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Flere offentlige og private arbejdspladser har 
gennem de senere år uddannet sundhedsam- 
bassadører, som skal være med til at fremme 
sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Denne 
vejledning er tænkt som en hjælp og inspiration 
til arbejdspladser, som overvejer at uddanne 
sundhedsambassadører.

Vejledningen berører de mange forhold, som 
arbejdspladsen skal tage hensyn til, og de beslut-
ninger, man skal træffe, hvis man ønsker at ind-
føre sundhedsambassadører.

Hvad er en sundhedsambassadør?

Der findes ikke en fast definition af, hvad en 
sundhedsambassadør er eller skal kunne. Mange 
af de sundhedsambassadører, som findes rundt 
omkring på arbejdspladserne, har gennemgået 
en eller anden form for kursus eller uddannelse. 
En sundhedsambassadør kan også betegnes bl.a. 
sundhedsagent eller sundhedsnøgleperson.

Hvis arbejdspladsen vælger at have sundheds-
ambassadører, er det en fordel at overveje, hvem 
det skal være. Skal det fx være:

	Alle interesserede ansatte?
 En medarbejder fra hver afdeling?
 Samarbejdsudvalgsmedlemmer?
 Arbejdsmiljørepræsentanter?
 Tillidsrepræsentanter?
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Sundhedsambassadørens rolle

Ofte vil en sundhedsambassadør fungere som 
tovholder og igangsætter i forbindelse med sund-
hedstiltag på arbejdspladsen. Sundhedsambas-
sadørens rolle er således at motivere kolleger til at 
tænke sundhed ind i dagligdagen. Ambassadøren 
skal også være opmærksom på, om der er behov 
for sundhedstiltag, og i samarbejde med ledel-
sen og kollegerne tage initiativ til at igangsætte 
sådanne tiltag.

 
 
Det er vigtigt, at den enkelte arbejdsplads drøf-
ter sundhedsambassadørernes rolle, og hvilken 
kompetenceudvikling de har brug for. I den 
forbindelse skal man være opmærksom på, at 
rollen som sundhedsambassadør kan indebære 
et problem, hvis man skal vejlede og rådgive om 
sundhed som én kollega til en anden. Vi anbe-
faler derfor, at sundhedsambassadøren ikke får 
en rolle, hvor vedkommende skal opsøge den 
enkelte kollega for at drøfte dennes livsstil.
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Grunde til at uddanne sundheds-
ambassadører

Der kan være mange grunde til, at en arbejds-
plads vælger at uddanne sundhedsambassadører, 
fx at arbejdspladsen ønsker at:

 Skabe øget opmærksomhed på sundhed og
 trivsel på arbejdspladsen 
 Tænke sundhed og trivsel ind i de daglige 
 opgaver 
 Opspore behov for sundheds- og trivsels-
 indsatser blandt medarbejdere 
 Sikre gode muligheder for en lokal for-
 ankring af sundheds- og trivselsindsatser på  
 arbejdspladsen 
 Fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der 
 kan fastholde og tiltrække nye medarbejdere 
	Have sunde medarbejdere, som trives.

 
Organisatorisk forankring

Allerede inden arbejdspladsen beslutter, om 
man vil uddanne sundhedsambassadører, er det 
fornuftigt at fastlægge, hvor beslutningen skal 
drøftes, og hvor arbejdet skal forankres organisa-
torisk.

Det er hensigtsmæssigt at tage denne diskussion 
i arbejdspladsens eksisterende fora, hvor både 
ledelses- og medarbejderrepræsentanter er til 
stede, fx medbestemmelses- og medindflydel-
sesudvalg (MED), arbejdsmiljøorganisationen 
(AMO) eller samarbejdsudvalg (SU). Man kan 
også nedsætte en gruppe til formålet, men også 
her er det vigtigt, at ledelses- og medarbejderre-
præsentanter fra et af samarbejdsforaene deltager.

Formålet med at uddanne  
sundhedsambassadører

Det er vigtigt, at I på forhånd formulerer det 
overordnede formål med at uddanne sundheds-
ambassadører, fastsætter nogle konkrete mål og 
beslutter, hvem der har ansvaret for at gennem-
føre og forankre indsatsen.

Eksempler på spørgsmål til at afklare formål og 
mål:

 Hvad vil vi som arbejdsplads opnå med at 
 uddanne sundhedsambassadører? 
 Hvad vil ledelsen opnå med at uddanne 
 sundhedsambassadører? 
 Hvad får medarbejderne ud af det?
 Hvad bliver sundhedsambassadørernes rolle 
 og opgave? 
 Hvor mange sundhedsambassadører skal vi 
 have, for at arbejdspladsen er dækket?

Sundhedsambassadørernes arbejde bør hænge 
tæt sammen med arbejdspladsens øvrige arbejde 
med sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

Det er også vigtigt løbende at evaluere, om ind-
satsen lever op til sine formål og mål. I den for-
bindelse kan man overveje, om der skal uddannes 
flere sundhedsambassadører, eller om den under-
støttende organisation skal opbygges anderledes.

En vigtig overvejelse i forbindelse med uddan-
nelsen af sundhedsambassadører er, om arbejds-
pladsen har ressourcer til at uddanne og under-
støtte sundhedsambassadørernes arbejde, eller 
om man i stedet skal satse på at kompetence-
udvikle den eksisterende organisation, fx MED, 
AMO eller SU. Fordele ved at uddanne ansatte 
som sundhedsambassadører kan være at få sund-
hedsfremme- og arbejdsmiljøarbejdet fordelt på 
flere hænder, og at der bliver flere til at holde 
fokus på sundheds- og trivselsarbejdet og få gode 
ideer. Fordele ved at kompetenceudvikle den 
eksisterende organisation er fx at spare ressourcer 
og fremme koordineringen af arbejdet og koblin-
gen mellem sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.
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Kapacitetsopbygning er at opbygge færdigheder, 
ressourcer, netværk og samarbejde med henblik 
på at øge effekten af og forankre de indsatser, der 
gennemføres. Uddannelsen af sundhedsambas-
sadører kan forstås som udvidelse af kapaciteten 
til at arbejde med sundhed på arbejdspladsen set 
i et langsigtet perspektiv. Kapacitet handler om, 
hvad der skal være til stede for at kunne udføre 
opgaver effektivt. 

Ud fra en videnskabelig tilgang omfatter kapaci-
tet bl.a.: 

 Ressourcer (fx tid, penge og kræfter)
 Medarbejdernes engagement, kompetencer,
 praksisviden og forståelse af feltet 
 En organisation med synlig ledelse og støtte 
 fra ledelsen og en kultur, der understøtter  
 videndeling og læring 
 Aktive samarbejdsrelationer med andre i og 
 uden for ens egen enhed i organisationen og  
 fornuftig brug af dem 
  Positiv fokus på området i form af interesse 
 og engagement fra politiske beslutningstagere  
 og offentligheden.

(Frit efter: McLean et al. Building health pro-
motion capacity – Action from learning, learning 
from action. UBS Press, 2005).

 
 
Hvis man vælger at uddanne sundhedsambassa-
dører på arbejdspladsen, bør man have øje for to 
væsentlige og uadskillelige elementer:

1.	 Kompetenceudvikling	i	form	af	uddannelse,	
kurser	og	opkvalificering. Ifølge kapacitets-
opbygningsbegrebet er kompetenceudvikling 
vigtig for at kunne understøtte medarbejdernes 
engagement, kompetencer, praksisviden og  
forståelse af feltet.

2.	 Organisatorisk	udvikling	og	forankring.		
Den organisatoriske udvikling og forankring  
skal understøttes af synlig ledelse og en kultur, 
der understøtter videndeling og læring.

Foruden kompetenceudvikling kan der på 
arbejdspladsen være nogle organisatoriske  
rammer, som understøtter, at sundhedsambas-
sadørerne kan bringe deres kompetencer i spil. 
Det kan sikre en forankring af sundhedsambas-
sadørarbejdet på flere niveauer i organisationen.

 
  

Kompetence-
udvikling

Organisa-
torisk

udvikling og
forankring

Sundheds-
ambassadør-

arbejdet

Kapacitetsopbygning – en langsigtet indsats
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Uddannelsens indhold

En sundhedsambassadøruddannelse kan inde-
holde mange forskellige emner relateret til sund-
hed. Emnerne afhænger naturligvis af formålet 
med at uddanne sundhedsambassadører. Det vil 
give god mening, hvis uddannelsen også indehol-
der emner relateret til arbejdsmiljøet, da sundhed, 
trivsel og arbejdsmiljø hænger sammen. Ideelt 
set vil en sundhedsambassadøruddannelse skulle 
sammensættes på en måde, hvor sundhed forstås 
bredt.  

Eksempler på emner i en sundhedsambassadør-
uddannelse:

 Det brede sundhedsbegreb – sundheds-
 fremme og forebyggelse 
 Helbred, stress og trivsel
 Motivation og kommunikation
 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 Sunde rammer på arbejdspladsen
 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
 KRAM-områderne og risikofaktorer
 Ulighed i sundhed
 Forandrings- og udviklingsprocesser
 Organisering og ansvarsfordeling i forbindelse 
 med sundheds- og trivselsarbejdet 
 Strategisk sundhedsfremme og sundheds-
 ledelse

	
 
 Sundhedsambassadørens rolle og opgaver
 Udarbejdelse af handleplaner.

Nogle vælger at gøre sundhedsambassadørud-
dannelsen målgruppespecifik, dvs. at den foku-
serer på den medarbejdergruppe, som sundheds-
ambassadøren er en del af. Det har den fordel, at 
der kan komme fokus på netop de udfordringer, 
som er typiske for den enkelte medarbejder-
gruppe eller arbejdsplads.

På kommunale arbejdspladser kan uddannelse 
af sundhedsambassadører blandt frontmedarbej-
dere føre til et øget fokus på sundhed hos både 
medarbejdere og borgere. Det er således en god 
mulighed for at tænke sundhed ind i kerne-
opgaven.

Hvis en arbejdsplads ønsker at uddanne front-
medarbejdere til at være sundhedsambassadører 
for både medarbejdere og borgere, er det vigtigt, 
at der på sundhedsambassadøruddannelsen 
skelnes mellem de to målgrupper. Det kræver 
andre og flere kompetencer at være sundheds-
ambassadør for to forskellige målgrupper end 
for én målgruppe. 



Varigheden af uddannelsen

Uddannelsens varighed afhænger af, hvor 
mange ressourcer der er afsat, og hvilke opgaver 
arbejdspladsen ønsker at sundhedsambassadø-
rerne skal arbejde med.  

Vi anbefaler, at uddannelsen foregår over noget 
tid, så der bliver mulighed for en vekselvirkning 
mellem teori og praksis. Det vil øge udbyttet 
af uddannelsen, hvis deltagerne har mulighed 
for at komme tilbage på arbejdspladsen mellem 
uddannelsesdagene for at afprøve metoder og 
redskaber i praksis og derefter mødes igen for at 
drøfte hinandens erfaringer. Uddannelsen bør 
være konkret og praksisnær, gerne med øvelser 
og cases, så det er nemt for sundhedsambas-
sadørerne at overføre viden og kompetencer til 
praksis. 

Efter uddannelsen er det vigtigt, at der fortsat 
er mulighed for at udbygge sundhedsambas-
sadørernes viden og kompetencer gennem fx 
foredrag, temaarrangementer eller kortere kur-
susdage.

 
Netværk for sundheds- 
ambassadører

De uddannede sundhedsambassadører skal 
kunne mødes for at drøfte hinandens erfarin-
ger og få ny inspiration til sundhedsambas-
sadørarbejdet. Hvis arbejdspladsen selv står for 
uddannelsen, vil det være oplagt, at både sund-
hedsambassadørerne og underviseren på sund-
hedsambassadøruddannelsen deltager i jævnlige 
netværksmøder for sundhedsambassadører. 

Det vil give god mening, hvis deltagerne på 
sundhedsambassadøruddannelsen lærer at udar-
bejde handleplaner for sundhedsambassadørar-
bejdet. Netværksmøderne vil da kunne bruges 
til at følge op på disse handleplaner.

Ekstern konsulent eller  
intern underviser

Nogle arbejdspladser vælger at få en virksomhed 
eller en konsulent udefra til at stå for sundheds-
ambassadøruddannelsen, mens andre arbejds-
pladser selv står for uddannelsen eller dele af 
uddannelsen. 

En fordel ved selv at stå for uddannelsen er, at 
sundhedsambassadørerne efter endt uddannelse 
nemmere kan komme i kontakt med undervi-
seren. 

En fordel ved at vælge en virksomhed eller en 
konsulent udefra er, at der er tale om speciali-
ster, som har en større erfaring at trække på, og 
som kender til sundhedsambassadørens udfor-
dringer. 

Det vil ofte være billigere selv at stå for uddan-
nelsen, forudsat at arbejdspladsen har medarbej-
dere, der er kvalificerede til at undervise på en 
sundhedsambassadøruddannelse.

 
Ledelsens rolle

Ledelsens involvering i forandringsprocesser er 
afgørende, hvis forandringerne skal lykkes og 
fastholdes. Det er derfor vigtigt, at både den 
øverste ledelse og mellemlederne bakker op om 
sundhedsambassadøruddannelsen og de tiltag, 
sundhedsambassadørerne sætter i gang. Man 
kunne også overveje at uddanne mellemledere 
som sundhedsambassadører for at understøtte 
sundhedsambassadørarbejdet. Ligeledes er 
det vigtigt, at ledelsen afsætter ressourcer til, 
at sundhedsambassadørerne kan arbejde med 
sundhed på arbejdspladsen i det aftalte omfang.

For at sikre opbakning til sundhedsambassa-
dørarbejdet vælger nogle arbejdspladser at lade 
lederne deltage i en del af sundhedsambassadør-
uddannelsen. Andre arbejdspladser uddanner i 
stedet lederne i sundhedsledelse. 
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Sundhedsledelse

Sund By Netværket har i denne vejledningsserie 
også udgivet vejledningen Sundhedsledelse, som 
beskriver otte indsatsområder, som sundhedsle-
delse kan omfatte: 

1.  Prioritere og synliggøre 
2. Lederen som rollemodel 
3. Arbejde systematisk – inddrage, kortlægge,  
 sætte mål og evaluere 
4. Sundhedsfremme i ledelsesmæssige  
 beslutninger og den daglige opgaveløsning 
5. Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier  
 og politikker 
6. Sammentænke sundhedsfremme og  
 arbejdsmiljø 
7. Skabe sunde rammer 
8. Sikre tilbud til medarbejdere.

Sammenhæng mellem sundhed, 
trivsel og arbejdsmiljø

Sundhedsambassadøruddannelsen bør have 
sammenhæng med arbejdspladsens øvrige 
arbejde med sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. 
Undersøgelser har vist, at sundhedsfremme på 
arbejdspladsen har størst effekt, når der arbej-
des systematisk, og når man retter indsatserne 
mod hele organisationen og herunder inddrager 
arbejdsmiljøet.

Arbejdspladsen kan eksempelvis gennemgå de 
igangværende arbejdsmiljøindsatser og vurdere, 
om sundhed er tænkt ind.

 
Etiske overvejelser

Man kan ikke beskæftige sig med sundheds-
fremme på arbejdspladsen uden at sætte fokus på 
etik, fordi:

 Sundhed berører både den ansattes person-
 lighed og privatsfæren, og grænsen mellem  
 det private og det offentlige ændrer sig med  
 tiden. 
 Den enkeltes livsstil ikke kun er et frit valg.
 Sundhedsfremme kan medføre, at nogle 
 ansatte oplever stigmatisering. 
  Der grundlæggende er et ulige forhold 
 mellem arbejdspladsen og den ansatte.  
 De to parter har forskellige interesser, også  
 når det gælder den ansattes sundhed, med 
 mindre det lykkes at etablere et fælles ståsted,  
 hvor sundhedsfremme bliver til fordel for  
 både arbejdspladsen og den ansatte.

 Du kan læse mere om etik i vejledningen  
 Sundhedsfremme på arbejdspladsen  
 – Etiske overvejelser (Sund By Netværket).
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 Inspiration om sundhedsfremme
 
Denne vejledning er en del af en serie, som Sund 
By Netværket er begyndt at udgive i 2012. Med 
hver deres fokus giver vejledningerne en hjælp, 
når private og offentlige arbejdspladser sætter 
sundhedsfremmende aktiviteter i gang. Hver vej-
ledning giver forslag til spørgsmål og temaer, som 
bør medtænkes i tilrettelæggelsen af indsatserne. 
 Serien består foreløbig af otte vejledninger, der 
behandler sundhedsfremme på arbejdspladsen:

	Certificering
	Etiske overvejelser
	MUS-samtale
	Arbejdspladsvurdering (APV)
	Sundhedstjek
	Sundhedsledelse
	Fra sygefravær til arbejdsevne
	 Sundhedsambassadør.

Målgruppen for vejledningerne 

Vejledningerne retter sig mod private og offent-
lige arbejdspladser og andre, der er engageret i at 
rådgive virksomheder om sundhedsfremme på 
arbejdspladsen.  
 Arbejdspladser, der ønsker en grundigere 
vejledning i, hvordan man sætter sundhed på 
dagsordenen, kan have glæde af to større publi-
kationer om emnet, som udkom i 2010: Sundhed 
og trivsel på arbejdspladsen (Sundhedsstyrelsen) 
og 9 skridt til sundhed og trivsel på arbejdsplad-
sen – den gode kommunale model (Sund By 
Netværket). Disse to publikationer beskriver bl.a., 
hvordan man kan bruge sundhedsfremme strate-
gisk i virksomhederne.

Arbejdspladsen er velegnet til sundhedsfremme 

En lang række undersøgelser peger på, at sund-
hedsfremme på arbejdspladsen er en effektiv 
indsats, og at det er lettere at opnå adfærdsæn-
dringer, når sundhedsfremmeindsatserne også 
er strukturelle – det vil sige rettet mod at gøre 
arbejdspladsen til en sund ramme for de ansatte 
– og når indsatserne retter sig mod grupper, 
hvor kolleger kan støtte hinanden i at ændre 
sundhedsvaner. Andre undersøgelser viser, at 
danskerne gerne vil have en hjælpende hånd til 
at leve sundere, og at arbejdspladsen er et særligt 
velegnet sted til dette. Blandt virksomheder og 
ansatte er der desuden udbredt enighed om, at 
arbejdspladsen har et medansvar for at fremme et 
sundere liv. 

Sundhedsfremme på det strategiske niveau 

For at sikre, at en sundhedsindsats integreres i 
arbejdspladsens liv, er det nødvendigt at løfte 
indsatsen til det strategiske niveau, hvor sundhed 
opfattes som en del af virksomhedens værdisæt 
og ledelsesmæssige beslutninger. De enkelte 
sundhedsindsatser kan således ikke stå alene, 
men skal være i tråd med arbejdspladsens politik-
ker og strategier som fx værdigrundlaget, HR-
strategien, sundhedspolitikken, arbejdsmiljøpo-
litikken og andre personalepolitikker. Endelig 
er der også mulighed for at knytte indsatsen til 
aftaler truffet mellem arbejdsmarkedets parter, fx 
overenskomsterne. 
 At arbejde strategisk med sundhedsfremme 
indebærer, at man udarbejder mål for arbejdet 
med sundhedsfremme på arbejdspladsen, og at 
man hvert år evaluerer, om disse mål er nået. 
Desuden skal sundhedsfremme være en del af 
virksomhedens daglige drift.

Arbejdspladsens sunde rammer 

Ud over at iværksætte tilbud, der kan hjælpe den 
enkelte til at ændre livsstil, kan arbejdspladsen 
gennem miljøændringer og politikker skabe ram-
mer, der gør det nemmere at vælge sundt. Her 
er der altså tale om, at indsatsen ikke retter sig 
mod den enkelte, men i stedet mod hele organi-
sationen. En vellykket indsats på en arbejdsplads 
har ikke blot følger for de ansatte, men også for 
arbejdspladsen som sådan. 

Arbejdet med sunde rammer kan fx omfatte: 

	At vedtage en sundhedspolitik
	At stille sundhedsmæssige krav til maden, 
 der serveres i kantinen 
	At sørge for omklædnings- og badefaciliteter 
 til ansatte, der cykler til arbejde 
	At emnet trivsel bliver et fast punkt på alle 
 personalemøder 
	At fysisk træning kan foregå (helt eller del-
 vist) i arbejdstiden.

Med dette perspektiv på indsatsen bliver det 
muligt at sætte fokus på de sociale, miljømæs-
sige og organisatoriske faktorer, der påvirker de 
ansattes sundhed og er medvirkende årsager til 
sygdom og eksklusion fra arbejdsmarkedet.  



Livsstil
Kost, fysisk aktivitet, tobak, 

alkohol og stress

Virksomhedens 
sociale ansvar (CSR)

Fastholdelse, integration 
og seniorpolitik

Intregreret 
sundhedsfremmeindsats på 

arbejdspladsen

Arbejdsmiljø
Fysik, kemisk og psy-

kosocialt 
arbejdsmiljø

Kilde: Nationalt Center for 
Sundhedsfremme på Arbejdspladsen

Sundhedsfremme på arbejdspladsen 

Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kom-
binerede effekt af arbejdsgivers, arbejdstagers og 
samfundets samlede indsats for at forbedre den 
arbejdende befolknings sundhed og velbefindende. 
Arbejdspladsen kan opnå dette ved en kombina-
tion af:

	Forbedret arbejdsorganisering og arbejdsmiljø
	Forbedret støtte til arbejdstagernes personlige 
 udvikling 
	Fremme af arbejdstagernes aktive medvirken.

Gennem mange år har man i Danmark taget 
udgangspunkt i et integreret sundhedsfrem-
mebegreb, hvor sundhedsfremmeindsatsen skal 
indeholde elementer af livsstil, arbejdsmiljø og 
virksomhedens sociale ansvar. Sundhedsfremme-
indsatsen skal altså “gå på tre ben”. De ansatte skal 
opleve, at der er en sammenhæng mellem de for-
skellige elementer, for at man opnår det optimale 
udbytte af en indsats. 

SUND BY NETVÆRKET 
Sund By Sekretariatet 
 
C/o KL Huset 
Weidekampsgade 10 
2300 København S 
 
Telefon: 33 70 35 80 
E-mail: post@sundbynetvaerket.dk 
www.sund-by.net.dk


