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Nyt	fra	Center	for	Mental	Sundhed	-	April	2022

Velkommen	til	Center	for	Mental	Sundheds	nye	nyhedsbrev.	Her	får	du	seneste	nyt	om	rådgivning,
arrangementer,	kurser	og	oplæg	og	meget	mere.	Vi	er	glade	for,	at	du	har	lyst	til	at	læse	med!

	
Din	mentale	sundhed	er	 lige	så	vigtig	som	din	fysiske	sundhed.	Det	handler	om	at	have	det	godt,	så	du	for	det
meste	kan	være	glad	og	tilfreds	med	dit	liv.	Det	handler	også	om	at	have	det	godt	med	andre	og	at	du	kan	håndtere
dagligdagens	udfordringer	og	selv	bidrage	positivt	til	fællesskabet.
	
WHO	definerer	mental	sundhed	som	en	tilstand	af	trivsel,	hvor	vi	kan	udfolde	vores	evner,	håndtere	dagligdagens
udfordringer	 og	 stress,	 samt	 indgå	 i	 sociale	 fællesskaber	med	 andre.	Man	 kan	 godt	 have	 god	mental	 sundhed
selvom	man	 er	 syg,	 og	 dårlig	mental	 sundhed	 selvom	man	 er	 rask.	Det	 er	 væsentligt	 at	 samle	 viden	 og	 se	 på
tendenser	i	samfundet.	Center	for	Mental	Sundhed	har	fokus	på	forebyggelse	og	sundhedsfremme	og	vi	ønsker	at
udbrede	kendskab	til,	hvad	der	skaber	mental	robusthed	og	sundhed.
	
Vi	er	optaget	af,	hvordan	vores	mentale	sundhed	påvirkes	på	individ-,	gruppe-	og	samfundsniveau.	Vi	har	særligt
fokus	 på	 ensomhed	 og	 fællesskaber	 og	 hvordan	 disse	 faktorer	 spiller	 ind.	 Mental	 sundhed	 senere	 i	 livet
grundlægges	i	de	tidlige	år	og	er	ikke	blot	en	forudsætning	for	udvikling	og	læring,	men	er	også	en	beskyttende
faktor	 for	 risikoadfærd	og	udvikling	 af	 sygdom	senere	 i	 livet.	Derfor	 har	 vi	 særligt	 fokus	på,	 hvad	der	 skaber
trivsel	og	mental	sundhed	hele	livet.
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Læs	mere	

Centret	 rummer	 mange	 forskellige	 indsatser	 og
funktioner	med	få	ansatte	til	at	udføre	opgaverne.	

Vi	 kan	 helt	 klart	 se	 en	 rigtig	 god	 synergieffekt	 i	 at
samle	de	 forskellige	 indsatser	og	 funktioner	 i	 centret.
Som	 et	 eksempel,	 har	 rådgivningen	 en	 afsmittende
indvirkning	 på	 Lær	 at	 tackle-kurserne,	 arrangementer
mm.	 Desuden	 dyrker	 vi	 i	 høj	 grad	 vidensdeling
imellem	de	 forskellige	 funktioner	og	kan	 inspirere	og
sparre	 med	 hinanden,	 med	 det	 resultat	 at	 vores
indsatser	hele	tiden	kvalificeres.

Vi	 tilbyder	 personlige	 samtaler	 og	 rådgivning	 til	 dig,
hvis	 du	 har	 brug	 for	 det.	 Og	 vi	 tilbyder	 også
rådgivning	til	pårørende	i	Odense.
Vores	 anonyme	 rådgivning	 giver	 borgere	 og
pårørende	mulighed	for	lettilgængelig	og	hurtig	hjælp.
I	 rådgivningen	 snakker	 vi	 om	hvordan	du	har	 det	 og
kan	komme	videre	og	styrke	dine	handlemuligheder	og
kompetencer.
	
Vi	 guider	 dig	 videre	 til	 andre	 tilbud,	 hvis	 det	 er
relevant.
Ved	at	identificere	og	løse	problemer,	inden	de	vokser
sig	 store	 og	 uoverskuelige,	 har	 rådgivningen	 en
forebyggende	 effekt.	Vores	 erfaringsindsamling	viser
at	98%	af	deltagerne	føler	sig	hjulpet.	
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I	Odense	er	der	forskellige	tilbud	til	dig.	Kontakt	os	og
få	hjælp	til	at	finde	det	rette	tilbud	for	dig.
Centret	 er	 et	 informationscenter	 i	 forhold	 til	 mental
sundhed,	psykisk	sygdom	og	psykisk	sårbarhed.
	
Vores	kerneopgaver	indenfor
informationsformidling	er:

At	synliggøre	indsatser	og	tilbud	indenfor	den
kommunale,	regionale	og	frivillige	verden.
Afdækning	og	ajourføring	af	de	kommunale
indsatser	indenfor	mental	sundhed.
Mønsteropsamling	af	tendenser	foregår	i	alle
de	sammenhænge	vi	opererer	i:	rådgivning,
borgere,	fagpersoner,	partnerskaber,	netværk
og	publikationer,	Sundhedsprofilen,
Skolesundhedsprofilen	og	øvrige
forskningsresultater	mv.

	
Formålet	 med	 dette	 er	 at	 synliggøre	 eksisterende
tilbud,	som	kan	hjælpe	borgere,	der	oplever	mistrivsel
eller	 begyndende	 mistrivsel.	 Kollegaer	 i	 Odense
Kommune,	 praktiserende	 læger	 og	 fagprofessionelle
fra	psykiatrien	kontakter	os	hyppigt	for	at	få	viden	om
tilbud	og	indsatser	i	Odense.
	
Der	er	ligeledes	stor	efterspørgsel	på	dette	område	fra
borgere,	 fagpersoner	 og	 pårørende,	 som	 føler	 sig
hjulpet	af	denne	afdækning.

Læs	mere	

I	 2022	 tilbyder	 vi	 5	 kurser	 i	 Lær	 at	 tackle	Angst	 og
Depression.	Alle	 kommer	 til	 en	 forsamtale.	Dem	 der
ikke	 kan	 blive	 optaget	 på	 kurset,	 sørger	 vi	 for	 at
henvise	til	andre	tilbud.
	
To	 fagprofessionelle	 fra	 centret	 varetager	 alle
forsamtaler,	koordinerer	kurserne	og	giver	sparring	til
instruktørerne.
LÆR	AT	TACKLE	angst	og	depression	er	et	kursus
for	 dig,	 der	 er	 over	 18	 år	 gammel,	 og	 som	 føler	 dig
trist,	 deprimeret,	 ked	 af	 det,	 nervøs,	 bekymret	 eller
angst.	De	fleste	oplever	at	få	det	markant	bedre	efter	at
have	 deltaget.	 Kurset	 er	 et	 gruppeforløb,	 hvor	 man
mødes	fysisk.	Det	er	GRATIS	at	deltage.
	
Vi	mødes	én	gang	om	ugen	i	2	½	time,	7	uger	i	træk.
Undervisningen	 ledes	 af	 to	 instruktører,	 som	 har
gennemført	en	særlig	uddannelse.	De	har	selv	erfaring
med	at	have	angst	og	depression	inde	på	livet.
	
Forløbet	 er	 praktisk	 orienteret	 og	 veksler	 mellem
oplæg	 fra	 instruktørerne,	 øvelser	 og	 udveksling	 af
erfaringer.	 Blandt	 andet	 afprøver	 du	 en	 række
selvhjælpsværktøjer,	som	du	kan	bruge	på	egen	hånd
efter	kurset.
Kurserne	har	evidensdokumenteret	effekt	og	er	et	godt
supplement	 til	 sygdomsspecifik	 rådgivning	 og
undervisning,	 som	 varetages	 af	 sundhedsfagligt
personale.
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En	god	forebyggelsesindsats	forudsætter,	at	der	bliver
skabt	muligheder,	så	det	 i	højere	grad	bliver	attraktivt
og	nemt	at	vælge	det	sunde	liv.
Vi	 har	 gode	 erfaringer	 med	 at	 danne	 partnerskaber,
hvor	 mange	 forskellige	 aktører	 med	 forskellige
ressourcer,	 kompetencer	 og	 tilgange	 bidrager	 til	 at
finde	 nye	 veje,	 der	 giver	 muligheder	 for	 at	 leve	 et
sundere	liv.

Vi	 understøtter	 vidensdeling,	 synergi	 og
sammenhængskraft	 på	 tværs	 og	 udvikler
forebyggende-	og	informative	tiltag.
	
Centret	 indgår	 i	 8	 forskellige	 netværk	 og	 har	 aktuelt
den	koordinerende	funktion	i	3	af	disse.

Ungetilbudsnetvæket	med	62	tilbud	til	unge	i
Odense
Understøtter	Ældre-Handicapforvaltningen
indsats	i	forhold	til	Ensomhedschartret
Netværk	for	Selvmordsforebyggelse
Med	i	Koordinationsgruppen	i
Folkebevægelsen	mod	Ensomhed
Fokus	på	Landsindsatsen	EN	AF	OS	-
afstigmatisering	af	psykisk	sygdom
Partnerskabsgruppen	med	rep.	fra	6
forskellige	patient	-	og
pårørendeorganisationer
Med	i	det	landsdækkende	netværk	ABC	for
Mental	Sundhed
Komiteen	for	Sundhedsoplysning.
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Der	er	stor	efterspørgsel	på	vores	undervisning/oplæg
til	fagprofessionelle	i	Odense	Kommune.	Vi	kommer
gerne	ud	på	din	arbejdsplads	og	holder	oplæg	om
mental	sundhed	og	om	hvordan	vi	kan	støtte	borgere
med	en	psykisk	sygdom.
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Vi	 har	 20	 frivillige	 i	 centret.	 Det	 særlige	 ved	 vores
frivillige	 er,	 at	 de	 benytter	 frivilligheden	 i	 deres	 egen
recoveryproces.	 Alle	 vores	 frivillige	 har	 således	 en
psykiatrisk	 diagnose,	 eller	 har	 haft	 det.	 Dette
indebærer	 en	 tæt	 opfølgning	 af	 hver	 enkelt	 og
støttende	samtaler	fra	fagpersoner	i	centret.	

De	 varetager	 foredrag	 om	 egen	 recovery	 og
informative	 oplæg	 om	 f.eks.	 Landsindsatsen	 EN	AF
OS.	De	 fungerer	 som	 rollemodeller	 for	 andre	 og	 har
fokus	på	håb,	styrke	og	mestring.	Nogle	af	de	frivillige
er	instruktører	på	vores	Lær	at	tackle	kurser.
	

Læs	mere	

I	år	har	vi	16	forskellige	arrangementer.	Formålet	med
arrangementerne	er	at	øge	viden,	forståelse,
refleksioner	og	debat	om	relevante	og	udvalgte	emner
om	mental	sundhed,	psykisk	sygdom	og	psykisk
sårbarhed.	Målgruppen	for	arrangementerne	er	den
almene	befolkning,	borgere	som	selv	er	berørt,
pårørende	og	fagpersonale.	Klik	her	og	følg	linket,	for
at	komme	til	en	oversigt	over	vores	arrangementer	i
2022.

Læs	mere	

Du	har	givet	samtykke	til,	at	vi	registrerer	dit	navn	og	din	email	for,	at	vi	kan	sende	nyhedsbreve	fra	Center	for
Mental	Sundhed	til	dig.	Vi	vil	ikke	bruge	dine	oplysninger	i	andre	sammenhænge.	Du	kan	til	enhver	tid	trække	dit
samtykke	tilbage	ved	at	afmelde	nyhedsbrevet.

Læs	mere	om	dine	rettigheder	i	forhold	til	beskyttelse	af	borgere	og	virksomheders	data,	som	Odense	Kommune
har	registreret.
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