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Årsplan for Mental Sundhed for år 2017 

 
Hvad er temagruppens formål, og hvilke udfordringer på forebyggelsesarenaen adresserer gruppens 
arbejde? (kort, 10-15 linjer) 
Beskriv også ganske kort, hvordan temagruppens arbejde spiller ind i Sund By Netværkets strategi 2017-2010 
(den færdige strategi modtager I i løbet af januar, så denne del må I selvfølgelig gerne vente med til da). 
 
 
Temagruppens overordnede formål er at udbrede kendskab til og opmærksomhed på området mental sundhed i 
hverdagslivet.  

Målgruppen er kommunalt ansatte, der arbejder med borgere i alle aldre og med alle funktionsniveauer. Temagruppens 
arbejde og fokus tager først og fremmest udgangspunkt i beskyttelsesfaktorer som kan bevare, genvinde og/eller fremme 

mental sundhed og psykisk modstandskraft. Desuden er temagruppen interesseret i og opmærksom på sammenhænge 
mellem den mentale sundhed, det fysiske helbred og sociale fællesskabers betydning – med andre ord anlægges et bio-
psyko-socialt perspektiv på mental sundhed, hvori der også er opmærksomhed på eksistentielle faktorer.  

Det centrale afsæt for temagruppens aktiviteter er følgende:  

 WHO's opfattelse af mental sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere 
dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. 
 

 Forskningsområdet salutogenese (bl.a. Antonovsky, 2000) som bygger på et tværvidenskabelig, helhedsorienteret 
og dynamisk syn på sundhed og især interesserer sig for, hvad der holder og gør mennesker psykiske robuste, 
hvilket er tæt koblet med mentalt sundhedsfremmende indsatser samt ressourceorienterede begreber som fx 
resiliens, empowerment, mestring, self-efficacy. 
 

 Den tværfaglige og tværvidenskabelige grundmodel Det Dobbelte KRAM (Thybo, 2016). Modellen anvendes bl.a. til, 

hvordan professionelle kan arbejde med at fremme det enkelte individs eller mindre gruppers følelse af mening og 
sammenhæng i livet samt evnen til at kunne mestre eget liv under modstand og belastning, fx under alvorlig og 
måske kronisk sygdom. 
 

 En opmærksom på de rammevilkår livet leves i og under samt hvordan forholdet mellem aktør (individet) og struktur 
(samfundsskabte rammer) kan påvirke den mentale sundhed på positiv og negativ vis. 

 

Ved at deltage i temagruppen for mental sundhed er man med til at: 

 Kvalificere og udbrede viden om mental sundhedsfremme ud fra den bedst foreliggende dokumentation på området. 
 

 Udvikle feltet samt viden om hvordan man bedst muligt sætter mental sundhed på dagsordnen i en kommunal 
kontekst samt hos borgere i lokalområder. 
 

 Udvikle praksis omkring, hvordan man fremmer mental sundhed. 
 

 Deltage i sparring, samarbejde og udvikling af konkrete indsatsområder med andre kommuner og andre 
organisationer/interessenter. 
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Skriv en ny tekst til www.sund-by-net.dk der rammende indfanger temagruppens formål, faglighed, dens 
måde at arbejde på, og hvilke sundhedsfremmeudfordringer gruppen er optaget af. Teksten må meget gerne 
virke som en appetitvækker over for de andre medlemmer af Sund By Netværket, nye som gamle. 
Sekretariatet formulerer på baggrund heraf en ny ”forside” til temagruppen på hjemmesiden.  
 

En fængende og beskrivende overskrift (1-2 linjer)  
 
”Helbred er, hvordan man har det – Modstandskraft er, som man ta’r det”! (Piet Hein, 1948) 
 
Vil du være med til at sætte den mentale sundhed og trivsel på dagsordenen i din kommune? Så kom og få et 
Dobbelt KRAM i temagruppen for mental sundhed. Her supplerer vi de traditionelle KRAM-faktorer med et nyt 
mentalt sundheds-KRAM: Kompetencer – Ressourcer – Accept – Mestring. 
 
- Hvad er temagruppens formål?  
Formålet er at udbrede kendskab til og opmærksomhed på området mental sundhed i hverdagslivet. 
Målgruppen er kommunalt ansatte der arbejder med borgere i alle aldre og med alle funktionsniveauer.  
 
- Hvad optager temagruppen?  
Temagruppen er særligt optaget af forskningsområdet salutogenese (bl.a. Antonovsky, 2000) og det 
ressourceorienterede perspektiv der handler om, hvordan man kan fremme mental sundhed og psykisk 
modstandskraft først og fremmest med fokus på vigtige beskyttelsesfaktorer.  Temagruppens afsæt er 
modellen Det Dobbelte KRAM (Thybo, 2016), der bl.a. sammentænker det fysiske helbred og den mentale 
sundhed i et helhedsorienteret og tværvidenskabeligt syn på sundhed. 
 
Temagruppen arbejder bredt med at sætte mental sundhed i spil i forhold til forskellige borgergrupper, 
fællesskaber og kontekster. Når deltagerne mødes i temagruppen zoomes der helt ind på et særligt emne, ofte 
indledningsvist belyst af et oplæg/foredrag. Herefter undersøger og drøfter deltagerne hvordan man med 
baggrund i ny viden, praksiserfaringer, nye projekter osv. bedst muligt kan udvikle mental sundhed i 
kommunerne. Temagruppen drøfter fx også de samfundsmæssige strømninger der kan have indflydelse på 
mental sundhed, bl.a. stigningen i antallet af diagnoser (diagnosekultur/diagnosesamfund) og hvilket ansvar vi 
som fagpersoner har for at se mennesket bag diagnosen.  
 
- Hvilke sundhedsfremme- og forebyggelsesudfordringer adresserer temagruppens arbejde?  
Konkrete eksempler på temagruppens arbejde – hvad er det for en type løsninger I deler/udvikler/sparrer om? 
Vi står overfor store økonomiske udfordringer i den offentlige sektor, der skal spares alle steder og 
højhastighedstoget buldrer derudaf og præger hverdagslivet. De mennesker, der ikke kan klare farten, ryger af 
og rammes af stress og mistrivsel. Der er ingen lette og hurtige løsninger til at gøre befolkningsgrupper robuste 
nok til at klare tempoet og kravene – og den udvikling vi har været vidne til i de senere år, bl.a. med stigende 
ulighed i sundhed og polarisering i befolkningen, maner også til selvrefleksion og en samfundskritik: Hvad er 
det for et samfund vi har udviklet, hvor halvdelen af alle sygdomme i Danmark har rod i stress og psykiske 
lidelser? Det er i sandhed en rekyleffekt af det danske velfærdssamfund. Årsagerne bag denne udvikling er 
voldsom komplicerede og ingen har det fulde overblik, men temagruppen har til gengæld en del viden om 
hvilke faktorer, der virker positivt på den mentale sundhed, og gennem de forskellige afholdte temadage er der 
set fine eksempler på dette.  
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Da mental sundhed er et allestedsnærværende fænomen der kan opbygges i alle livsfaser og på vidt forskellige 
livsarenaer, inviterer vi dig og de andre temagrupper i Sund By Netværket til at udfolde begrebet ”mental 
sundhed” yderligere: Vi tror på, at forbedringen af den mentale sundhed især ligger i samarbejde og 
fællesskaber på tværs af kommuner og diverse driftsområder, fx Børn- og Ungeområdet, 
Arbejdsmarkedsområdet, Kultur- og Fritidsområdet, Teknisk område og – naturligvis – Sundheds- og 
Omsorgsområdet.  
Med disse ”statements” som udgangspunkt for drøftelser i temagruppen håber vi, at du har lyst til at deltage 
og medvirke til at finde løsninger, der ikke alene er økonomiske, men også menneskeligt bæredygtige.  
 
Mental Sundhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lav en årsplan, der angiver mødeaktiviteten for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 
20. januar – men gerne før. Herefter tildeles temagruppen i alt 22.000 kr. til gruppens arbejde og forplejning i det 
kommende år. For at undgå at flere møder ligger samme dag: 
TJEK KALENDEREN, DA NOGLE TEMAGRUPPER ALLEREDE HAR MELDT DATOER IND FOR 2017. 
 

 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for samarbejde 
med andre temagrupper?  

 
Tid og sted 

Robuste organisationer og 
robuste arbejdsfællesskaber 
 
 
 

 Temadagen bliver lavet i 
samarbejde med 
Temagruppen: 
Beskæftigelse og sundhed. 

3. marts,  
KL-huset, København 

Naturen og mental sundhed: 
”Hvorfor sidde inde, når alt 
håb er ude”! 

 Temadagen bliver lavet i 
samarbejde med 
Temagruppen: Natur, 
Udeliv og 
Sundhedsfremme. 

16. maj,  
Kolding 

Fremtidssamfundets 
betydning for mental sundhed 
 
 
 

  26. oktober 

 

Eventuelt: Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete inspiration til videndeling i hele 
netværket (materiale/produkt):  

 Det er formandskabets ønske, at teamdagen vedr. ”Fremtidssamfundets betydning for mental sundhed”, 
skal bidrage til et skriv (fx en kronik), om hvilke udfordringer vi bør være opmærksomme på, for at sikre et 
robust samfund med robuste fællesskaber, der genererer robuste borgere.  

  

  

http://sund-by-net.dk/kalender/


www.sund-by-net.dk  4 

 


