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Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

PSYKIATRIFONDENS BESKÆFTIGELSESINDSATS  

Psykiatrifonden løser opgaver for 
sygedagpenge-modtagere og 
kontanthjælpsmodtagere i samarbejde 
med kommunale jobcentre:  

o  Ressourceforløb 
o  Afklaring af arbejdsevne 

o  Vurdering af udviklingsmuligheder 
o  Undervisning (psykoedukation) 

o  Mentorstøtte 

o  Støttende psykologsamtaleforløb 

Tilgang:  

o  Tage afsæt i praksiserfaringer  

o   Beskrive best-practice 

o   Metodeudvikle 
o   Udvikle særlige tiltag til bestemte målgrupper 



OPKVALIFICERING AF PROFESSIONELLE 

o Psykiatrivejlederuddannelse 
o  Stressvejlederuddannelse 
o  ADHD-uddannelse 
o  Særligt tilrettelagte forløb 



Overblik 

Begrebet 
mental 

sundhed  

Relationen til 
empowerment 

Hvorfor 
empowerment 

Hvordan 
fremmes 

empowerment 



HVAD ER MENTAL SUNDHED? 

Relevant for både syge og 
raske 

Mindre end lykke men 
mere end fravær af 
sygdom 



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

RELEVANT FOR BÅDE SYGE OG RASKE 

• Nogle mennesker med kronisk sygdom oplever at få højere 
livskvalitet, end de havde før – de har en sygdom men har 
god mental sundhed 

• Andre er raske (ikke klinisk syge) men har dårlig mental 
sundhed – de trives dårligt og har måske svært ved at passe 
skole eller arbejde har (”ondt i livet”) 



MENTAL SUNDHED ER FOR ALLE 

Ikke blot wellness for de 
allerede privilegerede 

Det er muligt at fremme 
den mentale sundhed 
hos både syge og raske 



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

MINDRE END LYKKE - MERE END FRAVÆR AF SYGDOM 

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan:  
o udfolde sine evner 
o deltage i samfundslivet 
o håndtere dagligdags udfordringer og stress 
o finde mening i tilværelsen 

Psykiatrifonden, 2013: Analyse af centrale udviklingstendenser for mental sundhed  



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

AT HÅNDTERE UDFORDRINGER OG STRESS 

Modstandskraft 
- at have noget 
at ”stå imod” 
med 

Mestring - at 
kunne tackle 
tilværelsens 
stød  

Empowerment 
- at have 
kontrol over sit 
liv og levevilkår 



Mental sundhed 

Modstandskraft 

Mestring 

Empowerment 



Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

HVAD ER EMPOWERMENT 

11 

Individuelt niveau:  
Den enkeltes evne til at tage kontrol 
over sit eget liv og levevilkår 

- At udøve selvbestemmelse 

Kollektivt niveau: 
At lokalsamfund eller grupper i 
fællesskab handler for at få større 
indflydelse og kontrol over levevilkår 



Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

EMPOWERMENT SOM OFFENTLIG INDSATS 

Når offentlige myndigheder arbejder for 
at styrke borgernes  

•  handleevne 

•  kontrol og  

•  ejerskab  

over beslutninger som påvirker deres liv 
og levevilkår 

Sundhedsstyrelsen, 2009: Terminologi for folkesundhed 



Hvorfor 
fokusere på 

mental 
sundhed og 

empowerment 

Etik 

Ny sundheds-
viden 

Økonomi 

Samfunds-
udvikling 



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

ARGUMENT OM INTRINSISK VÆRDI 

•  Et godt mentalt helbred og at have kontrol over tilværelsen er ligesom frihed og 
kærlighed – det har værdi i sig selv 

•  Til forskel fra fx penge og tøj som har værdi som middel til nogle andre ting 



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

RESPEKT FOR SELVBESTEMMELSE 

• En grundværdi på sundhedsområdet:  
• Ret til at fravælge behandlingsindsats (negativ ret) 
• Krav om informeret samtykke 

• En grundværdi på beskæftigelsesområdet? 
• Ret til at fravælge indsats? 
• Krav om informeret samtykke? 



Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

DEMOKRATI FORUDSÆTTER EMPOWERMENT 

•  Et velfungerende demokrati 
forudsætter at borgerne forvalter deres 
eget liv og tager aktivt del i samfundet 
og samfundsforandringer 

•  Eller er det for højt et ideal? Er det 
tilstrækkeligt for at være en god 
demokrat, at man stemmer ved 
valgene? 



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

NY VIDEN OM BETYDNING AF MENTAL SUNDHED  

Dårlig mental sundhed à udvikling af sygdom  

•  Psykiske belastninger i ungdommen er tæt relateret til udvikling af 
depression og angst senere i livet (Sundhedsstyrelsen, 2011: Psykisk mistrivsel blandt 11-15-årige)  

•  Ensomhed er lige så farligt som rygning som risikofaktor for død af 
Hjerte-kar-sygdom (Holt-Lundstad, 2010: Social Relationships and Mortality. Plos Medicine) 

•  46% af mennesker med mentale helbredsproblemer udvikler kronisk 
sygdom (Naylor, 2012: Long-term conditions and mental health. The cost of co-morbidities. The King’s Fund) 



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

DET GÅR DEN FORKERTE VEJ… 

•  20% af 11-15-årige har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres 
daglige liv (Sundhedsstyrelsen, 2011: Psykisk mistrivsel blandt 11-15-årige)  

•  Fordobling siden 1991 

•  1 ud af 5 i den arbejdsdygtige alder har mentale helbredsproblemer   
à  halvdelen af alle langtidssygemeldinger og førtidspensioner 
à  koster op mod 45 mia. kr. pr. år (OECD, 2013: Mental Health and Work in Denmark) 

•  Sygefravær og nedsat produktivitet 
•  Sociale ydelser og specialtilbud 

•  Dobbelt så mange i medicinsk behandling for symptomer på angst og 
depression ift. 2002 (Statistik fra Lægemiddelstyrelsen nu Sundhedsstyrelsen) 

•  1 ud af 10 voksne danskere får antidepressiv medicin 
•  +80: 1 ud af 4  



Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

KOMPLEKSE PROBLEMER OG LØSNINGER 

More than medicine 

People Powered Health 

Nesta, 2013: People Powered Health 



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

NY SAMFUNDSUDVIKLING 

•  Ændret sygdomsbillede:  
•  færre dør af smitsomme sygdomme 
•  flere ældre 
•  flere kronisk syge 

•  Fra helbredelse som mål for behandling til håndtering af sygdom. Målet 
bliver at forebygge forværring af sygdom, at fremme livskvalitet og god 
dagligdags funktion 

•  Modstandskraft, mestring og empowerment rykker ind i centrum af 
social- og sundhedsindsatsen 

KL, 2013: Invester før det sker 



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

NY TYPE BORGER? 

Borgeren som klient 
Kommunen som 

myndighed 

Borgeren som 
kunde 

Kommunen som 
servicevirksomhed 

Samfundsborgeren 
som tager del i det 

kommunale 
fællesskab 



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

HVAD FREMMER EMPOWERMENT? 

EM 
POWER 
MENT 

Individuelt:  
Self-

efficacy 

Socialt:   
Relationer 

Strukturelt:  
Tillid 



Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

SELF-EFFICACY 

Grad af tiltro til at man kan klare 
udfordringer 

•  høj SE = stor tiltro 

Fremmes af:  

•  Tidlige succesoplevelser 

•  Modelindlæring 

•  Positiv feed-back 



Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

SOCIALE RELATIONER 

Det styrker vores forudsætninger for 
empowerment at være del af gode 
sociale netværk 

Gode sociale netværk 

•  følelsesmæssig støtte 

•  social anerkendelse 

•  tilhørsforhold 



Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

TILLID 

Grundindstilling 

•  Tillid og samarbejde 

•  Borgerne kan og vil 

Faglig indsats 

•  Facilitere selvbestemmelse 

•  Kanalisere hjælp og støtte  
hvor der er behov 

•  Anvende kvalitetsmål 
omkring livskvalitet, 
empowerment og 
borgerdefinerede mål  



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

DER ER BRUG FOR NYTÆNKNING 

• Mentale helbredsproblemer er den største enkeltstående 
barriere for beskæftigelse for borgere på jobcentre 

•  Jo længere tid væk fra arbejdsmarkedet des sværere at 
komme tilbage igen 

• Arbejdsløshedsraten er 2-3 gange højere for mennesker 
med psykisk sygdom 

OECD, 2013: Mental Health and Work in Denmark  



For at indsætte dato og 
sidefod: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 
Forvaltning i Sidefods 
feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 
”Indsæt på alle”. 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 
For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 
skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 
farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

ARBEJDE SOM BESKYTTENDE FAKTOR  

• Et godt psykosocialt arbejdsmiljø og gode arbejdsbetingelser 
kan beskytte mod udvikling og forværring af mentale 
helbredsproblemer 

• For mennesker med mentale helbredsproblemer kan det at 
være væk fra arbejdsrutiner og kollegialt fællesskab føre til, 
at de får dårligere mental sundhed og lavere self-efficacy 

OECD, 2013: Mental Health and Work in Denmark  




