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En tilstand af velbefindende, hvor individet kan 

udfolde sine evner, håndtere dagligdags 

udfordringer og stress samt indgå i 

fællesskaber med andre mennesker 

Hvad er mental sundhed?
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Forebyggelsespakken Mental sundhed



Ny viden og initiativer på området



•

Udvikling i dårlig mental sundhed

Andel med dårlig mental sundhed (SF-12)
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Udvikling i stressniveau blandt mænd og kvinder

Andel med højt stressniveau (PSS)
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Dårlig mental sundhed har 
konsekvenser for… 

• Udvikling af sygdom, død, og 
forbrug af sundhedsydelser

• Uddannelse, beskæftigelse, 
civilstand, familiedannelse.

Fremme af mental sundhed rækker 
ud over sundhedssektoren
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BESKYTTENDE FAKTORER RISIKOFAKTORER

INDIVIDUELT NIVEAU - Positiv selvopfattelse

- Følelse af mening og 

sammenhæng i hverdagen

- Følelse af sociale tilhørsforhold

og evne til at etablere relationer

- God fysisk sundhed

- Dårligt selvvurderet helbred

- Lav grad af læring i dagtilbud/skole

- Forringet fysisk helbred 

- Risikoadfærd fx alkohol og 

stofmisbrug,  dårlig søvn, fysisk 

inaktivitet

SOCIALT NIVEAU - Omsorgsfulde forældre/gode 

familiebånd

- Støttende sociale relationer

- Deltagelse i positive 

fællesskaber

- Social anseelse

- Manglende omsorg

- Svage sociale tilhørsforhold/ 

ensomhed

- Langvarige stressbelastninger, fx i 

nære relationer

STRUKTURELT NIVEAU - Adgang til uddannelse

- Mulighed for beskæftigelse

- Trygge omgivelser

- Økonomisk sikkerhed

- Uafsluttet grundskole og 

ungdomsuddannelse

- Sygefravær/arbejdsløshed

- Fysisk/psykisk belastende 

arbejdsmiljø



ANBEFALINGER

Børn og 
unge

• Fremme elevers trivsel i skolen

• Styrke flere B&Us deltagelse i fritidsaktiviteter

• Adgang til åbne lavtærskelstilbud for unge

Beskæftigel
se

• Understøtte tidlig opsporing af dårlig mental 
sundhed i jobcentre

• Tilbud til sygemeldte borgere med stress

Ældre

• Understøtte forenings- og fællesskabsaktiviteter

• Målrette forebyggende hjemmebesøg til opsporing 
af dårlig mental sundhed blandt ældre
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Beskæftigelse

• Understøtte tidlig 
opsporing af dårlig 
mental sundhed i 
jobcentre

• Tilbud til sygemeldte 
borgere med stress



Ældre

• Understøtte forenings-
og fællesskabs-
aktiviteter



Fremtidige 
initiativer

Udbrede indhold 
i forebyggelses -

pakken om 
mental sundhed

Trivsel i 
dagtilbud

Forbedre 
spørgebatteri til 
måling af mental 

sundhed
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Status for mental sundhed i kommunerne
2012

18.04.2018

Indsatser Tilbydes i 

kommuner

Systematisk opsporing af fødselsdepression 79 %

Programmer til fremme af trivsel og forebygge mobning i skolen 79 %

Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge 73 %

Systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentrene 24 %

Systematisk anvendelse af forebyggende hjemmebesøg til opsporing af 

mentale helbredsproblemer blandt ældre

26 %



 Systematisk litteratursøgning

 Viden om god praksis og erfaringer fra kommuner og hvad der er 

hensigtsmæssigt for en kommunal forebyggelsesindsats

 Fravær af videnskabelig dokumentation ≠  at en given indsats er 

effektiv eller ineffektiv (blot at den ikke er tilstrækkeligt undersøgt)

 Ekspertskøn

Vidensgrundlag i forebyggelsespakken 
om mental sundhed




