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Den seneste sundhedsprofil i dk viser en bekymrende udvikling ift den mentale 
sundhed. Fx flere kvinder føler sig nervøse og stressede.  
Følelsen af ensomhed er stigende i alle aldre. Arbejdspladser efterlyser robuste 
medarbejdere og den teknologiske udvikling medvirker mindre nærvær og 
samvær. 

”Mental sundhed handler om at opleve at have det godt med sig selv og sit 
liv – og om at kunne fungere godt i dagligdagen i samspil med andre. Mental 
sundhed er langt mere end blot fraværet af psykisk lidelse.” 
            WHO & sundhedsstyrelsen 



ABC Mental sundhed 

A = Act 
B= Belong 
C= Commit 
Koncept fra 2005 udviklet v/ Curtin University, Australien 

A = Gør noget aktivt 
B = Gør noget sammen 
C = Gør noget meningsfuldt 
Dansk tilpasning, partnerskab Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, flere kommuner, Sund By netværket, 
Røde kors, Statens institut for folkesundhed. 

Mental sundhed er noget vi skaber sammen! 



Det dobbelte KRAM 

Kilde: SST & Peter Thybo 

  



Et mangelfuldt socialt liv skader din sundhed på 
samme måde, som 15 cigaretter om dagen eller 
alkoholafhængighed ville gøre. Hvis du mister din 
sociale støtte, er det langt mere usundt end fedme 
og mangel på motion. Ifølge undersøgelsen var 
sociale relationer vigtige for både unge og gamle og 
for mænd og kvinder. Og venskab var vigtigt uanset 
sundhedstilstand ved undersøgelsens begyndelse. 

Betydningen af fællesskab 

Bente Klarlund tilbage i 2015 



Eksempler 

https://www.youtube.com/watch?v=Cl8QhfiiW
88 

Hvis du er frivillig er din mentale sundhed op til 80% bedre! 
ABC er ikke en metode men et mindset! 
 
Fx Indsamler for velgørenhed, besøgsven, praktisk gris ved stævner og events, 
hjælpetræner, idrætsinstruktør, guide på hospitaler, hjælper på biblioteker og plejehjem, 
lektiehjælp, sy-reperationer til skoler og børnehaver, bestyrelsesarbejde, by-fester, 
genbrugsbutikker osv. 
 
1/3 del af danskere er frivillige i dag, men behovet er stigende i samfundet! 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=e0Tte1xIxuw 
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Hjerne netværk og plasticitet 
 

 
• Nervecellerne er i konstant bevægelse 
• Der opstår hele tiden nye forbindelser afhængigt af, hvad man foretager sig 
• Nervecellerne vokser og svinder ind afhængigt af, hvor flittige vi er til at 

bruge/træne dem. 
• Hjernens forskellige områder er aktive i løsningen af en række forskellige opgaver.  
• Områderne samarbejder på forskellig vis alt efter den aktuelle opgave.  
• Hjernens mønstre påvirker og udvikler hinanden 
•   Ca 2% af samlede kropsvægt 
•  Bruger 20% af kroppens samlede energi  
• Forskning – paradigmeskifte i 1990 (MR scanning) 
• Nye celler hele livet – skal gøres aktive  
•  > 100 milliarder hjerneceller (neuroner) 
•  Hver celle kan forbindes sig med 10 – 15.000 andre celler  

 
 



Hjerneforbindelser 

Kemiske forbindelser 
Elektriske forbindelser 
Fedt isolerer axonet 
 



Bevar hjernens funktioner 

UFO pilot 
 
U – Uforudsigeligt 
F  – Fællesskab 
O -  Oplevelser 

 
 

Livsstil: 
 
Søvn ( restitution, bearbejder, gemmer, rydder op..) 
Motion (ilt, blodgennemstrømning) 
Kost (omega 3, antioxidanter, antocyaniner) 
Hormoner ( dopamin, kortisol, oxytocin)  



SMART training 
 
• Et motorisk input (Koordination og balance) 

 
• Et sensorisk input (Samsyn og orientering) 

 
• Et logisk input (Hukommelse og opmærksomhed)  

 
• Udfordring fremfor mestring – dog motivation 

 
• Sjovt 



Øvelser 1 

1. Opmærksomhedsøvelse 1: Stå i rundkreds - vær opmærksom på de 
andre, luk øjne og stil spørgsmål om farver, sko, hår, brille mv. 

 
1. Hold øje: Gå rundt imellem hinanden og hold øje med én bestemt 

person. Langt væk, tæt på, 5 m, 3 m. Én anden imellem mv. 
 

2. Tælle til 3: Gå sammen to og to og tæl til 3 skiftevis. Sæt små bevægelser 
på fx. klap, tramp og drej rundt. 
 

3. Stjæl opmærksomheden: Gå rundt to og to og hold øjenkontakten til din 
makker indtil en ny 'stjæler' øjenkontakten. Dvs lad et par deltagere 
starte alene. 
 

4. Tællespejlet: Gå samme to og to og tæl; 1234 - 432 - 2345- 543 - 3456 - 
654 osv. Spejl din makkers bevægelser imens 
 

 



Øvelser 2 

5. Sving med to tørklæder: 1 = frem og tilbage med hø, 2= frem og tilbage med ve., 
3= ind foran med hø., 4= ind foran med ve. 5= ud til siden med hø. 6= ud til siden 
med ve. 7= vinke oppe med hø. 8= vinke oppe med ve. 9= uendelighedstegn med 
hø. 10= uendelighedstegn med ve. 

 
6. Ryg i mod ryg: Gå sammen to og to og stil jer ryg imod ryg. Mærk ryggen og gå 

rundt imellem de andre og byt med et andet par så begge får en ny ryg. Hav evt 
en edu med rundt og læg løbende de andres tal til dit tal 

 
7.  Jonglering: Kast og grib to edu'er eller ærteposer på samme tid. Gå rundt og sæt 
 forstyrrelser på fx ingredienser til en ret/kage/en højtid osv. Grib med krydsede 
 hænder. 

 
8. Uendeligheden: Gå rundt om to kegler i store 8 taller. Lav evt forstyrrelser og kast 

med ve. ved et navnedyr og med hø. ved biler. 
 

9. Basis øjenøvelse: Gå sammen to og to og lad den ene følge et øje på edu med 
begge øjne. hold hovedet i ro. Edu ca. 20-30 cm fra næsetip. 

 



Øvelser 3 
10.  Mønsterbold: Lav en cirkel med ca. 7-11 personer. Kast en bold i et 
 bestemt mønster. Indsæt to bolde. Efter hvert kast gå hen til den plads 
 du har kastet til. Sæt evt. forstyrrelser på og evt. Lad to cirkler smelte 
 sammen til en stor. 

 
11. Tegne på ryggen: Gå sammen to og to. Skriv med finger et tal på makkers 

ryg. Udvid til små regnestykker og byt når facit er sagt.  Gå i bestemt 
mønster eller bestemt rute. 
 

12. ’Klapping games’: To og to sammen. Klap på egne lår og vælg så imellem 3 
muligheder ( op, ve eller hø) Hvis I vælger det samme skal man give 
dobbelt high five. 
 

13. Komandoleg: Indøv kommandoerne stå/gå, klap/navn, dans/drej. Byt så 
rundt så alt er det modsatte.  
 

14. Kis pus: Stå i kreds. Byt plads når du får øjenkontakt. Èn ´jæger´ i midten. 
Sig kis pus når I bytter. Hvis den i midten savner bevægelser kan han/hun 
råbe ’kis pus’ og ALLE skal bytte. 
 



Øvelser 4 

15.  Krydsøvelser. Modsat arm og ben frem, til siden, kryds, bagud. Skift imellem tal, 
 farver, forsinkelser og skift imellem auditivt og visuelt input. 

 
16. Navnekabale. Gå rundt og hils på de andre. Aflever dit navn og modtag et nyt 

 navn. Forsæt til du får dit rigtige navn tilbage. 
 

17.  Nakkebevægelser. Indøv 6 bevægelser i nakken svarende til de 6 første måneder. 
 Nævn derefter datoer, lav bevægelsen og husk tallet og læg til forrige tal. Tilføj 
 evt. forsinkelser. 

 
18. Radiobiler. Lav en bane med tov eller lign. Gå samme to og to. Èn er radiobil 
 med bind for øjne og styres verbalt af sin makker som står udenfor banen.  

 
19.  Uret. Stå i midten af en stor urskive og træd ud i det klokkeslæt som nævnes. 
 Lad deltagerne sige et tal. Lav evt forsinkelser. 



Øvelser 5 

20. Bolddans: To og to sammen om en edu/ærtepose. Kast og grib med hhv. ve og 
hø hånd samt ve og hø ben fremme. Start evt. med ryggen til og lyt efter 
kommando 
 

21. Tidsfordriv: strit med din tommelfinger på den ene hånd og din pegefinder på 
den anden hånd. Peg imod din tommeltot og byt hurtigt rundt. ( det er 
forbudt at skyde) 

 
22.  Huskeseddel med visualisering: Nævn 9 tilfældige fødevare som skal huskes.  
 Lav visualisering ved at knytte varerne til dit hjems rum/indretning. 

 
23.  Navnebold: Stå i kreds og kast en bold og lad farven bestemme opgaven fx 
 blå bold = sig eget navn, grå bold= sig modtagerens navn, rød bold= sig den 
 næste modtagers navn 

 
24.  Kropsmemory: Gå sammen to og to. Rør ved fx 3 steder på den andens krop. 
 Din makker skal nu bevæge de 3 steder i den rigtige rækkefølge. Øg antal 
 steder og gør det evt. med lukkede øjne. 

 
 



1000 Tak for i dag og fordi I ville lege 
med mig 

 
 


