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Mental sundhedsfremme



HVAD ER MENTAL SUNDHED? 

“There is hardly a term in current psychological thought 
as vague, elusive and ambiguous as the term mental 
health” (Jahoda, 1958: 3)

Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health. Inc. Publishers, New York.



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

Ikke desto mindre er fokus for mental sundhed oftest 
på individuel behandling og forebyggelse af 
risikofaktorer fx stresshåndtering



From For mental sundhed – et nyt perspektiv by Vibeke Koushede. Illustration by Mads Ortmann

Høj mental sundhed 

blomstrende

Mental usundhed 

mistrivsel 

Stress

Hyppigt forekommende

psykiske lidelser 

Angst, depression……

Moderat

mental sundhed

Konstant proces livet igennem  

MENTAL SUNDHEDSFREMME

FOKUS PÅ AT STYRKE RESURSER OG BESKYTTENDE FAKTORER

FOKUS FOR MENTAL SUNDHED

Behandling

Fokus på at kurere

Forebyggelse

Fokus at forebygge risikofaktorer 



VI VED HVAD VI BURDE GØRE

…men når alt er sagt og gjort, så er 

langt mere blevet sagt end gjort!
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V. Koushede, L. Nielsen, C. Meilstrup & R.J. Donovan (2015): 

From rhetoric to action: Adapting the Act-Belong-Commit Mental Health Promotion 

Programme to a Danish context, International Journal of Mental Health Promotion
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ACT-BELONG-COMMIT/ABC FOR MENTAL SUNDHED

Forskningsbaseret mental sundhedsfremme indsats for at 
fremme mental sundhed på individ og gruppeniveau

To dele:

- Information om mental sundhed (individ)
- Kapacitetsopbygning og partnerskaber (omgivelserne)

Vibeke Koushede National Institute of Public Health



Vibeke Koushede National Institute of Public Health



Act – gør noget aktivt

Belong – gør noget sammen

Commit – gør noget meningsfuldt

”Mental health is what

makes life worth living”  

(woman 42 yrs old)

”if you’re happy and laugh with your

friends, if you are well at home and 

at school, I guess you’re mentally

healthy” (boy, 13 yrs old)

”having a sense of balance -

so you can take care of 

yourself and your

surroundings” 

(woman, 20 yrs old)

Opfattelser af mental sundhed og beskyttende faktorer

Nielsen L, Sørensen BB, Donovan RJ., Tjørnhøj-Thomsen T, Koushede V. 

‘Mental health is what makes life worth living’: 

an exploration of lay people’s understandings of mental health

in Denmark. 

International Journal of Mental Health Promotion



HVAD BETYDER ABC?

A - Gør noget aktivt

Vær fysisk, mentalt, spirituelt , kulturelt 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…

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…

C - Gør noget meningsfuldt

Lær noget nyt, giv dig selv en udfordring, kæmp for en sag, hjælp en nabo, 

bliv frivillig…
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FORSKNINGSBASERET RAMME

FOR MENTAL SUNDHEDSFREMME
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ABC netværket har ført til nye samarbejder og aktiviteter

”Med så mange forskellige personligheder, fra mange 

forskellige organisationer, foreninger og kommuner, tvinger 

det os til at tænke ud af boksen. Det har skabt kreative 

tilgange til at arbejde med mental sundhed og mange af 

arrangementerne/oplæg/workshops er opstået på baggrund 

af samarbejdet i ABC partnerskabet.” (ABC-koordinator, 

forening)



RESSOURCER FOR MENTAL SUNDHED



KOMMUNIKATION

ABC’s ABC

http://www.abcmentalsundhed.dk/materialer/abcs-abc/

Velkommen i klubben

Din gamle hobby savner dig

http://www.abcmentalsundhed.dk/materialer/abcs-abc/


Vi kommer bredt ud med vores budskaber

”Det har været godt for os at være med i et fællesprojekt og 

været en del af den samlede bevægelse. Ved at vi er 

forskellige organisationer, som rammer forskellige 

befolkningsgrupper med samme budskab, når vi langt 

omkring. Om man går i aftenskole, er frivillig hos 

spejderne eller deltager i en kommunal sundhedsuge er 

ikke det væsentligste. Det handler om at gøre noget aktivt 

som man selv synes er meningsfuldt sammen med andre. 

Denne mangfoldighed er god for os alle” (ABC-

koordinator, forening)



Budskaberne skaber refleksion, betragtes som positive, let forståelige, 

lette at handle på og afstigmatiserende

”Det har overrasket mig ret meget faktisk, at lige så snart man begynder 

at tale om det (ABC), så begynder folk at sige: Ej nu lægger jeg mærke til 

det hele tiden. Jeg tror den første reaktion er tit sådan: Ej, det ved vi godt 

i forvejen. Altså sådan, man skal være mentalt sund. Men så sker der 

alligevel noget inde i folks hoveder. De lægger mere mærke til det"

(studentermedhjælper, forening)

”Jeg har en bipolar lidelse og øver mig i at balancere i mit liv…Jeg har 

læst om ABC konceptet og syntes det er særdeles genialt :-)” (mand i 

30’erne)

”Det (ABC) inspirerer helt sikkert til at lave flere ting fælles” (modtager af 

vores nyhedsbrev) 

”Jeg er startet som frivillig på et hospice. Læser flere bøger og er sammen 

med en læsekreds” (modtager af vores nyhedsbrev) 

”Jeg er begyndt at gå ture i skoven og fodre dyrene igen. Det giver mig ro”



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. 



ABC rammen er blevet velmodtaget

"I stedet for at være sovset ind i risici, behandling, "må ikke" og "skal", 

så prøv at kigge på, at der faktisk er noget, der kan være med til at gøre 

noget godt for dig på nogle andre områder. Og det synes jeg netop er 

noget, ABC kan" (ABC-koordinator - kommune)

”Vi har fået sat konkrete og enkle ord på, hvordan vi kan være med til at 

fremme befolkningens mentale sundhed. Noget vi nok tidligere har gjort 

sporadisk og mere kompliceret, men som vi i dag klart kan formulere.”

(ABC koordinator – aftenskoler)

"Jeg tænker i hvert fald, at det er jo er meget brugbart i vores dagligdag. 

Det jeg synes, der er rigtig godt er, at det er et sådan meget enkelt 

koncept. Du skal ikke huske på alt muligt... Jeg synes det er sådan let og 

overskueligt... Det bliver sådan et let emne at snakke om. Det bliver 

sådan et let emne at gå til" (Pædagog i børnehave)



ABC tilbyder en enkel ramme og et fælles sprog, der gør det lettere at 

samarbejde på tværs  

”Der er sket rigtig meget på disse to år, vi har været med i ABC 

partnerskabet. I starten når vi nævnte mental sundhed overfor vores 

kollegaer og foreninger, var der mange der tænkte mental 

sundhed=arbejdet med psykisk sårbare/psykiske lidelser. I dag, to år 

efter, er der en meget bredere forståelse for, at mental sundhed er 

relevant for alle. Det gør det nemmere at indlede et samarbejde.”(ABC 

koordinator – Forening) 

”Samtidig fornemmer jeg, at medarbejdere fra andre centre i kommunen 

også begynder at se værdien af ABC-budskaberne og tager kontakt til os 

i Folkesundhed, for at høre mere om ABC og hvordan de kan arbejde 

med det. Så alt i alt syntes jeg, ABC for mental sundhed har gjort 

mental sundhedsfremme og forebyggelse til en størrelse, vi nemt kan 

forholde os til, samt en størrelse som flere fagområder i kommunen kan 

se sig selv i.” (ABC koordinator – Kommune) 



Ting tager tid

"En ting er at have ABC som en forståelsesramme. Men 

egentlig er vi også måske ude i at ændre et mindset. Og at 

ændre et mindset, eller en forståelse af noget, eller en måde 

man tænker noget på, det er ikke noget man lige gør overnight. 

Det tager faktisk rigtig lang tid. Alene bare det at få mental 

sundhed italesat som noget, der gælder os alle. Og, at det ikke 

bare gælder nogen, som har ondt i sindet, ik'. Det tager bare 

tid. Men vi har jo tallene, som siger, at det har vi faktisk rigtig 

meget et behov for, at vi får skabt noget opmærksomhed 

omkring" (aftenskoleleder)

…men ABC spreder sig som ringe i vandet



TÆNK OVER

Hvilket fokus har din organisation på mental 

sundhed?

Hvilke nye samtaler kunne I have om mental 

sundhed? 

Hvor og hvorfor er et fokus på mental 

sundhedsfremme relevant for din organisation?

Hvordan kan I arbejde med mental 

sundhedsfremme ud fra ABC-rammen? 

Hvordan og med hvem kan I samarbejde? 



SKRIV LØS -2 MINUTTER

HVAD ER DINE SPONTANE TANKER?

NÆSTE BEDSTE SKRIDT? 



MENTAL SUNDHED ER NOGET VI SKABER SAMMEN

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

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


For mere information: www.abcmentalsundhed.dk

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


