harvard Study of Adult Development 

Hvad holder mennesker raske og lykkelige gennem livet?

Har siden 1938 fulgt 724 mænd 

(60 af dem er stadig i live)

• Trivsel og lykke kommer ikke i form af en stor 

pengepung eller berømmelse 

• Vejen til et langt og lykkeligt liv kommer af sociale 

relationer og vores evne til at pleje dem

• Også effekter på det fysiske helbred  
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Mental sundhed – beskyttende faktorer 



Hvad kan du gøre?
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ABC budskabet
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Vi bliver psykisk sunde ved at gøre psykisk sunde ting!

Gør noget aktivt

Gør noget sammen

Gør noget meningsfuldt



A - Gør noget aktivt

Vær fysisk, mentalt, spirituelt og socialt aktiv: 

Dans, 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, 

deltag i et kursus, 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?



Samarbjedspartner
e



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?



Hvordan arbejder Slagelse Kommune 
med ABC for mental sundhed
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ABC i praksis
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http://abcmentalsundhed.dk/materialer/film-se-ogsaa-kampagner/
http://abcmentalsundhed.dk/materialer/film-se-ogsaa-kampagner/


Pitch fra områder 
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Frokost
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Hvordan styrker vi mental 
sundhed – og fællesskaber - i 

Slagelse kommune?
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Mikrohandlinger
Hvad: 
Fokus på de små detaljer i hverdagen, som har afgørende indflydelse på 
hvordan man har det.

Hvordan: 
Det gør vi ved at skabe en god fællesskabskultur, der giver energi og 
ressourcer til at klare hverdagen med et større overskud. 

Handling:

En god fællesskabskultur er fx når: man bliver mødt med et smil, at man har 
en god tone og en venlighed, at man føler sig set og anerkendt, at man 
bliver bemærket

Fx at give hånd til alle, at give små opgaver
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Hvad kan I gøre for at byde nye velkomne og snakke sammen 

på kryds og tværs?

Eksempel på handlinger:

• Lav en præsentationsrunde

• Hav en ”makker-ordning”. Alle har et ansvar, men det er en 

god idé med en, der har særligt fokus på nye

• Involver med små opgaver

• Sørg for at blande nye og gamle, så man snakker med 

forskellige – formuler evt. spørgsmål

• Lav gruppe, der kan stå for sociale initiativer, fx julefrokost, 

sommerudflugt – sørg for at nye kommer ind i gruppen

Tag godt imod

http://www.abcmentalsundhed.dk/media/1498/abc_tag-godt-imod.pdf
http://www.abcmentalsundhed.dk/media/1498/abc_tag-godt-imod.pdf
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Hvad kan I gøre - set fra jeres stol?

Hvordan styrker I fællesskaber?

Fælles reflektioner



I llustration af Mads Ortmann

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

ABC ambassadørerernes rolle



I llustration af Mads Ortmann

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

ABC ambassadørerernes rolle



Gruppeøvelse
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Drøft i grupper:

• Hvordan bidrager I (din enhed/gruppe) til mental sundhed?

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



Det videre arbejde
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Notér én ting, som du er blevet inspireret af fra dagen, 

som du skal hjem at gøre



Hvordan kommer jeg til at bruge det, 
jeg har lært?

• Find en ven blandt deltagerne, som 
du vil tale med om hvordan det går ?

• Aftal hvornår I skal tale sammen.

https://www.youtube.com/watch?v=Sy6_TGcs6e8
https://www.youtube.com/watch?v=Sy6_TGcs6e8


Opfølgning – hvad skal der ske herfra

• Gå forrest i arbejdet med at udbrede 
forståelsesrammen ABC for mental 
sundhed

• Arbejde med den gode velkomst i 
jeres fællesskaber

• Afholde en ABC aktivitet i forbindelse 
med den internationale mentale 
sundhedsdag 10 oktober 2020.

• Afprøve ABC skema – sendes pr. mail 



Læs mere på www.abcmentalsundhed.dk

Pernille Vibe Hansen 

Folkesundhed

Center for Sundhed og Ældre

pvhan@slagelse.dk

tlf. 58 57 44 38

Lisbeth Holm Olsen

Center for Forebyggelse i Praksis

LLO@kl.dk

tlf.  33703834

Afslutning - link til hjemmeside 


