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Årsplan for Mental sundhed for år 2018 

 
Hvad er temagruppens formål for 2018? Hvordan vil temagruppen i 2018 arbejde med lighed i sundhed, 
strukturel forebyggelse, sundhed i alle politikker og styrket faglighed (jf. netværkets strategi 2017-2020) ?  
Beskriv formål ganske kort og brug gerne årets aktiviteter som udgangspunkt for beskrivelsen af arbejdet 
med de strategiske pejlemærker.  

Temagruppen for mental sundhed arbejder med målgrupper i alle aldersklasser og funktionsniveauer samt ud 
fra et individ-, gruppe- og samfundsperspektiv med fokus på både individets egen mestring samt strukturelle 
rammer og vilkår for livet. 

I 2018 vil forskellige perspektiver i forhold til mental sundhed fortsat udbredes og behandles gennem Det 
Dobbelte KRAM. Modellen Det Dobbelte KRAM knytter an til salutogen forskning og er dynamisk, 
helhedsorienteret og tværvidenskabelig funderet. Således åbnes der op for, at der er mange forskellige 
”knapper” fagprofessionelle og beslutningstagere kan skrue på i forhold til at arbejde med at fremme og 
bevare et godt fysisk helbred og høj mental sundhed så borgere opnår så stor trivsel, livskvalitet og 
selvstændighed som mulig.  

Netop med muligheden for at ”dreje på forskellige knapper” og differentiere indsatser og tilbud til forskellige 
målgrupper og individer øger også muligheden for, at borgeren oplever tilbuddet meningsfuldt i forhold til at 
nå sine individuelle mål og forbedring af helbred og sundhed. At opleve, at indsatser er meningsfulde og 
vedkommende er vigtig for den enkelt persons motivation og forståelse, og er derfor en central del af 
sundhedspædagogikken, som også har temagruppens opmærksomhed.  

I kølvandet af modellen Det Dobbelte KRAM findes en anden nøglemodel for temagruppen som kaldes 
Sundhedsbakken (se nedenstående figur). Temagruppens medlemmer er i kontakt med borgere i den 
kommunale praksis, og arbejder med forskellige tiltag og metoder, der kan fremme mental sundhed og psykisk 
robusthed. I modellen Sundhedsbakken symboliseres dette af personens rygsæk som fyldes med bl.a. 
mestringsstrategier og andre kompetencer, men - og det er et vigtigt men - temagruppen har også 
opmærksomhed på en lang række andre faktorer og levevilkår, som kan have afgørende betydning for en god 
mental sundhed og et godt fysisk helbred. Eksempler på nogle af disse faktorer findes i selve bakken. 
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Figur fra bogen om Det Dobbelte KRAM, side 183 (Thybo; Hans Reitzels Forlag, 2016). 

 
 
 

 
Beskriv temagruppens faglighed, målgruppe, dens måde at arbejde på samt selve organiseringen. Kom gerne 
med konkrete eksempler på temagruppens arbejde og hvilke værdi der skaber for Sund By Netværkets 
medlemmer.  
 

Mental sundhed er et emne, der angår alle i samfundet: Raske som syge, individer og grupper i alle aldre og 
funktionsniveauer i hverdagsliv og arbejdsliv. Derfor falder det naturligt for temagruppen om mental sundhed 
at samarbejde med andre faggrupper og områder, bl.a. på tværs af kommunegrænser. Med valget af Det 
Dobbelte KRAM (Thybo, 2016) som teoretisk ankerpunkt, der især er optaget af de beskyttende faktorer for 
mental sundhed set i dynamiske sammenhænge med det fysiske helbred samt sociale rammer og levevilkår, 
rækker temagruppens interesse ind i alle politikområder. Derfor er klimaet i temagruppen præget af 
nysgerrighed og åbenhed over for andre fagområder, vinkler og forskellige perspektiver på, hvordan den 
mentale sundhed kan støttes og udfoldes i hverdagslivet i Danmark. En af grundstenene i temagruppen er, at vi 
søger inspiration og samarbejde på kryds og tværs af mange forskellige kommunale driftsområder, afdelinger 
samt de tilhørende fagligheder. Vi finder også samarbejdspartnere uden for den kommunale organisation 
interessante, fordi grundlaget for ”det gode liv” skabes på mange forskellige arenaer, hvor langt fra alle er 
institutionaliserede, fx (og især) familien, men også foreningslivet, Folkeoplysningen m.v. Medlemmerne i 
temagruppen sidder i flere følgegrupper og udvalg fordelt rundt om i landet, og vi ser det som vores fornemste 
opgave at sparre, dele viden, indsigter og erfaringer fra praksis i netværket. 

Temagruppens formandskab består af Sundhedskonsulent Mette Stoffer (Vejle), Sundhedsinnovator Peter 
Thybo (Ikast-Brande) samt Sundhedskonsulent Jens Kristoffersen (Køge). 
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Lav en årsplan, der angiver mødeaktiviteten for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 
12. januar – men gerne før. Herefter tildeles temagruppen i alt 22.000 kr. til gruppens arbejde og forplejning i det 
kommende år. Det forventes at der arrangeres 3-4 temagruppemøder i 2018. Derudover opfordrer vi til at 
arrangere temagruppemøder på tværs af netværkets temagrupper – se en oversigt her.  
 

 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

Relevant for 
samarbejde med andre 
temagrupper?  

 
Tid og sted 

 
Fremtidslaboratoriet for 
mental sundhed og trivsel 
(i samarbejde med Future 
Navigator) 
 
 

Opfølgning for deltagerne ved 
temadagen om ”Hvordan 
bliver danskernes mentale 
sundhed i fremtiden?” 

 1. februar / Vejle 

 
Hjernen i livet – livet i 
hjernen 
 
 

Temagruppens medlemmer og 
andre netværks-medlemmer 
der er optaget af hvad vores 
hjerne bliver udsat for i en 
digitaliseret verden og 
hvordan dette påvirker mental 
sundhed og psykisk robusthed 

 3. september /  
Vejle 

 
Måling af Mental sundhed 
 
 

 Arrangeres i samarbejde 
med temagruppen: 
Dokumentation og 
evaluering. 

6. november / 
Randers 

Eventuelt: Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete inspiration til videndeling i hele 
netværket (materiale/produkt): Kronik vedr. mental sundhed i fremtiden. 

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

