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Hvad er sundhed?

• Hvad synes du, sundhed er for dig?
• Fysisk 
• Psykisk 

• Har du hørt om KRAM eller KRAMSSS?
• Vi skal tale om sundhed og stress. Har du erfaring for hvor og 

hvordan, der kan opstå mistrivsel eller dårlig mental sundhed, som 
kan føre til stress?



Hvad er sundhed?

• Sundhed for den enkelte og for arbejdspladsen
• Hvornår er sundhed en privat sag og hvornår er det en fælles sag?

• Hvordan påvirker arbejdsmiljøet sundheden?
• Det fysiske arbejdsmiljø
• Det psykiske arbejdsmiljø

• Skal den enkelte medarbejder være robust eller er det 
arbejdspladsen, der skal være robust og sikre, at medarbejderne kan 
holde hele arbejdslivet?



Hvad har mental 
sundhed og stress 

tilfælles?



Trivsel og god mental sundhed

• God mental sundhed betyder at have en god trivsel.
• Man kan godt have en sygdom og samtidig en god mental sundhed. (”Det 

er ikke, hvordan man har det – det er, hvordan man tager det”)
• God mental sundhed betyder, at være i stand til at tackle problemer og 

komme igennem svære perioder og bump på vejen.

• Dårlig mental sundhed betyder omvendt, at man mistrives. 
• De fleste kan opleve mistrivsel i perioder, men for mennesker, der mistrives 

længe, kan det føre til sygdom.
• I nogle tilfælde fører mistrivslen til mere end stress, nemlig til depression 

og/eller angst.



Mental sundhed er alle døgnets timer

• Hvis man ikke trives på arbejdet, er der stor risiko for, at tage denne 
stemning med hjem. 
• Hvis man ikke trives hjemme, er der stor sandsynlighed for, at man 

tager denne stemning med på arbejde.
• Børge er Børge både på arbejde og hjemme – og han bliver påvirket af 

det, han oplever i alle livets forhold.
• Et af redskaberne til at forebygge mental usundhed er at være i gode 

og givende fællesskaber og netværk. Det kan fx være en god 
arbejdsplads. 



Mental sundhed på arbejdspladsen?

• Mange af livets timer leves på arbejdspladsen, og derfor er den 
mentale sundhed og trivslen vigtig dér.
• Arbejdsmiljøloven siger, at arbejdet skal være sikkert og sundt, og til 

enhver tid i overensstemmelse med den sociale udvikling i 
samfundet.  Arbejdspladsen er altså også ansvarlig for et miljø og 
rammer, som fremmer den gode mentale sundhed. 
• Er arbejdsmiljøet godt, opleves god mental sundhed og trivsel.
• Er arbejdsmiljøet dårligt, skaber arbejdspladsen sygdom hos 

medarbejderen.



Sundhed på 
arbejdspladsen



Hvorfor er mental sundhed og trivsel 
på arbejdspladsen interessant?

• 1 ud af 5 danskere i den arbejdsdygtige alder har mentale 
helbredsproblemer som fx stress, angst og depression!
• Fra 2020 antages det, at flere bliver sygemeldt med mentale/psykiske 

lidelser end med fysiske (WHO).
• Op til 48 % af sygefraværet i dag er grundet mentale 

helbredsproblemer.
• Ca. 42 % af alle førtidspensioner skyldes mentale sygdomme.
• Vi skal som arbejdspladser være med til at modarbejde de her tal. Det 

er ikke den enkeltes eget ansvar.



Hvorfor er mental sundhed 
på arbejdspladsen interessant?

• Depression er den mest udbredte psykiske sygdom.
• 15-20 % af alle får på et eller andet tidspunkt i livet depression.
• Lige nu har ca. 140.000 danskere depression.
• Dobbelt så mange kvinder som mænd behandles for depression. 

Mændene søger ikke hjælp i samme grad som kvinder – og bruger 
andre (selv-medicinerende) metoder.
• Reagerer du indad eller udad? Depression kan se MEGET forskellig ud.



Hvad kan du gøre – tal med sidemanden?

• Tænk på en kollega (eller en anden du kender) med psykiske 
problemer, som du sidst har talt med:

● Hvordan opdagede du at vedkommende havde/har det psykisk 
dårligt?

● Hvordan talte I om det? 
● Hvordan kunne/kan du hjælpe vedkommende?



Vidste du at…

• 59 procent af dem, som anmeldte en arbejdsrelateret hudsygdom 
svarede, at deres arbejdsplads håndterede sygdomsforløbet godt
• Men kun 27 procent af dem med psykisk arbejdsskade følte sig godt 

behandlet.

Kilde: Psykolog Svend Aage L. Madsen



Hvordan opdager man, at nogen har det 
psykisk dårligt? 

• Vedkommende reagerer anderledes, end han eller hun plejer at gøre.
• Virker ked af det
• Trækker sig socialt
• Er opfarende
• Er rastløs
• Er urolig og måske angst

Kilde: Psykolog Svend Aage L. Madsen



Hvordan opdager man, at nogen har det 
psykisk dårligt? 

• Mangler interesse og energi
• Sover for meget eller for lidt
• Taler usammenhængende
• Er blevet glemsom 
• Er i dårligt humør
• Deltager ikke i socialt fællesskab

Kilde: Psykolog Svend Aage L. Madsen



Alkohol versus depression

Kilde: Psykolog Svend Aage L. Madsen



Selvmord versus depression

Kilde: Psykolog Svend Aage L. Madsen



Hvordan ser stress ud i virkeligheden

• Vi ser en film om en mand, der ‘gik ned med stress’. 
• Kunne det kunne ske på din arbejdsplads? Eller har der allerede været 

lignede tilfælde?
• Hvad kan du gøre?

• Mænd og psykiske problemer.

http://www.sundmand.dk/Presse-og-filmklip.php

http://www.sundmand.dk/Presse-og-filmklip.php


Forskellen på hvor mange mænd og kvinder, 
der henvises til psykolog

Kilde: Psykolog Svend Aage L. Madsen









PSYKOLOG
SVEND AAGE MADSEN

Foldere om mænd og til mænd
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Hvad kunne passe til din arbejdsplads 
10. oktober (eller i uge 41)?



Hvad kan vi generelt gøre på arbejdspladsen?

• Arbejde for et godt arbejdsmiljø – både det fysisk og psykiske.
• Blive ved med at gå i dialog med ledelsen. Det er ledelsens ansvar, at 

arbejdet er ‘sikkert og sundt’ jævnfør arbejdsmiljø loven.
• Arrangere fælles aktiviteter – meget gerne i arbejdstiden og ellers i 

forlængelse af arbejdstiden
• Sociale
• Sunde
• Sjove  

• Være opmærksom på kollegernes trivsel. Find ud af om det på jeres 
arbejdsplads er okay at spørge ‘hvordan har du det?’.



Hvad kan du gøre på din arbejdsplads?

• Hvordan kan du arbejde med trivsel og sundhed på din arbejdsplads? 
• Hvad ville det første lille skridt være, du kunne gå hjem og gøre? 
• Hvad ville den største barriere være? Hvordan ville du kunne påvirke 

den barriere? 
• Hvem kunne hjælpe dig?

• Hvordan vil du ønske din arbejdsplads så ud og 2 år, hvis I 
gennemfører nogle forandringer?



Hvad kan du gøre som det allerførste?

• Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra i dag?

• Hvad er det første (mindste) skridt, du kan tage på din arbejdsplads, 
hvis du mener, der bør ske forandringer?



Link til viden om og aktiviteter med 
mental sundhed

Sammen om mental sundhed – for arbejdspladsen – et partnerskab:
www.mentalsundhed.dk

ABC for mental sundhed (Act, Belong, Commit – gør noget Aktivt, gør noget Sammen, gør noget 
Meningsfuldt) – om netværk og redskaber: 
www.abcmentalsundhed.dk

Søge penge til aktiviteter på arbejdspladsen om mental sundhed:
www.vellivforeningen.dk
www.danmarksmentalesundhedsdag.dk

Foldere fra 3F om mental sundhed projekt ‘Alene’ om mental sundhed:
https://tema.3f.dk/sundhed/mental-sundhed/foldere

http://www.mentalsundhed.dk/
http://www.abcmentalsundhed.dk/
http://www.vellivforeningen.dk/
http://www.danmarksmentalesundhedsdag.dk/
https://tema.3f.dk/sundhed/mental-sundhed/foldere


Link til viden om trivsel og mistrivsel

Video-links:
• Arla – film om mænd og psykiske problemer.

http://www.sundmand.dk/Presse-og-filmklip.php
• En af os

https://www.youtube.com/watch?v=MY79zykdL-I
• Reaktion på pres hos mobbe offer

https://www.dr.dk/nyheder/indland/ensomt-mobbe-offer-paa-62-aar#! 
/01:32

http://www.sundmand.dk/Presse-og-filmklip.php
https://www.youtube.com/watch?v=MY79zykdL-I
https://www.dr.dk/nyheder/indland/ensomt-mobbe-offer-paa-62-aar


Mange tak for jeres tid

Una Arnbjørn – una.arnbjorn@3f.dk

mailto:una.arnbjorn@3f.dk

