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MENTAL 

SUNDHEDSFREMME –

HVAD KAN 

KOMMUNEN GØRE?

Lene Dørfler og Lisbeth Holm Olsen

Center for forebyggelse i Praksis, KL



SÅDAN VIL VI SE VORES BØRN OG UNGE

– AKTIVE OG I TRIVSEL



…OG SÅDAN VIL VI SE VORES VOKSNE OG 

ÆLDRE – AKTIVE OG I TRIVSEL



- OG ABC FOR MENTAL SUNDHED HANDLER NETOP 

OM… 

GØR NOGET 

AKTIVT 

GØR NOGET 

SAMMEN 

GØR NOGET 

MENINGSFULDT 



KOMMUNER KAN BIDRAGE

Kommunerne kan bidrage ved at:

• støtte borgere der ønsker hjælp til at holde sig aktive 

• skabe alsidige og inkluderende fællesskaber

• indrette byrum, nærmiljøer og natur – med trivsel og fællesskab for øje

• brobygge til frivilligheds- og foreningslivet, så det bliver nemt at deltage og 

føle sig velkommen



• Bred kontaktflade til 

den lokale befolkning

• Omfattende 

samarbejde med 

lokalsamfundet i 

forvejen

KOMMUNERNE HAR GODE 

FORUDSÆTNINGER FOR AT LØFTE 

OPGAVEN 

Kulturhuse

Frivillighedscentre

Folkeoplysning

Fritidstilbud

Indretning af 

byrum, 

nærområder 

og adgang 

til natur

Sundhedspleje

Vuggestuer

Børnehaver 

Skoler og klubber

Sociale botilbud

Ældrepleje

Plejecentre

Sundhedscenter, 

sundhedsfremme og 

rehabilitering

Jobcenter



HVAD SKAL DER TIL? 

Implementering

VidenPolitik



Politisk fokus: ‘Ny’ velfærdsforståelse - aktiviteter, 
fællesskaber og trivsel på tværs af velfærdsområder

Politik

Velfærd 
og 

trivsel

Kommune-
indsats

Frivillig-
indsats og 
forenings-

liv

Borgernes 
indsats

Familie, 
venner og 
nærmiljø



Beskyttende faktorer

Individuelt niveau Robusthed

Tro på egne evner

Oplevelsen af at lykkes

Socialt niveau Tilknytning og tryg opvækst

Deltagelse i fællesskaber

Strukturelt niveau Uddannelse

Beskæftigelse

Godt nærmiljø 

Viden

God viden om mental sundhedsfremme



AKTIVITETER I HELE KOMMUNEN

Sociale botilbud

Ældrepleje

Plejecentre

Sundhedscenter, 

sundhedsfremme og 

rehabilitering

Jobcenter

 Sprede viden og fælles sprog

 Skabe trivselsfremmende rammer i kontakten til borgere og tilbud til 

borgere med særlige behov

 Alle fagområder skal involveres og bidrage

 Samarbejde med borgere, foreninger og andre aktører
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KOMMUNER OG CIVILSAMFUND 

Kommuner

Politisk styring

Rammer og love 

Faglighed 

Systematik og resultater

Dokumentation

Arbejdstid

Fokus på ‘borgere’

Frivillig- og foreningsliv

Lyst og engagement

Medmenneskelighed

Fællesskab

Fokus på aktiviteter

Fleksibilitet

Få rammer og krav

Fritid

Fokus på ‘mennesker’



GØR NOGET AKTIVT, GØR NOGET 

FÆLLES, GØR NOGET MENINGSFULDT

Vores rolle i ‘ABC for mental sundhed’

Implementeringsstøtte til kommuner

Møder med ledelse 
og nøglepersoner

UddannelseFællesrådgivninger
Formidling af viden 

og erfaringer
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HVORDAN ARBEJDER 
KOMMUNERNE MED ABC 
FOR MENTAL SUNDHED?



7 ABC KOMMUNER - 7 FORSKELLIGE TILGANGE



HVAD HAR KOMMUNERNES TILGANG VÆRET?

Skabe et fælles sprog og 
forståelsesramme

Styrke 
frontmedarbejdernes 
forståelse for mental 

sundhed

Styrke et enkelt 
område - skole eller 

ældreområde

Styrke samarbejde 
med lokalsamfund 

og foreninger



Skabe et fælles sprog og forståelsesramme

ABC som grundlag for et 

sundhedsfremmetræ der blev 

udviklet og implementeret i 4 

forskellige nærmiljøer



Styrke frontmedarbejdernes forståelse

Fokus på kommunen som

arena 

Politisk beslutning om at uddanne 

100 frontmedarbejdere til at    

arbejde med  ABC 



Sprede viden om ABC for mental sundhed – via 

personalemøder i en lang række medarbejdergrupper 

Styrke frontmedarbejdernes forståelse



Styrke et enkelt område 

 Fokus på nærvær og kvalitet 

omkring mad og måltider på 

ældreområdet

 Fælles uddannesesdag for  

frivillige, sundhedsprofessionelle 

og ledere på ældreområdet 



Styrke et enkelt område 

Fokus på skoleområdet

 Fokus på den gode tone i de små 

klasser

 9 klasse definerer hvad der er 

ABC for dem –og udfylder en 

plakat ud med klassens værdier



Styrke samarbejde med lokalsamfund

Udvikle samarbejde med både 

partnerskabsorganisationerne og med 

lokale organisationer - i store events

”Forstør og forstærk det der virker”

”Styrk de inkluderende fællesskaber”



Styrke samarbejde med lokalsamfund 

Uddannelse af ABC ambassadører fra 

lokalområdet gav indsigt i hinandens 

tilbud og mulighed for udvikling af nyt

 Fx. præst, menighedsplejen, 

patientforeningerne, skole, 

daginstitution og sundheds- og 

kulturforvaltning 



ABC på Færøerne – uddannelse af nøglepersoner 

Nøglepersonsuddannelse med 

alle relevante medarbejdere i 

kommunen, foreningslivet, 

folkehelsestyrelsen og politikere. 



HVAD KAN KOMMUNEN FÅ UD AF PÅ ABC FOR 

MENTAL SUNDHED?

• Et enkelt budskab

• Et fælles videns- og forståelsesgrundlag

• Et styrket samarbejde på tværs og med civilsamfund

• Og ikke mindst …….



SE BØRN OG UNGE  – VÆRE AKTIVE, VÆRE I 

FÆLLESSKABER OG OPLEVE MENING 



…OG SE VOKSNE OG ÆLDRE – VÆRE AKTIVE, VÆRE 

I FÆLLESSKABER OG OPLEVE MENING 



…. om lidt kan I møde nogen  

partnerskabskommunerne og høre om 

deres konkrete erfaringer 

- og stille dem de gode spørgsmål
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TAK FOR 

OPMÆRKSOMHEDEN

ldf@kl.dk og llo@kl.dk

www.kl.dk/forebyggelseipraksis

http://www.kl.dk/forebyggelseipraksis
http://www.kl.dk/forebyggelseipraksis

