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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
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Sundhedsfremme
Fokus på at fremme ressourcer

Forebyggelse
Fokus på at forebygge risikofaktorer

Behandling
Fokus på at helbrede

Mentalt Sund
Trivsel

Blomstrende

Mentalt Usund
Mistrivsel

Stress

SYG
Angst, depression…

Moderat 
mental sundhed

Kontinuerlig proces livet igennem





A - Gør noget aktivt
Vær fysisk, mentalt, spirituelt og socialt aktiv
løb, dans, løs en Sudoku, læs en bog, spil 
kort, tal med en forbipasserende…

...det at gøre noget aktivt, at holde sig selv i 
gang, ikke som at være ude at løbe nødvendigvis, 
men mere bare at gøre nogen ting, kæmpe med 

nogen ting, arbejde med nogen ting er vigtigt 

Simon, 18 år



A - Gør noget aktivt
At være aktiv (fysisk, mentalt, socialt og spirituelt) kan fx

- Forbedre livskvalitet og humør

- Reducere angst og depression

- Styrke hukommelse, læring og selvværd

- Fremme oplevelsen af ro og reducere stress



B - Gør noget sammen 
Bliv medlem af en bogklub, tag et madlavningskursus, 
deltag i aktiviteter i dit lokalsamfund, engager dig 
yderligere i grupper, du allerede er medlem af…

…Mental sundhed kan også smitte; Jeg
tror det er vigtigt, at dine omgivelser er

mentalt sunde
Peter, 42 år

… at have det godt med sine venner, det 
er jo med til at man har det mentalt godt 

Lis, 66 år



B - Gør noget sammen 

- Følelsen af at høre til og oplevelsen af at være en del af positive 
sociale fællesskaber - fundamentalt for mental sundhed

- Trivsel er noget vi giver til hinanden

- Fællesskaber fremmer følelsen af meningsfuldhed



C - Gør noget meningsfuldt
Lær noget nyt, giv dig selv en udfordring, 
kæmp for en sag, hjælp en nabo, bliv frivillig…

….for mig er det vigtigt at opleve, at det 
jeg gør, gør en forskel både privat og 

professionelt, at jeg bidrager med noget 

Sten, 40 år



C - Gør noget meningsfuldt

- Ikke selve indholdet i aktiviteten, med følelsen af at livet er meningsfuldt

- Følelsen af at hjælpe andre og bidrage til fællesskabet gør glad og skaber 
meningsfuldhed



ABC for mental sundhed 

Formål: At fremme mental sundhed

Forskningsbaseret forståelses- og arbejdsramme for mental 
sundhedsfremme

1. Folkeoplysning – mental sundhed er vigtigt - ABC-budskaber
2. Rammer - Trivselsfremmende aktiviteter og indsatser 



Folkeoplysning - ABC-budskaber

Aristoteles: Vi bliver retfærdige ved at udføre retfærdige handlinger, 
selvkontrollerende ved at udøve selvkontrol, og modige ved at udføre modige 

handlinger…

Vi bliver mentalt sunde ved at gøre mentalt sunde ting!

A- Gør noget aktivt
B - Gør noget sammen 

C - Gør noget meningsfuldt



Hvorfor mental sundhedsfremme

• Danskernes mentale sundhed går i den forkerte retning (Den nationale 
sundhedsprofil, 2017)

• Det er dyrt at lade være (Sygdomsbyrden i DK, 2015)

• Hyppigste årsag til førtidspension
• Højere sygefravær
• Lavere produktivitet

• Den mentale sundhed kan fremmes! – Kræver bevidsthed, vilje og fokus



Vigtigheden af socialt netværk og meningsfulde aktiviteter
Ensomhed og social isolation

Øget risiko for iskæmisk hjertesygdom og slagtilfælde (Valtorta et al., 2016)

Stress, dårlig mental sundhed/udbrændthed
væsentlige risikofaktorer for hjerte-kar lidelser
Øget risiko for iskæmisk hjertesygdom, kronisk hjertesvigt og atrieflimren 
(Statens Institut for Folkesundhed, 2017)

Depression
En typisk følge af hjertesygdom
Øger risikoen for hjertekar sygdom (Newhouse et al., 2014)

Mening og formål i livet
Lavere risiko for slagtilfælde
Lavere blodtryk (Yu et al., 2015, Holt-Lundstad et al., 2011)



Afprøvningsperiode: 2016-2018
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Hvordan arbejdes der i partnerskabet?

Forskning i ABC-adfærd og betydningen for mental sundhed
ABC kan:

• fremme livstilfredshed og øge livskvalitet
• beskytte mod depression, angst og alkoholafhængighed (Videnskab.dk – ABC-metoden kan afværge 

psykisk sygdom)

Partnerne udbreder budskaber og danner rammer og aktiviteter for at 
danskerne kan udføre ABC

Rammen udfyldes meget forskelligt – nogle kobler ABC på allerede 
igangværende aktiviteter, andre laver ”nye” ABC-aktiviteter



Erfaringer fra to-årig afprøvningsperiode

God ramme til at arbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger – pludselig er 
mental sundhed ikke et fremmedord

Gør arbejdet med mental sundhed mere håndgribeligt

Positiv vinkel på mental sundhed

Det tager tid – at gå fra ramme til praksis, at implementere budskaberne, at 
ændre mindset



Kampagnemateriale 2017 – Verdens mentale sundheds dag

www.abcmentalsundhed.dk www.facebook.com/abcformentalsundhed/

http://www.abcmentalsundhed.dk/
http://www.facebook.com/abcformentalsundhed/


Indsæt film fra kampagnemateriale med 
Birte Neumann



Mental sundhed og hjertepatienter

• Fysisk og psykisk sundhed er tæt forbundet

• Næsten halvdelen af hjertepatienter angiver, at de ikke er blevet spurgt til 
følelsesmæssige problemer i forbindelse med deres hjertesygdom

• 1 ud af 3 føler sig slet ikke informeret om, hvilke følelsesmæssige 
reaktioner de kan opleve som følge af hjertesygdom

(Christiansen et al, Livet med en hjertesygdom, 2015)



ABC for mental sundhed og hjertepatienter

Diagnosticeret hjertesygdom Mange stopper med at gøre det de 
gjorde før. Fx frygt for at få pulsen op

ABC som samtaleramme
Igangsætte refleksion
Fokus på alt det der ligger rundt om sygdommen
Hvad giver mig glæde og energi?
Hvordan påvirker det de nære relationer til familie og kolleger?
Hvordan kan jeg gøre med af det der gør mig tryg?



Tak for opmærksomheden!

Charlotte Meilstrup, chme@si-folkesundhed.dk

A- Gør noget aktivt
B - Gør noget sammen 

C - Gør noget meningsfuldt

www.abcmentalsundhed.dk



MISTRIVSEL SMITTER 



MISTRIVSEL SMITTER 
DET GØR TRIVSEL HELDIGVIS OGSÅ!



Mere om ABC-budskaberne…
ABC-budskaberne er IKKE:
 (Endnu) en løftet pegefinger
 Fast model, der skal trækkes ned over hovedet på folk
 En erstatning for medicinsk eller psykologisk behandling

ABC-budskaberne er:
 En fælles bevidstheds- og forståelsesramme
 Handleanvisninger på adfærd, der fremmer mental sundhed
 Simple budskaber, som er lette at huske



Mentalt sundhedsfremmende rammer
- Aktiviteter og indsatser
Gode muligheder for at skabe rammer for ABC-budskaberne:
- Invitere ind i eksisterende fællesskaber – (uddanne fx trænere i 

idrætsklubber i modtagelsen af nye medlemmer)

- Lade fælles interesser mødes – (Spring for livet – Ældre og idræt)

- Knytte bånd på tværs af generationer – (DGI/Frb. Kommune – Stella 
Polaris – hvad gør dig glad – legeområde – badges)

- Styrke sammenhold i lokalområdet (Læsø Kommune – ABC-gåture)

Arbejds- og forståelsesramme for det partnerne allerede gør -
legitimering
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