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FORSLAG TIL INDSATSER VEDR. MENTAL SUNDHED
 Indsats Indhold Estimeret beløb

1 Uddanne ABC ambassadører i foreninger og 
frivilligcentre

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Alle borgere

I samarbejde med ABC partnerskabet uddannes 5-10 ABC 
ambassadører fra foreninger i Gribskov. Formålet er at 
kompetenceudvikle ift. det sundhedsfremmende arbejde i 
foreningerne - og dermed at civilsamfund og kommunale 
medarbejdere arbejder i samme retning (supersetting).
 
DGI har udviklet konceptet "Tag godt imod - konkrete redskaber til 
den gode modtagelse i fællesskabet", som bygger på ABC 
budskaberne. Der er tale om en 3-timers workshop. Dertil tilbyder 
DGI temaaftner/-dage om ABC budskaberne som opfølgning til 
workshoppen. Det endelige forløb aftales konkret med foreningerne.
 
Tiltaget hænger godt sammen med puljen "Sammen om sundhed og 
trivsel", som foreningerne i 2019 kan søge til projekter, der 
understøtter sundhedspolitikken.
 

50.000 kr.

2 Integrere principperne fra ABC for mental 
sundhed som en del af tilgangen for 
myndighedsteams i centrene Social og 
Sundhed, Børn og Unge samt Beskæftigelse 
og Borgerservice.
 
Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Alle borgere

Alle frontmedarbejdere på velfærdsområderne med direkte 
borgerkontakt oplæres i brugen af TrivselsTræet og ABC for mental 
sundhed. 
Tilgangen handler blandt andet om, hvordan medarbejderne kan 
arbejde med at fremme sin egen mentale trivsel, da vi ved at 
medarbejdere der trives, har bedre forudsætninger for at levere en 
god hjælp til borgerne. 

Dette som led i implementering af sundhedsfremme som del af 
kerneopgaven.

31.000 kr. (3 år)

3 Understøtte foreninger og frivilligcentre i at 
rekruttere mænd til deres tilbud.
 

Administrationen understøtter de frivillige i at afsøge og afprøve 
forskellige strategier til rekruttering af mænd til deres tilbud. 
 

39.000 kr. (3 år)
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Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning 

Målgruppe:
Mænd uden for arbejdsmarkedet

Selvom kvinderne scorer højest på dårlig mental sundhed i vores 
sundhedsprofil, scorer mænd uden for arbejdsmarkedet næsthøjest. 
Mænds mentale sundhed forringes, lige så snart de ikke indgår i et 
arbejdsfællesskab. 

4 Etablere samarbejde med folkeskolerne om 
projektarbejde med TrivselsTræet og ABC i 7.-
9.klasse
 
Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning 

Målgruppe:
Unge

Center for Social og Sundhed samarbejder med Center for Børn og 
Unge om at gennemføre projektforløb i folkeskolen om trivselstræet 
og ABC for mental sundhed. Projektarbejdet målrettes 7. – 9. klasse 
og har til formål at få børnene til, med en learning by doing tilgang, 
selv at arbejde med mental sundhedsfremme.
 

85.000 kr.

5 Implementere "Lær at Tackle"-kurserne:
 Lær at tackle angst og depression
 Lær at tackle angst og depression for 

unge 

Forebyggelsesniveau:
Individ

Målgruppe:
Unge og voksne

Kommunens jobcenter har allerede kurset "Lær at tackle job og 
sygdom". Det betyder, at vi allerede har købt licens og har 
medarbejdere, som er uddannet i Lær at tackle-konceptet, og som 
med en tillægsuddannelse også kan varetage kurset om henholdsvis 
angst og depression for voksne, og angst og depression for unge. 

Beløbet dækker en udvidet licens, tillægsuddannelse til mindst to 
medarbejdere og lønmidler til varetagelse af kurserne (herunder 
kursusplanlægning og rekruttering).
 
"Lær at tackle"-kurserne er mestringsprogrammer, som klæder 
mennesker på til bedre selvhjælp og til at håndtere symptomer og 
helbredsrelaterede udfordringer i hverdagen. Programmerne 
varetages af Komiteen for Sundhedsoplysning.
 
Den netop overståede ungecamp peger som oven for nævnt på, at de 
unge selv efterlyser handling og indsatser ift. ensomhed blandt unge. 
Lær at tackle angst og depression kan være én indsats her til.

350.000 kr. (3 år, 
inklusiv løn og 
tillægsuddannelse)

 6 Udvikling af koncept til at opfange og 
håndtere angstsymptomer hos børn.

Udvikling af koncept til at opfange de angstsymptomer der optræder 
hos 5-10 % af alle børn, så de så vidt som muligt kan hjælpes i 
almenområdet.

70.000 kr.
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Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Børn

Der er tale om et kursus med forældreinvolvering, hvor forældrene 
klædes på til at opfange og håndtere begyndende angstsymptomer.

Formålet er at flere børn med angst skal hjælpes tidligere. Hvis 
symptomer på angst opfanges tidligt, er der en større mulighed for at 
afhjælpe dem indenfor almenområdet.

7 Særlig indsats for opsporing og forebyggelse 
af ensomhed blandt ældre

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Ældre

Etablering af en særlig indsats i de forebyggende hjemmebesøg og i 
det rehabiliterende arbejde i hjemmeplejen. 
Indsatsen skal indebære et fokuseret samarbejde om ensomhed 
mellem myndighedsafdeling, aktivitetscentre og frivilligforeninger.

Midlerne er møntet på etablering af et fokuseret samarbejde på tværs 
af myndighed, leverandør, aktivitetscentre og frivilligforeninger. 

81.000 kr. 
(primært løn)

8 Struktureret deltagelse i nationale kampagner

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning 

Målgruppe:
Afhængig af kampagnen 

Aktiv deltagelse i de nationale kampagner, der kommer fra 
sundhedsstyrelsen og Komiteen for sundhedsoplysning.

Der udvikles en arbejdsgang for systematisk videns distribuering, så 
deltagelsen bliver struktureret.

2.000 kr.

9 Foredrag om den virtuelle virkelighed
(Bidrag til igangværende indsats om mental
sundhed og sociale medier)

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning

Målgruppe:
Børn og unge

Som et kick-off eller boost til den kommende indsats om sociale
medier i folkeskolen, inviteres alle forældre til et foredrag omkring
børn/unge og sociale medier med en kendt foredragsholder. Det kan
eksempelvis være Peter Lund Madsen, Lykke Møller Kristensen eller
andre.

50.000 kr.

I alt 758.000
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FORSLAG TIL INDSATSER VEDR. TOBAK
Indsats Indhold Estimeret 

beløb
10 Etablering af rygestoptilbud af høj kvalitet

Forebyggelsesniveau:
Individ 

Målgruppe:
Alle borgere og medarbejdere i kommunen

Etablering af rygestoptilbud, der købes fra rygestopkonsulenterne.
Rygestopkonsulenterne har nogle af de bedste resultater i Danmark og er bl.a. 
årsagen til at Halsnæs de sidste 5 år har været kåret som ”Danmarksmester i 
Rygestop”.
Konsulenterne er alle tidligere rygere, der er uddannet i en evidensbaseret 
metode og har erfaringer i at afholde rygestopkurser.
Udover afholdelse af kurserne, inkluderer prisen at de tager imod tilmeldinger, 
laver deltagerlister, kursusbreve osv.

Med denne indsats sikre vi rygestoptilbud af høj kvalitet, der ikke kræver 
ressourcer fra administrationen. 

250.000 kr.
(3 år)

11 Kick-off for forebyggelse af rygestart i 
folkeskolen:
ACT ON IT – don’t smoke

Forebyggelsesniveau:
Individ 

Målgruppe:
Unge i 7. klasse

ACT ON IT er udviklet i samarbejde med Gladsaxe Kommune og benyttes af 
mere end 14 kommuner.

Det er et teaterforedrag, der har til formål at forebygge rygestart og formidle 
sandheden om cigaretter. 
Under forestillingen kommer skuespiller Thomas Milton også ind på de sociale 
aspekter ved rygning og inddrager eleverne under hele forestillingen.
I forestillingen medvirker også håndboldspiller Bo Spellerberg samt Professor i 
tobaksforebyggelse & forskningsoverlæge Charlotta Pisinger.

50.000 kr.
(1 år)

12 Struktureret undervisning i grundskolen:
Udbygning af eksisterende indsats om 
forebyggelse af rygning blandt unge i 
folkeskolen

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Unge i 7.-9.  klasse

SSP arbejder med forebyggelse af rygestart blandt unge i folkeskolen. Med 
flere ressourcer, kan de udbygge og intensivere indsatsen og udvikle et 
koncept for det forebyggende arbejde med tobak. 

150.000 kr.
(1 år)
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13 Ensartet og struktureret henvisning til 
rygestop tilbud blandt medarbejdere i kontakt 
med borgere.

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Alle borgere

Indføring af Very Brief Advice (VBA) henvisningsmetode. VBA er evidensbaseret 
metode, udviklet til at rekruttere og henvise til rygestoptilbud. 
Metoden tager ca. 30 sekunder at bruge. Personalet, som skal anvende 
metoden, skal ikke have særlig viden om rygning, rygestop eller 
motivationsteorier for at kunne gennemføre VBA.
Alt der vedrører rådgivning og motivation, overlades til den professionelle 
rygestopkonsulent.

20.000 kr.

14 Struktureret deltagelse i nationale kampagner

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning 

Målgruppe:
Afhængig af kampagnen

Aktiv deltagelse i de nationale kampagner, der kommer fra sundhedsstyrelsen 
og Komiteen for sundhedsoplysning.
Der udvikles en arbejdsgang for systematisk videns distribuering, så 
deltagelsen bliver struktureret.

2.000 kr.

15 Indtrædelse i partnerskabet ”Røgfri
fremtid”

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Skoleelever og medarbejdere i skolen

Gribskov Kommune indgår en samarbejdsaftale med partnerskabet ”Røgfri 
fremtid”.

Røgfri fremtid er et partnerskab, som er grundlagt af Kræftens Bekæmpelse og
TrygFonden. Visionen med partnerskabet er et røgfrit Danmark i 2030, og 
målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem 
procent af den voksne befolkning ryger.
Det er en del af en international bevægelse, hvor Danmark sammen med 180 
andre lande har forpligtet sig til at beskytte børn og unge mod tobak.

I øjeblikket er 65 kommuner partner i Røgfri Fremtid.

Som partner, forpligter man sig til at støtte visionen om røgfri fremtid og 
tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:

 Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi 
ansvar for, at det bliver muligt.

0
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• Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får 
bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.

• Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Omdrejningspunktet er et stort netværk med andre, der arbejder med tobak 
og adgang til den nyeste viden på området.

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan 
til enhver tid træde ud igen.
I alt 472.000
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FORSLAG TIL INDSATSER VEDR. ALKOHOL
Indsats Indhold Estimeret beløb

16 Kick-off for undervisning om alkohol i 
grundskolen:
4.1 promille af Mærkværk, forestilling for 
børn og forældre.

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning 

Målgruppe:
Børn/unge og deres forældre 

4.1 promille er et teaterforedrag, udviklet specielt til at børn og 
forældre.
Forestillingen er skabt på baggrund af fakta, som leger med virkelighed 
og fiktion. Den formidler viden på alkoholområdet på en måde, der gør 
det virkeligt og bringer publikum tæt på forældrenes dilemmaer og helt 
tæt på de unges alkoholkultur.

Tanken med denne indsats er, at den skal følges op af SSP-indsats om 
alkohol.

56.000 kr.
(1 år)
Prisen er
refusionsberettiget. 
(vi
kan få omkring 
halvdelen
tilbage)

17 Struktureret undervisning i grundskolen:
Udbygning af eksisterende indsats om 
flertalsmisforståelser blandt unge i 
folkeskolen

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Unge i 7.-9. klasse 

SSP arbejder med alkohol og flertalsmisforståelser blandt unge i 
folkeskolen. Med flere ressourcer, kan de udbygge og intensivere 
indsatsen og udvikle et koncept for det forebyggende arbejde med 
alkohol. 

150.000 kr.
(1 år)

18 Ensartet og struktureret henvisning til 
behandlingstilbud blandt medarbejdere i 
kontakt med borgere i risiko for storforbrug 
af alkohol.

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Voksne

Indføring af Very Brief Advice (VBA) henvisningsmetode. VBA er 
evidensbaseret metode, oprindelig udviklet til at henvise til 
rygestoptilbud. 
Metoden tager ca. 30 sekunder at bruge. Personalet, som skal anvende 
metoden, skal ikke have særlig viden om alkohol, rusmiddelbehandling 
eller motivationsteorier for at kunne gennemføre VBA.
Alt der vedrører rådgivning og motivation, overlades til den 
professionelle rusmiddelkonsulent.

20.000 kr.
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19 Informationsindsats målrettet ældre

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning 

Målgruppe:
Borgere +65

Foredrag og temadage målrettede borgere +65 år, hvor emnet alkohol 
og konsekvenser af alkoholindtag indgår.
Arrangementerne kan med fordel laves i samarbejde med frivillige 
foreninger eller andre organisationer.

30.000 kr.

20 Indsats målrettet børn i familier, hvor
forældrene drikker for meget.
Forslag til titel:
”De usynlige børn” - Oplysning til børn
om storforbrug af alkohol blandt
forældre, hvordan man håndterer de
følelser og kriser der kan være og
informationer om handling.

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning

Målgruppe:
Elever i 4. – 6. klasse (og forældre)

En foreløbig drøftelse med fagpersoner peger på, at en indsats kunne
være som beskrevet herunder. Økonomien skal kvalificeres
yderligere.

Denne indsats består af tre spor:

Spor 1: Undervisning af FSI medarbejdere i 4.-6. klasse om
storforbrug af alkohol hos voksne i en familie ud fra
undervisningsmaterialet ”De usynlige børn”.

Spor 2. Målrettet oplysning til eleverne om, hvor man skal gå hen, og
hvem man skal tale med, hvis man har mistanke om, at ens forældre
har et alkoholmisbrug.

Spor 3. Indsatsen understøttes af en kommunikationsindsats
målrettet forældre, som skal virke som et ”wake-up call”. Herunder
historier om tallene fra sundhedsprofilen i lokalpressen og genbrug af
de film, der blev lavet til den tværkommunale alkoholkampagne
tilbage i 2012. Videoerne kan evt. vises i biograferne.

http://deusynligeboern.dk/de-usynlige-born.html 

De usynlige børn er en undervisningspakke og en strategi til at
hjælpe børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.
Undervisningspakken hedder De usynlige børn, fordi mange børn,
der har problemer hjemme, er “usynlige”.

90.000 kr.

http://deusynligeboern.dk/de-usynlige-born.html
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Projektets formål er at styrke børn og deres omgivelser i at håndtere
de kriser og følelser, der kan følge med, når man vokser op i et hjem
med misbrug af alkohol.
Gennem historiefortælling, en film og en interaktiv tegneserie får
“usynlige børn” et sprog til at sætte ord på de følelser og den sorg,
som de ofte har. Og som de alt for ofte går rundt med alene.

21 Struktureret deltagelse i nationale 
kampagner

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning 

Målgruppe:
Afhængig af kampagnen

Aktiv deltagelse i de nationale kampagner, der kommer fra 
sundhedsstyrelsen og Komiteen for sundhedsoplysning.
Der udvikles en arbejdsgang for systematisk videns distribuering, så 
deltagelsen bliver struktureret

2.000 kr.

I alt 318.000 kr.
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FORSLAG TIL INDSATSER VEDR. OVERVÆGT
Indsats Indhold Estimeret 

beløb
22 Kompetenceudvikling af 

personale i indskolingen 

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Børn

Ernæringskonsulent klæder personale i indskolingen på til at opspore overvægt blandt 
børn samt rådgive og vejlede forældre om madpakker, relevante tilbud, bevægelse m.m. 

130.000 kr.
(1 år)

23 Kompetenceudvikling af 
personale i dagtilbud 

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Børn

Ernæringskonsulent klæder personale i dagtilbud på til at opspore overvægt blandt børn 
samt rådgive og vejlede forældre om madpakker, relevante tilbud, bevægelse m.m. 

130.000 kr.
(1 år)

24 Kompetenceudvikling af 
sundhedsplejersker

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Børn

Dispuk gennemfører kursus i narrativ samtalepraksis med det formål at klæde 
sundhedsplejerskerne på til at motivere familier til forandring.

165.000 kr.

(løn
medregnet)

25 Etablering af bevægelses tilbud 
målrettet familier

Etablering af bevægelsestilbud der inkluderer familier med moderat overvægt. Tanken er 
et samarbejde med Floorball foreningen, da der er gode erfaringer med denne type sport 
for mennesker med bl.a. overvægt.

30.000 kr.

(dækker 
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Forebyggelsesniveau:
Individ

Målgruppe:
Børn

Floorball er let at forstå, og kan spilles af alle uanset fysisk form og formåen.
redskaber)

26 Struktureret deltagelse i 
nationale kampagner

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – 
Oplysning 

Målgruppe:
Afhængig af kampagnen

Aktiv deltagelse i de nationale kampagner, der kommer fra sundhedsstyrelsen og 
Komiteen for sundhedsoplysning.
Der udvikles en arbejdsgang for systematisk videns distribuering, så deltagelsen bliver 
struktureret.

2.000 kr.

27 Øget fokus på sundere mad i 
sportshaller i kommunen

Forebyggelsesniveau:
Strukturel

Målgruppe:
Alle borgere

 Øget fokus på den mad der serveres i kommunens sportshaller, med henblik på at maden 
skal følge fødevarestyrelsens anbefalinger. 

5.000 kr.

I alt 332.000 kr.
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FORSLAG TIL INDSATSER VEDR. SEKSUEL SUNDHED
Indsats Indhold Estimeret 

beløb
28 Partnerskabsaftale med Sex og 

Samfund

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning 

Målgruppe:
Unge

En partnerskabsaftale giver følgende fordele:
 Rabat på seksualundervisning og konsulentydelser
 Udvidet rabat på kompetenceudvikling
 Faglig sparring
 Gratis kondomer og reklamer for rådgivningstilbud til unge
 Årsrapport med lokale data
 Gratis fagoplæg
 Prioriteret kampagnerekruttering og rabat på kampagnepakker
 Prioriteret frivilligindsats

35.000 kr.
(3 år)

29 Struktureret deltagelse i nationale 
kampagner

Forebyggelsesniveau:
Befolkningsorienteret – Oplysning 

Målgruppe:
Afhængig af kampagnen

Aktiv deltagelse i de nationale kampagner, der kommer fra sundhedsstyrelsen og 
Komiteen for sundhedsoplysning.
Der udvikles en arbejdsgang for systematisk videns distribuering, så deltagelsen bliver 
struktureret.

2.000 kr.

I alt 37.000 kr.
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OVERBLIK

Sundhedsudfordring Estimeret beløb

Mental sundhed 758.000

Tobak 472.000

Alkohol 318.000

Overvægt 332.000

Seksuel sundhed 37.000

I alt 1917.000

Tilbage 83.000


