
3F Sundhedsuge – uge 41
Verdens Mental Sundhedsdag onsdag 10. oktober 2018 

Den mentale sundhed påvirker vores arbejdsliv såvel som resten af vores tilværelse. At have en god men-
tal sundhed betyder, at trives generelt i livet. Der kan godt være fysisk eller psykisk sygdom i livet, men 
ressourcerne til at leve med det, har stor betydning. Dårlig mental sundhed opstår omvendt, når vi ikke 
trives og kan overskue livssituationen.
 
Her er et godt og gennemprøvet råd til at sikre en god mental sundhed – det hedder ”ABC for mental 
sundhed”: 

Gør noget aktivt
Gør noget sammen
Gør noget meningsfuldt 

- det styrker den mentale sundhed for os alle. Vi kan sætte mange aktiviteter i gang, og vi kan gøre en 
enkelt ting. Hvert lille skridt er et skridt i den rigtige retning til bedre mental sundhed for alle.

Slå et slag for WHOs mentale sundhedsdag 10. oktober og gør lidt ekstra for en kollega eller et medlem 
denne dag. Hvis man føler sig ensom eller uden energi, så har den mentale sundhed det ikke godt. Derfor 
er en invitation til en fællesaktivitet en god medicin. En enkelt eftermiddag kan være med til at fremme 
den mentale sundhed. 

Tag fx kontakt til folk der kan hjælpe med aktiviteter, oplæg, viden og informationer: 

Inviter til afdelingen: En gåtur, en snak og en kop kaffe, fællesspisning. Et oplæg med et emne, som 
interesserer jer i 3F-afdelingen. En fra team Sundhed, Liv og Arbejdsliv kommer gerne ud og taler om 
sundhed eller har ideer til andre oplæg.
 
Det lokale Mænds Mødested kan kontaktes for et oplæg eller en rundvisning på deres sted.

Inviter til et sted i lokalområdet: Gåtur med naturvejleder. På museum. Lokal se-
værdighed. Måske er der aktiviteter, som I kan melde jer til i lokalområdet.

Det er godt at gå og snakke. Nogle gange snakker man bedre, mens man 
går. 
Overvej om der skal nogle spørgsmål med på turen: ”Hvad er en god dag 
for dig?”, ”Nævn 5 ideer til at fremme godt mentalt sundhedsklima på din 
arbejdsplads” osv.

Vi har udarbejdet nogle dialogkort, som din afdeling kan rekvirere. De kan 
bruges på flere måder – fx til samtale over en kop kaffe, under en gåtur, 
som gruppe. 

Se hjemmesiden www.3f.dk/sundhed for flere ideer til uge 41 eller generelt 
om mental sundhed. Xenia (xenia.fasting@3f.dk) og Una (una.arnbjorn@3f.dk) 
kan også rådgive og vejlede jeres 3F afdeling.
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