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Organisering af ABC i DK
film

http://www.abcmentalsundhed.dk/materialer/film-se-ogsaa-kampagner/


• Bygge bro mellem forskning, policy og  praksis

• Fremme et holistisk syn på mental sundhed

• Prioritere mental sundhedsfremme (salutogen tilgang)

• Styrke tværsektorielt og tværfagligt samarbejde

• Mere fokus på fællesskabet fremfor individet

• Fremme mental health literacy

• Forskning i hvad der holder os sunde, fremfor det der gør os syge

• Indtænke mental sundhed i alle politikker

• Implementere forskningsbaserede indsatser

• Opbygge kapacitet

• Øge politisk støtte

• …

Kilder: WHO, EU- framework for action on mental health and wellbeing, ROAMER, European Psychiatric
Association, Sundhedsstyrelsen (DK) …

Organisering af ABC i DK
baseret på anbefalinger 



Et partnerskab

En forståelses- og arbejdsramme

En Kampagne

Organisering af ABC i DK 
”ABC for mental sundhed”



Timeline
projektfase #2 og #3

2016
14 partnere
Overgang til projektfase #2

2018
Fra 16 til 36 partnere
Overgang til projektfase #3

2020
47 partnere

2017
14 partnere

2019
36 partnere

X X X XX



Formativ procesevaluering

➢Hvordan arbejder partnerne med ABC-
rammen? (internt, på tværs)

➢Hvordan oplever lokale stakeholdere og 
koordinatorer arbejdet og impacten?

❑ Interview og survey

❑ 2016 – 2020  

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5819


Resultater 
tilfredshed og impact

• ABC-budskaberne opfattes positive, døråbnende
og afstigmatiserende…

• ABC-rammen som udgangspunkt for samarbejde 
på tværs af discipliner og sektorer

• ABC-rammen er brugbar i mange forskellige 
settings og til mange typer af indsatser

”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

Gennem ABC for mental sundhed har jeg fået viden om, hvad jeg skal være opmærksom på, hvis 
jeg vil arbejde med mental sundhed og mental sundhedsfremme

ABC for mental sundhed har bidraget med en relevant forståelses- og arbejdsramme for 
arbejdet med mental sundhedsfremme i min organisation

I min organisation har vi igangsat nye aktiviteter eller initiativer, som ikke var opstået uden 
kendskab til eller involvering i ABC for mental sundhed

Kendskabet til ABC for mental sundhed har ført til ændringer i fokus for eller formålet med 
eksisterende aktiviteter i min organisation



Resultater 
3 strategier

Capacity building

Kampagne aktiviteter

Muligheder for at 
gøre A, B og C



Resultater
udfordringer og dilemmaer

• Sundhedsfremme tager tid (forankring og effekt)

• Bottom-up vs. Guidance

• Engagere andre 
”Det gør vi jo allerede i forvejen!”

• Explicit vs Implicit

• Forvirring omkring sprogbrug: ABC som 
partnerskab, ramme og kampagne



Tak for opmærksomheden! 

Carsten Hinrichsen, cahi@sdu.dk http://www.abcmentalsundhed.dk/

Folder – guide til nye partnereArtikel – Hinrichsen et al. 2020

Status 2018 + inspiration til arbejdet med ABC-rammen

mailto:cahi@sdu.dk
https://www.linkedin.com/in/carsten-hinrichsen-aaa27a133/
http://www.abcmentalsundhed.dk/
http://www.abcmentalsundhed.dk/media/1557/bog-mental-sundhed-abc_ny_juni19_lowres.pdf
http://www.abcmentalsundhed.dk/materialer/foldere/
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5819

