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Erfaringer fra projektet
Sundere liv i socialpsykiatrien 
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4 kommuner i Region 
Midtjylland:
Randers Kommune
•Syddjurs Kommune
•Holstebro Kommune
•Herning Kommune

Specialområde 
Socialpsykiatri Voksne, RM

•Sønderparken 
•Tangkær
•Sct. Mikkel
•Blåkærgaard

Finansieret af satspuljen og 
egne midler



Sundhed integreret del af 
recovery-orienteret praksis

Den socialpædagogiske tilgang til enhver 
borger er kendetegnet ved, at alle forhold, 
der har indflydelse på borgerens trivsel og 
udvikling, er væsentlige for arbejdet. 
Dermed er helbred og sundhed centrale 
fokuspunkter og i høj grad en den af den 
socialpædagogiske kerneopgave. 

Sundhed er helt afgørende for trivsel – og 
dermed afgørende for styrkelse af 
borgerens egen situation. 

Tore Kargo, socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund



Sundhed i socialpsykiatrien

Fokus på muligheder for at komme sig og have en 
almindelig hverdag

Forebygge somatisk sygdom 
Øge trivsel og velvære
Sammenhæng i indsatsen
Sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser tilbudt lokalt 
Målrettede og tilpassede tilbud
Sundhedspædagogiske kompetencer og redskaber til at 
fremme sunde rammer og valg
Frivillige foreninger



Hvorfor er det vigtigt?

Sundhed og sygdom
Overdødelighed og oversygelighed 

Mere usund livsstil (Vidensråd for Forebyggelse: Psykisk sygdom og ændring 
af livsstil, 2013)

Ønsket om livsstilsændring er lige så stort og 
der er et stort behov for støtte til at ændre 
vaner (Befolkningsundersøgelsen Hvordan har du det: Psykisk syges sundhed i Region 
Midtjylland 2012)
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Hvorfor er det vigtigt?

Sundhedsfremmende tilbud i socialpsykiatrien

personlige holdninger og manglende forebyggelses- og 
sundhedsfremme-kompetencer hos personalet er en 
væsentlig barriere for implementering af 
sundhedsfremmende tiltag i dagligdagen (Socialstyrelsen: Det gør 
en forskel, 2013). 

kompetenceudvikling af medarbejdere giver redskaber til 
at fremme sunde rammer og valg.

medarbejdere som rollemodeller er en succes i 
sundhedsfremmende aktiviteter (Sundhedsstyrelsen; Sundhedsfremme 
målrettet mennesker med psykiske lidelser, 2014). 
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Hvorfor er det vigtigt?

Kommunernes sundhedsfremmende og         
forebyggende tilbud

kommunernes sundhedstilbud benyttes for lidt af sårbare 
grupper

der er ringe viden blandt sårbare grupper om de tilbud 
sundhedscentrene har

det udfordrer kommunerne at skræddersy tilbud til og 
fastholde sårbare grupper i sundhedsfremmende tilbud

S
o

ci
a
lp

sy
k
ia

tr
ie

n
S

o
ci

a
lp

sy
k
ia

tr
ie

n

Sundhed iSundhed i
balancebalanceS

o
ci

a
lp

sy
k
ia

tr
ie

n
S

o
ci

a
lp

sy
k
ia

tr
ie

n

Sundhed iSundhed i
balancebalance



Sundhedsindsatser 
på 2 ben

Strukturel forebyggelse der støtter sund 
livsstil
Evidens: Strukturelle forandringer giver mere sundhed 

Sundhedspædagogisk tilgang til  
livsstilsvejledning
Evidens: Sundhedskurser forstærker effekt af 
strukturelle forandringer - men virker ikke i sig selv. 
Mulighed for at arbejde med tilgang som fitter
Recovery-tænkning



Sundhedspakker
Politikker 

Bevægelsespolitikker
Madpolitikker
Rygepolitikker

Rammer 
Bevægelsesvenlige miljøer i og omkring bo- og aktivitetstilbud (bosteds-cykler
fitness-rum)
Røgfrie rammer
Alle medarbejdere gennemgår kompetenceudviklingsforløb indenfor fysisk 
aktivitet og/eller medicinpædagogik
Etablering af træningskøkken 
Støtte til indkøb og madlavning
Økonomisk støtte til træning til motionscenter
Anvendelse af medicindagbøger

Regeldannelse
Medarbejderne deltager aktivt i træning
Støtte til deltagelse i foreningsbaseret idrætsaktiviteter 
Støtte til læge- og tandlægebesøg

Aktiviteter
Pausegymnastik
Samtaler foregår som Walk & Talk
Livsstilsgrupper med undervisning i mad, sundere mellemmåltider og indkøb 
Tilbud om rygestopkurser
Tilbud om kurser i medicinpædagogik



Politik
Strategi om sundhed:

Sundhed integreres 
i Psykiatriplanen
Sundhedsfremme 
og forebyggelse 
indgår som 
aftalemål for 
socialpsykiatrien 
godkendt af 
Socialudvalget
Sundhedsindsatser 
på tværs i
Sundhedsaftaler

Rammer
Sundhed ind i §141 handleplaner og individuelle handleplaner
Tilbud om gruppebaseret bostøtte
Åbent tilbud om livsstilscafe på aktivitetsområdet
Tilbud om helbredstjek en gang om året

Regler
Vi vil skabe sundere rammer
Vi vil støtte beboere i at træffe sunde valg i hverdagen
Vi vil udover KRAM-faktorerne have fokus på anerkendelse og humor i 
det sundhedsfremmende arbejde
Vi vil støtte borgerne i at sætte mål for egen sundhed på baggrund af 
helbredstjek
Vi vil støtte borgerne i at opsøge frivillige foreninger både dem hvis 
aktiviteter retter sig mod psykisk sårbare og dem som samles om fælles 
interesse f.eks. sport, kultur og politik. 
Vi vil støtte borgerne i at deltage i etablere rygestopkurser, fastlagte tilbud
om Mindfullness mm. på sundhedscentret 

Aktiviteter
Støtte til helbredstjek og lægesamtale
Følge-over ordninger til sundhedsfremmende tilbud i lokalområdet 
Informere om sundhedsfremmende tilbud i kommunen via portal
Tilbud om sund mad på støttecentre

Et eksempel Randers kommune – Matrikelløse

Sundhedspakker: Beskriver de sundhedsfremmende rammer, der skal 
gøre det letter at træffe sunde valg og mobiliserer borgernes ressourcer 
og handlekompetencer
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Sundhedsfremme og forebyggelse 
indgår som aftalemål for 
socialpsykiatrien godkendt af 
Socialudvalget
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Tilbud om helbredstjek en gang om året

Regler
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det sundhedsfremmende arbejde
Vi vil støtte borgerne i at sætte mål for egen sundhed på baggrund af 
helbredstjek
Vi vil støtte borgerne i at opsøge frivillige foreninger både dem hvis 
aktiviteter retter sig mod psykisk sårbare og dem som samles om fælles 
interesse f.eks. sport, kultur og politik. 
Vi vil støtte borgerne i at deltage i etablere rygestopkurser, fastlagte tilbud
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Aktiviteter
Støtte til helbredstjek og lægesamtale
Følge-over ordninger til sundhedsfremmende tilbud i lokalområdet 
Informere om sundhedsfremmende tilbud i kommunen via portal
Tilbud om sund mad på støttecentre

Et eksempel Randers kommune – Matrikelløse

Mål:
Borgernes sundhedsfremmende ønsker prioriteres indsatsmæssigt. 
Ved udarbejdelsen af den individuelle plan skal der tilbydes sundhedsfremmende indsatser



I §141 handleplaner sættes sundhed på sporet
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Hvad er sundhed for mig?
Hvor er der bevægelse i min hverdag?
Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag?
Hvad vil jeg gerne ændre nu og på længere sigt?
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Tilbud om helbredstjek en gang om året
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De forebyggende helbredssamtaler har til formål, med udgangspunkt i det 
forebyggende helbredstjek samt opfølgende lægesamtaler, at hjælpe 
borgere, som er omfattet af servicelovens § 141, til at sætte mål for deres 
egen sundhed. På den baggrund fastlægges en plan for opnåelse af de 
opstillede mål, dette kan inkludere henvisning til forebyggende aktiviteter 
eller behandlingstilbud alt efter behov. 



78 % af de medicinændringer 
der er foretaget har nedbragt 
medicinforbruget.

En halvering af den 
fastordinerede smertestillende
medicin.
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Sætte mål for egen sundhed – små skridt

Sundere 
rammer i 
socialpsy-
kiatrien

Deltagelse 
i 
livsstilsvejl
edning 
individuelt 
eller i 
gruppe-
forløb i 
socialpsy-
kiatrien

Benytte 
lokale 
rammer –
haller, 
fitness-
centre ol.

Deltagelse 
i tilbud på
Sundheds-
center og 
deltagelse i 
tilbud i 
foreninger 
for psykisk 
sårbare 
mennesker

Deltagelse 
i tilbud i 
frivillige 
foreninger i 
lokalom-
rådet







Inspirationskatalog med konkrete ideer 
til sundhedsfremmende indsatser

Se mere på: www.slips.rm.dk



Følgeforskning

Vi er påbegyndt 2 forskningsprojekter

Effekt og imødekommelse af psykiatribrugeres behov
Organisationens betydning for livsstilsændring
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Debat 

Hvordan passer principper om ændring af 
strukturer med jeres mind-set og 
organisation?

Hvis I vil udvide arbejde med sundhed og 
trivsel – hvad er så næste skridt hos jer?

Find film og inspirationsmaterialer på
www.slips.rm.dk


