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Når man arbejder med at fremme sundhed og triv-

sel på arbejdspladsen, kommer man meget tæt på 

den enkelte ansattes privatsfære. Sundhedsfremme 

udfordrer den enkeltes holdninger og værdier, og 

derved berøres også personligheden.

 Man må derfor gøre sig nogle etiske overvejel-

ser, når man arbejder med sundhedsfremme på 

arbejdspladsen. Fx må man overveje, hvordan man 

fremmer de ansattes sundhed og trivsel på en etisk 

forsvarlig måde uden fx at stigmatisere den enkelte 

eller grupper af ansatte. 

 Denne vejledning sætter fokus på de etiske si-

der af sundhedsfremme på arbejdspladsen. Den er 

tænkt som en hjælp til virksomheder og kommuner, 

som allerede arbejder med sundhedsfremme på 

arbejdspladsen, eller som skal i gang med dette ar-

bejde. 

Hvad er etik?
Etik er tæt knyttet til moral, og de to ord har grund-

læggende den samme betydning, nemlig sædvane. 

Man kan sige, at etik og moral er en rettesnor for, 

hvordan man bør handle, altså hvad der sømmer 

sig eller er rigtigt i forbindelse med en given proble-

matik eller situation. 

 I forbindelse med sundhedsfremme beskriver 

etik som regel respekten for den enkelte. Etikken 

giver sig udtryk i, at man ikke skal overskride den 

enkeltes integritet og grænser eller udstille og stig-

matisere vedkommende gennem de sundhedsfrem-

mende aktiviteter. Et andet etisk element i sund-

hedsfremme er, at konkrete sundhedstilbud skal 

være frivillige at deltage i.

 Grænsen mellem det, der vedrører arbejdsplad-

sen, og det, der vedrører privatlivet, ligger ikke fast. 

Et eksempel er, hvordan man i dag ser på sam-

menblandingen af alkohol og arbejde i forhold til 

tidligere. Grænsen er også forskellig fra den ene 

arbejdsplads til den anden, fx når det gælder opfat-

telsen af, i hvor høj grad arbejdspladsen kan blande 

sig i de ansattes rygning.

Forholdet mellem virksomheden og den 
ansatte
Grundlæggende er der et ulige forhold mellem virk-

somheden og den ansatte. De to parter har forskel-

lige interesser, også når det gælder den ansattes 

sundhed, medmindre det lykkes at etablere et fæl-

les ståsted, hvor sundhedsfremme bliver til fordel 

for både virksomheden og den ansatte.

 På grund af denne modsætning findes der i hel-

bredsloven også regler om, hvilke helbredsoplysnin-

ger arbejdsgiveren må bede om. Hovedprincippet 

er, at en arbejdsgiver både i forbindelse med ansæt-

telse, fx i ansættelsessamtalen, og under ansæt-

telsen kun må bede om helbredsoplysninger, hvis 

disse har væsentlig betydning for den konkrete an-

sættelse. Arbejdsgiveren kan ikke bede om generelle 

sygdomsoplysninger, fx fra en sundhedsprofil eller 

et sundhedstjek for den enkelte medarbejder. 

Her skal arbejdspladsen blande sig i  
livsstilen
Arbejdspladsen kan blande sig i visse situationer, 

hvor arbejdspladsen og de ansatte er enige om det. 

I andre situationer skal arbejdspladsen blande sig 

i den enkeltes livsstil, fx med hensyn til forbrug af 

alkohol, rygning eller fysisk form. Arbejdspladsen 

skal blande sig: 

■	 	Når adfærden ikke er forenelig med arbejdet. 

De fleste steder vil man sikkert mene, at det 

ikke er i orden, at frontmedarbejdere lugter af 

alkohol, når de betjener kunder, borgere eller 

brugere, eller at ansatte, der kører bil på jobbet, 

drikker alkohol i arbejdstiden.

■	 	Når det går ud over arbejdspræstationen, fx når 

svært overvægtige personer ikke kan foretage 

forflytninger i hjemmeplejen, samtidig med at 

de udsætter sig selv for nedslidning, eller når et 

alkoholoverforbrug kan være årsagen til, at en 

ansat ikke løser arbejdsopgaverne som aftalt. 

Det kan få konsekvenser for kolleger, som må 

påtage sig den pågældendes opgaver.
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■	 	Når aftaler og regler på arbejdspladsen brydes. 
Et eksempel er brud på aftalte rygeregler på 

arbejdspladsen. Ifølge rygeloven skal konsekven-

serne af brud på rygereglerne være beskrevet i 

rygepolitikken. 

Etiske spørgsmål og anbefalinger

Arbejdspladsens, ledelsens og medarbejder-
nes ansvar
Inden man sætter større sundhedsfremmeindsatser 

i gang, kan det være fornuftigt at drøfte grænserne 

mellem arbejdspladsens, ledelsens og medarbejder-

nes ansvar. Man kan fx indlede drøftelsen i med-

indflydelses- og medbestemmelsesudvalget (MED-

udvalget), arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller 

samarbejdsudvalget (SU) og siden brede den ud på 

arbejdspladsen på afdelingsmøder, fyraftensmøder 

og lignende steder. 

 Spørgsmål kunne være:

■	 	Hvad er arbejdspladsens ansvar i forbindelse 

med sundhedsfremme på arbejdspladsen? Her 

tænkes især på arbejdspladsens rammer for de 

enkelte ansattes sundhed og livsstil. Giv nogle 

eksempler.

■	 	Hvad er ledelsens rolle og ansvar i forbindelse 

med sundhedsfremme på arbejdspladsen? Giv 

nogle eksempler.

■	 	Hvad er medarbejdernes rolle og ansvar i forbin-

delse med sundhedsfremme på arbejdspladsen? 

Giv nogle eksempler.

Arbejdspladsens ansvar
Arbejdspladsen har ansvar for at skabe sunde ram-

mer og understøtte de ansattes sundhed. Det kan 

sammenlignes med det ansvar, arbejdspladsen har 

for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

At skabe sunde rammer vil fx sige at sørge for, at de 

ansatte kan spise sundt og bevæge sig, mens de er 

på arbejde, samt at sørge for, at ingen bliver udsat 

for passiv rygning. Man kan udarbejde en perso-

nalesundhedspolitik, som beskriver retningslinjer, 

rammer og sundhedstilbud, fx hjælp til rygestop el-

ler alkohol- eller misbrugsbehandling. 

 Strukturelle indsatser har den største effekt og 

når ud til alle medarbejdere, og dermed kan de også 

være med til at reducere den sociale ulighed i sund-

hed, som er en væsentlig etisk problemstilling. At 

understøtte medarbejdernes sundhed vil fx sige at 

formidle viden om sundhed og sørge for relevante 

sundhedsfremmetilbud til medarbejderne. 

 MED-organisationen har på kommunale 

arbejdspladser et ansvar, som er defineret i KTO-af-

talen fra 2011 om sundhed og trivsel. Det er vigtigt 

at sørge for, at dette er kendt i organisationen, og at 

organisationen lever op til sit ansvar.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har det overordnede ansvar for at sørge 

for, at arbejdspladsens ansvar bliver taget seriøst. 

Lederne har derudover et ansvar for at være gode 

rollemodeller og bakke konkret op om sundheds-

fremmeindsatserne.

Medarbejdernes ansvar
Den enkelte medarbejder har ansvar for at bidrage 

med ideer og deltage i drøftelserne på arbejds-

pladsen om sundhedsfremme. Derudover har den 

enkelte medarbejder ansvar for selv at vælge, om 

vedkommende ønsker at deltage i sundhedsfrem-
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metilbud. Endelig har den enkelte medarbejder også 

ansvar for at støtte kolleger, der ønsker eller er i færd 

med at ændre livsstil. Den sociale støtte kan være 

meget vigtig for kollegaens succes med forsøget.

 Når ansvarsfordelingen er drøftet og besluttet i 

MED, AMO eller SU, er det naturligt, at det samme 

forum videre drøfter, hvilke konkrete sundheds-

fremmeindsatser der skal sættes i værk, og hvordan 

man konkret vil arbejde med sundhedsfremme på 

den pågældende arbejdsplads. Disse drøftelser bør 

efterfølgende udbredes til hele arbejdspladsen.

Grænserne for arbejdspladsens engagement
Også dette spørgsmål er det en god idé at drøfte i 

MED, AMO eller SU. 

 Spørgsmål, der kan drøftes: 

■	 	Hvordan vil vi gerne have, at andre ser på vores 

arbejdsplads? Hvilket omdømme vil vi gerne 

have, at den har i (lokal)samfundet? 

■	 	Er det etisk forsvarligt, at arbejdspladsen slet 

ikke engagerer sig i de ansattes sundhed? 

■	 	Skal arbejdspladsen kun engagere sig i den en-

keltes sundhed, hvis det er et problem for arbej-

dets udførelse?

■	 	Er der områder inden for sundhed og livsstil, 

som vi ikke synes, arbejdspladsen skal engagere 

sig i? Hvis ja, hvilke?

Der er i princippet ingen grænser for, hvad arbejds-

pladsen kan engagere sig i, når det gælder sund-

hedsfremme på arbejdspladsen, så længe der er 

enighed på arbejdspladsen om det. Det afgørende er, 

hvordan indsatsen gribes an, om der er åbenhed om 

formålet, om man sikrer en åben dialog og accept 

blandt de ansatte, og om tilbud tilpasses de ansat-

tes ønsker og behov og ikke stigmatiserer grupper af 

eller enkelte ansatte. 

 Det er væsentligt at understrege, at det også kan 

være uetisk ikke at blande sig, fx hvis en ansat af 

den ene eller den anden grund mistrives. 

Frivillighed eller tvang
Umiddelbart vil mange ansatte sige, at alle sund-

hedstilbud skal være frivillige. Alligevel er det vigtigt 

at få drøftet frivillighed og tvang i forbindelse med 

sundhedsfremmeindsatserne. Hvis arbejdspladsen 

fx har en rygepolitik, der forbyder rygning, og en 

alkoholpolitik, der forbyder alkoholindtagelse, så 

er det jo ikke frivilligt, om man som ansat vil over-

holde disse forbud. 

 Derfor er det også vigtigt, at MED, AMO eller SU 

drøfter, hvilke konsekvenser det har at overtræde for-

bud eller påbud, og at disse konsekvenser er kendt af 

alle ansatte. Klare regler er nødvendige for at skabe 

respekt om sundhedspolitikken, og de er også med til 

at sikre, at forholdene er de samme for alle ansatte. 

Regler bør følges af tilbud
Det er en god idé at sikre, at når der findes regler, er 

der også tilbud, således at når der fx findes en regel 

om ryge- og alkoholforbud på arbejdspladsen, bør der 

også være helt eller delvist gratis hjælp til rygestop og 

alkoholbehandling for de ansatte. 

 Man bør generelt sørge for, at arbejdspladsens 

sundhedsfremmetilbud, fx madlavningshold, ryge-

stophold og motionstilbud, er frivillige for de ansatte. 

Alligevel kan der være tilbud, som der kan være god 

mening i at gøre obligatoriske. Man kan fx gøre det 

obligatorisk, at medarbejderne træner i arbejdstiden 

for at sikre, at de kan holde til arbejdet – men man 

bør ikke nødvendigvis fastlægge, hvilken form for træ-

ning det skal være.

 Det er vigtigt at være opmærksom på, at pres på 

medarbejderne om at deltage i aktiviteter kan komme 

fra både ledere og kolleger. Gruppepres er en social 

mekanisme, som man ikke kan gardere sig imod, men 

man kan forberede sig på, hvordan man vil forsøge at 

håndtere gruppepres, hvis det bliver et problem.

Tydelige mål 
Når formål, mål og eventuelle succeskriterier i for-

bindelse med sundhedsfremme på arbejdspladsen er 

drøftet i de relevante fora på arbejdspladsen, er det 

primært ledelsens ansvar at sikre, at informationen 

bliver formidlet til alle ansatte. Relevante spørgsmål 

kan være:

■	 	Hvordan når vi ud til alle ansatte?

■	 	Skal vi benytte papirbaserede, mundtlige, netbase-

rede og/eller sociale medier?

■	 	Hvem har ansvaret for formidlingen?

■	 	Hvem skal inddrages i formidlingen?

Det kan være en fordel at benytte forskellige formid-

lingsformer, da man på den måde bedre når forskel-

lige grupper af ansatte. I formidlingen af målene for 

sundhedsfremmeaktiviteterne er det væsentligt, at de 

ansatte får mulighed for dialog, både medarbejderne 

imellem og mellem medarbejderne og ledelsen, hvor 

de kan stille spørgsmål og få drøftet de forskellige 

holdninger, der er på arbejdspladsen.
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Tillid og fortrolighed

En forudsætning for, at medarbejderne tror på 

ledelsen og dens hensigter med sundhedsfrem-

meindsatserne, er, at medarbejderne generelt har 

tillid til ledelsen. Det kræver, at ledelsen klart og 

åbent fortæller, hvorfor man ønsker at sætte fokus 

på sundhed, og hvad man forventer, der kommer ud 

af det, og ikke mindst at medarbejderne oplever, at 

ledelsen gør, som den siger. Det er også væsentligt 

for medarbejdernes tillid og følelse af ejerskab til 

indsatsen, at de inddrages i drøftelserne og beslut-

ningerne, og at de har mulighed for at komme til at 

kende både ledelsens og kollegernes holdninger til 

sundhedsfremme.

 Hvis der er involveret eksterne konsulenter i 

sundhedsfremmearbejdet, skal man også sikre, at 

de ansatte har tillid til konsulenterne. Denne tillid 

kan skabes gennem møder mellem konsulenterne 

og MED, AMO eller SU.

 Hvis der er tale om sundhedsfremmeindsatser, 

som kræver oplysninger om de ansattes sundhed 

og helbred, fx i forbindelse med sundhedstjek og 

spørgeskemaundersøgelser, skal den enkelte sikres 

fortrolighed og korrekt håndtering af følsomme hel-

bredsoplysninger. 

 Arbejdspladsen bør udarbejde et skriftligt regel-

sæt, som beskriver, hvordan man sikrer fortrolighed, 

tavshedspligt og korrekt håndtering af følsomme 

helbredsoplysninger. Man bør også beskrive reglerne 

for at indhente, bruge, videregive og opbevare per-

sonlige og helbredsmæssige oplysninger. Og så skal 

ledelsen kende og følge helbredsloven.

Målretning af sundhedstilbud uden at  
stigmatisere

Mange af de etiske forhold, som er beskrevet i 

denne vejledning, hænger sammen og påvirker 

hinanden. Hvis der er tillid, åbenhed og tydelighed 

i forbindelse med sundhedsfremmeindsatsen på 

arbejdspladsen, er det også nemmere at undgå 

stigmatisering. Der vil dog altid være en risiko for, 

at grupper af medarbejdere oplever stigmatisering, 

selv om sundhedstilbuddene formuleres i den bed-

ste mening. Samtidig skal man overveje, om alter-

nativet – ikke at gøre noget – er etisk korrekt.

 Både generelt og i forbindelse med de konkrete 

indsatser kan arbejdspladsen drøfte disse spørgs-

mål:

■	 	Hvordan undgår vi stigmatisering?

■	 	Hvad er alternativet?

■	 	Hvad gør vi, hvis det viser sig, at ansatte oplever 

stigmatisering?

Arbejdspladsen må sørge for, at der er sundheds-

tilbud til alle ansatte og desuden sætte fokus på, 

hvordan man fremmer sundhed via strukturelle 

indsatser. Ved at skabe sunde rammer, som gør 

det nemt at vælge sundt, mens man er på arbejde, 

mindsker man de usunde valgmuligheder. Derved 

bliver valget af livsstil i mindre grad afhængigt af 

den enkeltes viden, overskud og ressourcer og kom-

mer i højere grad til at gælde for alle, og det medvir-

ker til at undgå stigmatisering.

 Kulturen på arbejdspladsen og de ansattes for-

udsætninger har også indflydelse på, hvordan sund-

hedsfremmeindsatsen skal tilrettelægges. Hvis det 

ikke er almindeligt at tale om følelser på arbejds-

pladsen, skal man ikke anvende metoder, der inde-

bærer, at man skal gøre dette. Hvis de ansatte ikke 

er så stærke skriftligt, skal man hellere anvende 

billeder og lignende, når man kommunikerer. Det er 

således også væsentligt at vælge de rigtige metoder 

for at undgå stigmatisering.

Læs mere om etik og sundhedsfremme

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme. Sundhedsstyrel-

sen 2009.

Sundhedsetik på arbejdspladsen. Om udfordringer og etiske 

dilemmaer ved sundhedsfremmende initiativer på arbejds-

pladsen. Arbejdsmarkeds-Etisk Råd 2006.
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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


