
Orientering om ABC for mental sundhed (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at det var vigtigt at 
kommunerne kunne drive deres ABC-projekter i egen kommune, men at de indsatser der går på 
tværs, f.eks. samarbejde om ungdomsuddannelserne med fordel løses i fællesskab mellem kom-
munen og regionen. 

RESUMÉ
Implementering af partnerskabsprojektet ABC for mental sundhed er en del af Følgegruppen for 
forebyggelses indsatsområder i indeværende sundhedsaftaleperiode. I forbindelse med arbejdet 
med indsatsen er det afgørende at fokusere på sundhedsfremme og forebyggelse på alle niveauer 
og på tværs af sektorgrænser, samt at understøtte og videreføre gode tilgange til mental sundhed. 
Følgegruppen for forebyggelse har på seneste møde drøftet, hvordan vi kan styrke det tværsektori-
elle samarbejde om ABC for mental sundhed, så vi sikrer bedre overgange mellem sektorer, star-
tende med fokus på ungdomsuddannelserne. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Der er i Følgegruppen for forebyggelse enighed om at det tværsektorielle samarbejde omkring 
mental sundhed skal tage afsæt i den sundhedsfremmende tilgang, hvor den gode trivsel fremmes. 
Med udgangspunkt i dette, skal ABC for mental sundhed være en fælles løftestang for at arbejde 
tværsektorielt med mental trivsel. Følgegruppen vil have fokus på det tværsektorielle samarbejde 
og kommunikation på tværs af sektorerne. Det bemærkes at det er væsentligt at kommunerne og-
så inddrages tilstrækkeligt i det regionale arbejde vedr. ABC for mental Sundhed bl.a. ift. overgan-
gene mellem eksempelvis grundskole og ungdomsuddannelser, ungdomsuddannelser og videre-
gående uddannelser, videregående uddannelser og arbejdsmarkedet, men også overgangen mel-
lem uddannelse og fritidslivet.
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Implementering af partnerskabsprojektet ABC for mental sundhed er en del af Følgegruppen for 
forebyggelses indsatsområder i indeværende sundhedsaftaleperiode. 20 syddanske kommuner 
har tilmeldt sig partnerskabet ABC for mental sundhed, og er ved at opbygge lokal organisering 
med ABC koordinator. Regionalt igangsættes et projekt vedr. ABC for mental sundhed på ung-
domsuddannelserne, med inspiration fra projektet Røgfri Ungdomsuddannelse.

Det Administrative Kontaktforum besluttede på seneste møde den 27. maj 2021 at bede Følge-
gruppen om input til, hvordan vi kan samarbejde tværsektorielt om ABC for mental sundhed, bl.a. 
med fokus på ungdomsuddannelserne. Følgegruppen har på møde den 18. august 2021 drøftet 
emnet, med fokus på fællesmængden, hvilket i høj grad betyder fokus på gode overgange, f.eks. 
fra folkeskole til ungdomsuddannelse, men også fra ungdomsuddannelse til videregående uddan-
nelse og fra uddannelse til fritid. Gode overgange er med til at sikre styrket trivsel og mindre frafald 
fra uddannelser blandt de unge. I forhold til tværsektorielt samarbejde er der gode eksempler i Vej-
le, hvor der er et tæt tværsektorielt samarbejde mellem kommune og ungdomsuddannelser. 

Løsning og konsekvenser
I rapporten ”Mental Sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark” anbefaler eksperter en 
styrkelse af det tværsektorielle samarbejde, idet det er afgørende for at bryde den negative udvik-
ling i forhold til, at flere borgere udvikler dårlig mental trivsel. Her nævnes særligt overgange i børn 
og unges liv at have en afgørende betydning. Anvendelse af ABC for mental sundhed som den 
gennemgående sprog- og referenceramme på tværs af sektorer kan netop være med til at under-
støtte det tværsektorielle samarbejde omkring mental sundhed. Sammenhæng og genkendelighed 
i sprog og indsatser mellem sektorer vil skabe tryghed for borgeren. De kommunale ABC-koordina-
torer vil sammen med den regionale tovholder/projektleder sikre tydelig kommunikation omkring 
igangværende indsatser samt erfaringsudveksling. Dette med henblik på lokal tilretning og imple-
mentering, hvorved gode overgange mellem skole- og uddannelsesinstitutioner, samt uddannelse 
og fritid sikres, og parallelindsatser undgås. 

Proces
Følgegruppen for Forebyggelse modtager fremadrettet hvert halve år tilbagemeldinger om fremdrift 
i det lokale ABC netværk, som faciliteters af Tværsektorielt Samarbejde, samt status på ABC for 
mental sundhed på ungdomsuddannelserne. På Følgegruppens møde blev det fremhævet, at det 
er væsentligt, at der er fokus på det tværsektorielle islæt og samarbejdet på tværs af sektorerne. 
Følgegruppen har desuden efterspurgt konkrete input fra de lokale samordningsfora med henblik 
på at få viden om hvordan ABC for mental sundhed forankres og udvikles lokalt, samt konkrete for-
slag til hvor og hvordan tilgangen kan anvendes tværsektorielt og lokalt. Dette er særligt med fokus 
på overgangen fra ungdomsuddannelse og fritid, samt med afsæt i den gode trivsel. Inputtene skal 
danne grundlag for det videre tværsektorielle arbejde med ABC for mental sundhed i regi af Følge-
gruppen for forebyggelse. 


