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Tre rapporter

• Analyse 1 - Analyser om mentale 

sundhedsudfordringer (MSU) og 

forebyggende initiativer for erhvervsaktive i 

Danmark

• Analyse 2 - Analyser om mentale 

sundhedsudfordringer (MSU) og 

forebyggende initiativer for erhvervsaktive i 

Danmark

• Opsummering- Analyser om mentale 

sundhedsudfordringer (MSU) og 

forebyggende initiativer for erhvervsaktive i 

Danmark

• Rapporterne kan downloades fra Vellivforeningens webside www.vellivforeningen.dk/for-

ansoegere/soeg-stoette/indsatsomraader/arbejdspladserne/
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Mental 

sundhed

Mentale sundheds-

udfordringer

Diagnosticerede

psykiske lidelser 

Symptomniveau Mange, stærke, langvarigeFå, svage kortvarige 
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Vores hovedbudskaber
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Hvorfor fokus på ledelsen?

• Stor forskel i oplevelsen af ledelseskvalitet (29,5 % oplever høj ledelseskvalitet, 

28,4 % lav ledelseskvalitet)

• Ledelsen har formelt og i praksis en nøglerolle i forhold til medarbejdernes 

arbejdsmiljø. Der er sammenhæng mellem arbejdsmiljø og mentale 

sundhedsudfordringer

• Der er en sammenhæng mellem ledelseskvalitet og mentale sundhedsudfordringer

• Kost-effektiv indsats: Begrænset målgruppe, men forventet effekt for mange

• Mange ledere føler sig ikke helt ‘klædt på’, hverken til at håndtere stressproblemer 

hos medarbejderne eller til at mindske belastningerne i arbejdet

• Nogle ledere oplever selv mentale belastninger i arbejdet
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Hvorfor fokus på de unge?

• Mange unge (især kvinder) oplever mentale udfordringer (depression, angst, 

stress)

• Hvordan kan man understøtte de unges start på arbejdsmarkedet? 

• Skal inkluderes på arbejdspladsen

• Skal oplæres i praksis

• Skal lære, hvordan en arbejdsplads er organiseret

• Gode effekter af indsatser med praktik/træning, simuleringsprogrammer, 

mentorordninger bandt sygeplejersker – men mangler studier i flere brancher

• To forskellige problematikker:

• Unge som nyansatte

• Unge som en flygtig gruppe med løse ansættelsesvilkår
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Hvorfor fokus på små virksomheder?

• I den private sektor udgør små og mellemstore virksomheder (SMV) 99% af alle virksomheder 

og ca. 50 % af alle ansatte, er ansat i SMV

• Højere forekomst af arbejdsskader i SMV end i andre virksomheder - men arbejdsskader 

forekommer sjældent i den enkelte lille virksomhed

• Der er ikke højere forekomst af mentale helbredsproblemer på små virksomheder i forhold til 

store virksomheder

• Reaktive, snarere end pro-aktive, i forhold til medarbejdere med mentale 

helbredsproblemer.

• Har vanskeligt ved at forstå og håndtere de problemer, der knytter sig til mentale 

helbredsproblemer

• Vanskelige og omkostningstunge at nå med traditionelle virkemidler.
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Overordnede konklusioner

•Behov for øget opmærksomhed og viden

• Mentale sundhedsudfordringer er udbredte, og kan have alvorlige konsekvenser

•Gøre arbejdspladser kapable og robuste

• Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og mentale sundhedsudfordringer

•Udnytte samfundsmæssige virkemidler i samarbejde med 

arbejdspladsen

• Særligt små virksomheder har brug for tilførsel af ressourcer udefra.
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16 anbefalinger til forebyggelse og håndtering af psykisk 

mistrivsel på arbejdspladsen (Job&Sind)

http://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Andre-vaerktoejer/Job-og-Sind
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Værktøjet indeholder 16 anbefalinger til arbejdsplads og ledere. 

Job&Sind-anbefalingerne er fordelt på 4 overordnede temaer:



14

14

Job&Sind indeholder derudover:

Pjece: Fire pejlemærker til små 

virksomheder:
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