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Mange offentlige og private virksomheder arbejder 

på at blive sundhedscertificerede inden for sund-

hedsfremme på arbejdspladsen. Denne vejledning 

er tænkt som en hjælp til virksomheder og kom-

muner, som er i overvejelsesfasen i forbindelse med 

denne proces. 

 Det kan være vanskeligt at finde rundt i de for-

skellige modeller for certificering, og inden virksom-

heden kan indlede det egentlige certificeringsar-

bejde, må den nødvendigvis foretage en række valg. 

Vejledningen beskriver nogle af disse valg og ty-

deliggør deres fordele og ulemper. Den forsøger at 

sammenligne forskellige certificeringsmuligheder 

og at illustrere, hvilke fordele og ulemper der er ved 

hver certificeringsmulighed, og hvad den kræver af 

virksomheden.

Hvad er sundhedsfremmecertificering?
Sundhedsfremmecertificering er en metode til at 

løfte sundhedsfremme til det strategiske niveau. 

Det vil sige, at sundhedsfremme tænkes ind i de 

ledelsesmæssige beslutninger og i virksomhedens 

daglige drift, og at sundhedsfremme bliver en del af 

virksomhedens værdisæt. Certificeringen kan såle-

des bruges til at arbejde med sundhedsfremme på 

en langsigtet, koordineret og systematisk måde.

 En certificering omfatter kortlægning, priori-

tering, udarbejdelse af handleplan, evaluering og 

opfølgning. Certificeringen gælder for en afgrænset 

periode, hvorefter virksomheden skal recertificeres. 

For at bevare eller øge sundhedsfremmeniveauet 

må virksomheden altså til stadighed forholde sig 

aktivt til de elementer, der er inddraget i certifice-

ringen, fx kost, rygning, alkohol, motion, stress, triv-

sel, social ansvarlighed og rummelighed. 

Hvad indebærer certificering?
Der findes mange forskellige certificeringsord-

ninger, og nogle af dem dækker kun et smalt felt 

af områder, eksempelvis de traditionelle livsstils-

områder (KRAM-faktorerne: kost, rygning, alkohol 

og motion), mens andre dækker bredere. En mere 

tilbundsgående sundhedsfremmecertificering om-

fatter også trivsel, arbejdsmiljø, rummelighed og 

socialt ansvar, jf. modellen bagerst i vejledningen.

Krav til certificering i sundhedsfremme
Der findes ikke deciderede krav til certificering i 

sundhedsfremme, men af At-vejledning om sund-

hedsfremme på arbejdspladsen fremgår det, at hvis en 

virksomhed ønsker at få et arbejdsmiljøcertifikat 

gennem enten akkrediteret certificering eller akkre-

diteret inspektion, skal virksomheden opfylde del-

kravet om sundhedsfremme. Delkravet omhandler: 

■	 	Det indholdsmæssige, fx hvilke konkrete initiati-

ver der ud over lovgivningen iværksættes.

■	 	Det metodemæssige, fx skriftlig beslutning om 

sundhedsfremme, som indeholder mål, handle-

plan og opfølgning. 

Desuden skal initiativer afspejle de ansattes behov, 

og de ansatte skal inddrages i processen (fx via 

medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget 

(MED-udvalget), arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 

eller samarbejdsudvalget (SU)). Virksomheden skal 

også skriftligt kunne dokumentere beslutning, 

initiativer, inddragelse af de ansatte og eventuelle 

resultater. Dokumentationen skal være offentligt 

tilgængelig i samlet form.

At-vejledningen indeholder også en række konkrete 

eksempler på sundhedsfremme til inspiration for 

virksomhederne.

Grunde til certificering i sundheds-
fremme
Der kan være mange grunde til, at en virksomhed 

vælger at blive certificeret i sundhedsfremme, fx at 

virksomheden ønsker at:

■	 	Erhverve et arbejdsmiljøcertifikat

■	 	Bruge certificeringen i forbindelse med ekstern 

og intern PR

■	 	Fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der kan 

fastholde og tiltrække nye medarbejdere
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■	 	Forbedre sin konkurrencesituation

■	 	Skabe en overordnet ramme for sundhedsfrem-

meindsatsen

■	 	Løfte sundhedsfremme til det strategiske niveau 

■	 	Have sunde medarbejdere, som trives.

Spørgsmål til arbejdet med certificerin-
gen
■	 	Hvad er formålet med en certificering, og hvad 

vil vi opnå med den? Målene kan være nogle af 

ovenstående eller andre.

■	 	Hvem i virksomheden skal inddrages i arbejdet? 

Afhængig af virksomhedens størrelse kan det 

være valgte repræsentanter for alle afdelinger, 

MED-repræsentanter eller alle ansatte via perso-

nale- eller afdelingsmøder.

■	 	Hvor mange ressourcer vil vi bruge på det? Skal 

virksomheden have hjælp udefra? Certificering 

kan kræve penge og især meget tid, afhængig af 

typen af certificering. Formål, mål og ressourcer 

skal hænge sammen.

■	 	Hvordan vil vi følge op på certificeringen? Hvor-

dan vil vi følge op på konkrete handleplaner? 

Hvordan vil vi evaluere, om målene er nået, og 

om resultaterne er, som vi forventede?

■	 	Hvordan vil vi forankre sundhedsfremmearbej-

det, handleplanen og det øvrige arbejde i forbin-

delse med certificeringen? Virksomheden kan fx 

vælge at forankre arbejdet organisatorisk i MED-

udvalget, AMO eller SU og desuden indarbejde 

sundhedsfremme i APV (se vejledningen Sund-

hedsfremme på arbejdspladsen – Arbejdsplads-

vurderingen (APV)).

■	 	Hvordan vil vi formidle certificeringen til de an-

satte? Virksomheden skal vælge formidlingsform 

og formidlingskanaler og desuden sikre den lø-

bende ajourføring.

■	 	Hvad løser en certificering ikke for os? Det er 

vigtigt også at være opmærksom på, at en certi-

ficering, uanset hvilken form man vælger, ikke 

løser alle arbejdspladsens sundhedsmæssige 

udfordringer.

Elementer i certificeringen
En certificering i sundhedsfremme vil naturligt in-

deholde livsstilsområder, hvilket øger muligheden 

for, at arbejdspladsen kan anvendes som arena for 

at gøre den enkeltes valg af sund livsstil lettere. 

Hvis fokus udelukkende er på den enkelte ansatte, 

uden at man samtidig sikrer sunde rammer, vil 

den enkeltes mulighed for at vælge en sund livsstil 

være begrænset. Man risikerer desuden at møde 

modstand, komme ind på tabuområder og stigma-

tisere grupper af ansatte. Dette emne er behandlet i 

vejledningen Etiske overvejelser i denne serie. 

 Med en sammenhængende indsats, som ud over 

livsstil også omfatter arbejdsmiljø og socialt ansvar, 

opnår man en større sundhedsfremmende effekt, og 

indsatsen kan i højere grad være med til at reducere 

social ulighed i sundhed. En sammenhængende ind-

sats kan give øget overskud og arbejdsglæde, sunde 

vaner, bedre helbred og fastholdelse, bedre fysisk 

og psykisk arbejdsmiljø og mindre sygefravær. En 

sådan indsats kræver imidlertid flere ressourcer, og 

hvis arbejdspladsen administrerer certificeringsord-

ningen uafhængigt af den lovpligtige APV, kan de 

ansatte opleve det som dobbeltarbejde. 

 En intern certificering er billigere end en ekstern, 

men den er også mindre forpligtende og har ikke 

samme status som certificering, der bliver auditeret 

eksternt. Der er større risiko for, at en intern certi-

ficering kan blive nedprioriteret, hvad angår både 

kvalitet, indsatser og objektivitet.

 Den eksterne certificering har højere status, 

sikrer en vis kvalitet og giver derudover mulighed 
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for benchmarking med andre virksomheder, der har 

samme certifikat. Dermed kan den eksterne certi-

ficering i højere grad bruges som en del af arbejds-

pladsens PR. Det kan imidlertid være vanskeligt 

at tilpasse en standardcertificering til den enkelte 

arbejdsplads.

Valget af certificeringsmodel
Forskellige private og offentlige instanser udbyder 

certificeringsmodeller. Inden arbejdspladsen vælger 

én bestemt model, er det vigtigt at overveje, hvilke 

elementer modellen skal indeholde:

■	 	Hvilke områder skal certificeringen dække – 

blot de traditionelle livsstilsområder (KRAM-

faktorerne kost, rygning, alkohol og motion) eller 

desuden trivsel, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, 

personalepolitiske værdier eller andre områder?

■	 	Skal strukturer og rammer på arbejdspladsen 

indgå i certificeringen – er der fx lagt op til udar-

bejdelse af politikker? 

■	 	Skal vi starte med en sundhedsprofil eller et 

sundhedstjek af alle ansatte, så vi har et indtryk 

af, hvor arbejdspladsen især er udfordret sund-

hedsmæssigt? 

■	 	Skal vi certificere os selv (intern certificering), el-

ler vil vi have en ekstern instans til det?

■	 	Hvad må udgiften til certificeringsordningen 

være – både i kroner og øre og i det antal timer, 

vi vil bruge på den?

Læs mere om certificering i sundhedsfremme

■	 	Det svenske motionsidrætsforbund (vælg Hälsa/

Hälsodiplomering): www.korpen.se

■	 	Det europæiske sundhedsfremmenetværk 

ENWHP (vælg Workplace health promotion): 

www.enwhp.org.

■	 	At-vejledning om sundhedsfremme på arbejds-

pladsen

■	 	6 om dagen: www.6omdagen.dk.
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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 of-

fentlige arbejdspladser sætter sundhedsfremmende 

aktiviteter i gang. Hver vejledning giver forslag til 

spørgsmål og temaer, som bør medtænkes i tilrette-

læggelsen af indsatserne.

 Serien består foreløbig af fem vejledninger, der be-

handler sundhedsfremme på arbejdspladsen:

■	 	Certificering

■	 	Etiske overvejelser

■	 	MUS-samtalen

■	 	Arbejdspladsvurderingen (APV)

■	 	Sundhedstjek.

Målgruppen for vejledningerne
Vejledningerne retter sig mod private og offentlige 

arbejdspladser og andre, der er engageret i at rådgive 

virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. 

 Arbejdspladser, der ønsker en grundigere vejled-

ning i, hvordan man sætter sundhed på dagsordenen, 

kan have glæde af to større publikationer om emnet, 

som udkom i 2010: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 

(Sundhedsstyrelsen) og 9 skridt til sundhed og trivsel på 

arbejdspladsen – den gode kommunale model (Sund By Net-

værket). Disse to publikationer beskriver bl.a., hvordan 

man kan bruge sundhedsfremme strategisk i virksom-

hederne.

Arbejdspladsen er velegnet til sundheds-
fremme
En lang række undersøgelser peger på, at sundheds-

fremme på arbejdspladsen er en effektiv indsats, og 

at det er lettere at opnå adfærdsændringer, når sund-

hedsfremmeindsatserne 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 arbejds-

pladsens liv, er det nødvendigt at løfte indsatsen til det 

strategiske niveau, hvor sundhed opfattes som en del af 

virksomhedens værdisæt og ledelsesmæssige beslutnin-

ger. 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, arbejdsmiljøpolitikken og andre per-

sonalepolitikker. Endelig er der også mulighed for at knytte 

indsatsen til aftaler truffet mellem arbejdsmarkedets par-

ter, 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 miljøæn-

dringer og politikker skabe rammer, 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 personale-

møder

■	 	At fysisk træning kan foregå (helt eller delvist) i arbejds-

tiden.

Med dette perspektiv på indsatsen bliver det muligt at 

sætte fokus på de sociale, miljømæssige og organisatoriske 

faktorer, der påvirker de ansattes sundhed og er medvir-

kende årsager til sygdom og eksklusion fra arbejdsmarke-

det.

 Inspiration om sundhedsfremme
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Sundhedsfremme på arbejdspladsen
Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombine-

rede effekt af arbejdsgivers, arbejdstagers og samfun-

dets samlede indsats for at forbedre den arbejdende 

befolknings sundhed og velbefindende. Arbejdsplad-

sen kan opnå dette ved en kombination af:

■	 	Forbedret arbejdsorganisering og arbejdsmiljø

■	 	Forbedret støtte til arbejdstagernes personlige ud-

vikling

■	 	Fremme af arbejdstagernes aktive medvirken.

Gennem mange år har man i Danmark taget ud-

gangspunkt i et integreret sundhedsfremmebegreb, 

hvor sundhedsfremmeindsatsen skal indeholde 

elementer af livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens 

sociale ansvar. Sundhedsfremmeindsatsen skal altså 

”gå på tre ben”. De ansatte skal opleve, at der er en 

sammenhæng mellem de forskellige elementer, for at 

man opnår det optimale udbytte af en indsats. 

Livsstil
Kost, fysisk aktivitet, tobak, 

alkohol og stress

Virksomhedernes 
sociale ansvar

Fastholdelse, integration 
og seniorpolitik

Intregreret 
sundhedsfremmeindsats på 

arbejdspladsen

Arbejdsmiljø
Fysik, kemisk og psy-

kosocialt 
arbejdsmiljø


