
 Ingen sundhed uden mental sundhed

Mental sundhed er kommet på dagsordenen. 
De mange fremmødte og den store interesse 
for at deltage i Sundhedsstyrelsens seminar om 
emnet illustrerer med al tydelighed den stigende 
opmærksomhed på dette nye indsatsområde. 
Sundhed er ikke længere blot et spørgsmål om 
grøntsager, gode motionsvaner, nul røg og moderat 
indtag af alkohol.  
 

Gennem de senere år har man i både internationale 
og danske sammenhænge fået øjnene op for 
betydningen af den enkeltes trivsel, evne til at 
håndtere dagligdagens udfordringer og indgå i 
fællesskaber. Og det var med ønsket om at sætte 
fokus, samle op og diskutere den eksisterende 
viden på netop 
dette område, at 
Sundhedsstyrelsen 
inviterede til 
seminar under 
overskriften 
”Mental sundhed 
– et anliggende for 
forebyggelse og 
sundhedsfremme”. 
Det fortalte 
projektleder Anna 
Paldam Folker, 
da hun bød de mange deltagere fra hele landet 
velkommen.

Gennem dagen fik de fremmødte emnet 

belyst i flere forskellige faglige perspektiver. 
Indledningsvis fortalte centerchef for 
Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse, Else 
Smith om Sundhedsstyrelsens bevæggrund for at 
gå ind i arbejdet med at fremme mental sundhed.  

- I disse år stiller mange spørgsmålstegn ved, hvor 
meget staten skal blande sig i. Men det er vigtigt at 
understrege, at det ikke handler om, at vi skal ind 
og forholde os til den enkeltes lykke. Vi arbejder 
med mental sundhed, fordi vi mener, at det er 
vigtigt, at vi indretter rammerne i samfundet, så vi 
fremmer mental sundhed bedst muligt, sagde Else 
Smith, der ser et stort potentiale i området. 

- Det tyder på, at mental sundhed ikke bare er en 
beskyttende faktor over for visse psykiske lidelser, 
men også har betydning for et bredere spektrum af 
sygdomme. Det betyder faktisk noget, hvordan vi 
går og har det. Dertil kommer de ressourcer, vi som 
samfund kan spare ved at fjerne stress og andre 
faktorer, der går ud over vores trivsel, sagde hun 
med henvisning til den økonomiske gevinst, der 
ligger i f.eks. at nedbringe sygefravær på grund af 
stress. Der eksisterer nemlig god dokumentation 
for, at fremme af mental sundhed kan være 
omkostningseffektivt. 

En investering i fremtiden
Mange faggrupper i sundhedssektoren 
beskæftiger sig allerede med mental sundhed, 
men flere efterspørger dokumentation. Fra 

Hvordan står det til med danskernes mentale sundhed? Hvad betyder trivsel for vores fysiske helbred? 
Hvor langt er kommunerne i arbejdet med at fremme borgernes psykiske sundhed? Og hvordan får 
vi politikerne med på ideen? Det var nogle af de spørgsmål, som deltagerne ved Sundhedsstyrelsens 
seminar om mental sundhed fik svar på, da der 11. februar 2010 blev gjort status på området 

Hvad er mental sundhed?
Sundhedsstyrelsen lægger 
sig i forlængelse af WHO’s 
definition af mental sundhed 
som ”en tilstand af trivsel hvor 
individet kan udfolde sine 
evner, kan håndtere dagligdags 
udfordringer og stress, på 
frugtbar vis kan arbejde 
produktivt, samt er i stand til at 
yde et bidrag til fællesskabet”.



Sundhedsstyrelsens side ønsker man at skabe 
mere viden om, hvad der virker, og gennem de 
senere år har Center for Forebyggelse udgivet 
en række rapporter om mental sundhed. Senest 
har man i samarbejde med Statens Institut for 
Folkesundhed for første gang kortlagt danskernes 
mentale sundhed, og 
Else Smith pegede 
i den forbindelse 
på, at den sociale 
ulighed som på andre 
sundhedsområder 
også slår igennem, 
når det gælder 
mental sundhed, så 
de dårligst stillede 
grupper har det værst.  
 
- Der er meget at vinde, og det er en god 
investering i fremtiden at arbejde med 
mobbepolitik, trivsel og træning af sociale 
færdigheder, sagde Else Smith, der understregede, 
at det er vigtigt, at der bliver fulgt op på 
indsatserne, så kommunerne kan lære af hinandens 
erfaringer.

Læs Sundhedsstyrelsens rapporter om mental 
sundhed på: http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20
forebyggelse/Stress%20og%20mental%20sundhed/
Fremme%20af%20mental%20sundhed.aspx

Husk de svageste
Det nytter at forebygge – jo tidligere indsats 
desto bedre, var budskabet fra dagens anden 
oplægsholder, centerchef i Psykiatrisk Center 
København Anne Lindhardt.  

- Der er store omkostninger – både menneskelige 
og samfundsøkonomiske – forbundet med psykiske 
lidelser. For mange starter sygdommen tidligt i 
livet, og der vil være en del, som kan se frem til et 
helt liv med psykisk sygdom. 
 
Anne Lindhardt opfordrede til, at man 
fremadrettet bliver bedre til at inddrage familierne, 
forbedrer samarbejdet mellem kommunerne 
og almen praksis, samt skaber den nødvendige 
balance mellem den almene psykiatri og 
distriktspsykiatrien. Derudover pegede hun på, 
at Danmark står overfor en række udfordringer, 
når det gælder psykisk sygdom: Mangel på 
speciallæger, en markant overdødelighed blandt 

personer med psykiske sygdomme, afgrænsning 
af opgaver mellem sektorerne og endelig opgaven 
med at nå socialt udstødte og ressourcesvage. 

- Jeg har en personlig bekymring i forhold til, at vi 
med den megen fokus på depressioner, stress og 
angsttilstande, flytter pengene fra folk med store 
problemer og få ressourcer, sagde Anne Lindhardt.  

Ifølge hende var nøgleordene, når det gælder 
forebyggelse: Opsporing, tidlig intervention, 
tilgængelighed, god udredning, diagnostik og 
tværfaglig behandling. 
 
- Endelig spiller det en stor rolle i psykiatrien, at 
man efter et sygdomsforløb følger op på tværs af 
sektorerne, så man forebygger tilbagefald, sagde 
Anne Lindhardt. 

Hun pointerede, at den primære forebyggelse bør 
omfatte risikopopulationer herunder personer, 
der har oplevet stressfulde livsbegivenheder, 
og til ordet stress knyttede Anne Lindhardt en 
kommentar. 
  
- I dag taler vi ufatteligt meget om stress. Det er 
blevet et begreb, der har bredt sig og dækker over 
mange forskelligartede tilstande. Det er en kunst at 
finde ud af, hvornår det er eksistens, og hvornår det 
er sygdom. Som det er nu, er der ikke klare grænser 
for, hvornår det er en psykisk lidelse. 

Anne Lindhardt glædede sig dog over, at der i de 
senere år er kommet mere opmærksomhed omkring 
psykiske sygdomme, som blandt andet betyder, at 
det ikke længere er skamfuldt at gå til lægen med 
symptomer på en psykisk lidelse.

Styrk et positivt livssyn
Det er sundt at tænke positivt. Professor dr. 
med. Bobby Zachariae fra Psykoonkologisk 
Forskningsenhed, Århus Universitet har gennem 
mange år beskæftiget sig med positiv psykologi, 

”Vi skal have systema-
tiseret og dokumente-
ret de indsatser, som 
allerede er i gang, så vi 
bliver klogere, mens vi 
forbedrer folks sund-
hed”
Centerchef Else Smith,  
Sundhedsstyrelsen

Anne Lindhardt ønsker særligt fokus på
• Misbrugere
• Børn af forældre med psykisk sygdom
• Patienter og pårørende med anden etnisk bag-

grund.
• Selvmordsforebyggelse.
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og han har ligesom Anne Lindhardt været en del 
af Sundhedsstyrelsens følgegruppe for mental 
sundhed. I sit oplæg gennemgik Bobby Zachariae 
de psykologiske faktorers betydning for helbredet. 

- Der er ingen tvivl om, at positive følelser påvirker 
vores immunforsvar og hjerte-kar system, men vi 
skal ikke glemme, at der også er en adfærdsmæssig 
sammenhæng. Er man stresset, spiser man ikke så 
sundt, man sover dårligere, og man er ikke fysisk 
aktiv. Omvendt betyder de positive psykologiske 
faktorer, at vi får mere overskud til at leve sundt, 
sagde Bobby Zachariae og pegede ligeledes på, at 
der er god dokumentation for, at stress er forbundet 
med øget sygelighed, øget risiko for hjerte-kar 
sygdomme samt generelt har betydning for vores 
levealder og fysiske helbred. 
 
Ifølge Bobby Zachariae har sundhedsmyndigheder 
og forskere hidtil været alt for domineret 
af et negativt 
sundhedsbegreb, 
der fokuserer på 
problemer og 
negative tilstande. I 
de senere år er der 
dog kommet et større 
fokus på trivsel, 
lykke og livskvalitet, 
men der er ikke tale 
om et enten-eller, 
understregede Bobby 
Zachariae og henviste 
til undersøgelser, 
hvor kræftpatienter 
viser høje tilstande af 
livskvalitet og samtidig har høj depressions-score.   

- Nyere forskning tyder på, at det positive og 
negative er to relativt uafhængige dimensioner. 
Maksimal mental sundhed kan altså kun opnås 
ved både at reducere de negative symptomer 
og øge positive symptomer. For eksempel kan 

antidepressiva fjerne en lang række depressive 
symptomer, men man bliver ikke nødvendigvis 
lykkelig af den grund, sagde Bobby Zachariae. 

Han mener, at fremtidens sundhedsfremme i 
langt højere grad bør være tostrenget, så man 
tænker mental sundhed ind i den eksisterende 
sundhedsfremme.  

- For eksempel kunne man rundt om i kommunerne 
og på arbejdspladserne se på, hvordan det står 
til med selvindflydelsen og de sociale relationer. 
Ligeledes kunne vi se på, hvordan vi lærer vores 
børn og unge at håndtere følelser, sagde Bobby 
Zachariae og tilføjede: 

- Og så kunne man måske også være fræk nok til 
at kigge på samfundets værdisæt. Når vi ved, at 
negative følelser som f.eks. egoisme og ensomhed 
påvirker helbredet i negativ retning, kunne man 
spørge, om den moral og de værdier, vi lever efter i 
dag, er gode for vores mentale sundhed?

Hver periode - sine diagnoser
Når mental sundhed stadig er et uhåndterbart 
begreb for mange, kan det blandt andet forklares 
historisk. Ph.d. og historiker, Jette Møllerhøj, 
der har forsket i psykiatriens historie, berettede 
om, hvordan feltet til alle tider har været et 
tabuiseret, stigmatiseret, lavprestige område på 
trods af, at man siden 1800-tallet har forsøgt at 
sidestille psykisk sygdom og mentale lidelser med 
somatisk sygdom. Nok så interessant pegede Jette 
Møllerhøj på, at feltets diagnostiske kategorier har 
været præget af tid og sted, således at bestemte 
diagnoser har været moderne i forskellige 
perioder. Det gælder for eksempel kategorier som 
”hysteri”, ”melankoli”, ”kværulantforrykthed” og 
”krudtpsykose”.  

- I dag kan vi trække på smilebåndet over 
beskrivelserne af nervøsitet og dårlige nerver hos 
Herman Bang i slutningen af 1800-tallet. Men på 

”Man kan godt gøre 
folk mere realistisk 
optimistiske og for ek-
sempel øge deres tro på 
egne helbredelsesmu-
ligheder. Der er oven i 
købet noget, som tyder 
på, at det er bedre at 
være urealistisk opti-
mist, end det er at være 
realistisk pessimist.”
Professor, dr.med. Bobby 
Zachariae, Psykoonkologisk 
Forskningsenhed, Århus 
Universitet

Beskyttende psykologiske faktorer:
• Oplevet kontrol og indflydelse
• Høj tiltro til at kunne håndtere udfordringer
• Optimistisk livssyn
• Social støtte, integration og rummelighed
• Følelsesmæssig kompetence 
• Meningsfuldhed og sammenhæng
• Positive livsværdier (f.eks. altruisme, tilgivelse).

Stressfremmende faktorer:
• Hjælpeløshed/manglende indflydelse
• Lav tro på egne evner
• Pessimisme 
• Isolation/udelukkelse/ensomhed, 
• Utilstrækkelig følelsesmæssig kompetence
• Meningsløshed
• Negative værdier (f.eks. egoisme, hævngerrighed).



det tidspunkt var det en videnskabelig sandhed. 
Om en generation vil man formentlig undre sig 
over, hvorfor vi havde så travlt med at uddele 
ADHD-diagnoser omkring årtusindskiftet. Eller 
hvordan depressionsbegrebet ekspanderede og 
blev en folkesygdom, sagde Jette Møllerhøj og 
understregede det problematiske i, at grænserne 
for, hvad der ligger inden- og udenfor det normale, 
ændrer sig. 
 
- For det første er det utrygt med uklare kategorier. 
For det andet åbner en sådan upræcished en 
ladeport for kritik af det arbejde, der foregår i 
forbindelse med mental sundhed.

Kommunerne er i gang
At mental sundhed stadig er et uvant begreb for 
mange, bekræftede Kamilla Bolt fra COWI A/S, 
der har udarbejdet Sundhedsstyrelsens rapport om 
kommunernes praksis og udfordringer på området. 
I arbejdet med at undersøge kommunernes 
sundhedsindsatser, oplevede hun megen tvivl i 
forhold til, hvad begrebet dækker over, og derfor 
var alle indsatser formentlig ikke blevet rapporteret, 
vurderede Kamilla Bolt. 

- Overordnet tegner der dog sig et billede af, at 
indsatserne for mental sundhed har godt fat i 
kommunerne både i drifts- og forankringsøjemed, 
sagde hun og henviste til, at over halvdelen af alle 
de adspurgte kommuner har indsatser på området.
Særligt i forhold til børn og unge har mange 
kommuner etableret tilbud. Men der er endnu 
et stykke vej, fortalte Kamilla Bolt og ridsede 
kommunernes barrierer og muligheder op:
• Manglende evidens og dokumentation 

gør det vanskeligt at komme igennem til        
beslutningstagere 

• Vidensdeling efterspørges
• Få kommuner har særskilte strategier på 

området
• Bedre samarbejde på tværs af forvaltningerne, 

men også med patientforeninger og frivillige
• Kompetenceudvikling af relevante 

medarbejdere
• Bedre synliggørelse
• Kampagner for at understøtte en mere åben 

dialog.

Flere deltagere i salen ville gerne vide, hvordan 
man fik overbevist beslutningstagere om, at det 

nytter noget at fremme den mentale sundhed 
hos borgerne. Her anbefalede Kamilla Bolt at 
argumentere ud fra et økonomisk synspunkt. 

 

- Når man mister en borger på arbejdsmarkedet, 
skal man betale ydelser, og det er dyrt. Et andet 
argument er børnene. Hvis man tidligt får fat i dem, 
mindsker man risikoen for, at et barn senere får 
problemer. 

Læs rapporten: ”Fremme af mental sundhed 
i kommunerne – eksempler, muligheder og 
barrierer”: 
http://www.sst.dk/Publ/Publ2009/CFF/Mental_
sundhed/Mental_Sundhed.pdf

PsykiatriFondens rolle
PsykiatriFonden har allerede adskillige initiativer 
over for kommunerne, men fondens formand, 
overlæge Jes Gerlach, understregede i sit indlæg, 
at der stadig er en stor opgave at løfte for 
kommunerne. 200.000 danskere lider af depression, 
250.000 af angsttilstande, og hertil kommer en lang 
række andre psykiske lidelser, der rammer store 
dele af befolkningen. En yderligere udbygning af 
samarbejdet mellem kommuner, regioner og andre 
aktører på området er nødvendigt; men Jes Gerlach 
fremhævede også pressens rolle i arbejdet med 
at informere, skabe åbenhed og fremme mental 
sundhed. Endelig opfordrede han deltagerne til at 
kontakte PsykiatriFonden

- Brug os! Lød det fra Jes Gerlach.

Læs mere om fondens initiativer: http://www.
psykiatrifonden.dk/

Danskerne og den mentale sundhed
Hvordan står det til med voksne danskeres mentale 
sundhedstilstand? En netop publiceret undersøgelse 
fra Sundhedsstyrelsen baseret på den seneste 
sundheds- og sygelighedsundersøgelse (SUSY) fra 

Hvad kan kommunen gøre?  
• Lave særskilt indsats
• Synliggøre området
• Samarbejde på tværs af forvaltningerne
• Bidrage til dokumentation og evidens
• Sikre kompetenceudvikling
• Samarbejde med relevante aktører.

http://www.sst.dk/Publ/Publ2009/CFF/Mental_sundhed/Mental_Sundhed.pdf
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2005 viser, at 10 procent af den danske befolkning 
scorer lavt på en score for mental sundhed. Der 
er tale om en national repræsentativ undersøgelse 
baseret på personligt interview med 14.566 voksne 
danskere på 16 år eller derover, som efterfølgende 
også har svaret på et spørgeskema, fortalte 
forskningsassistent Anne Christensen fra Statens 
Institut for Folkesundhed, der har været med til at 
udarbejde undersøgelsen, som for første gang giver 
en samlet beskrivelse af voksne danskeres mentale 
sundhedstilstand. På baggrund af undersøgelsen 
er det blandt andet værd at bemærke, at kvinder 
rapporterer dårligere mental sundhed end mænd, 
og derudover viser undersøgelsen, at personer med 
dårlig mental sundhed ikke blot har det dårligt 
på dette aspekt, men også på næsten alle andre 
aspekter af sundhed og sygelighed, pointerede 
Anne Christensen.

Hun konkluderede desuden, at der er et behov for 
yderligere forskning for at kvalificere vores viden 
om mental sundhed - både i form af uddybende 
beskrivelser og analyser samt validering af 
resultaterne.

Læs rapporten: ”Mental sundhed blandt voksne 
danskere”: http://www.sst.dk/publ/Publ2008/CFF/
mental_sundhed/FremmeAfMentalSundhed.pdf

Indsats over for børn og unge
Mange børn og unge har det psykisk dårligt. 
Undersøgelser peger på, at 34 procent af pigerne og 
19 procent af drengene har depressive symptomer, 
og i hver klasse sidder der børn, som er stressede, 
føler sig ensomme, eller har svært ved at falde 
i søvn. Indtil videre findes der ikke samlede 
studier af børn og unges mentale sundhed, men 
en mangeårig ekspert på området, professor Bjørn 
Holstein, præsenterede i sin gennemgang den 
eksisterende forskning på området.
  
- De fleste børn og unge er sunde og trives, men der 
er hele tiden et betydeligt mindretal, som ikke har 
det så godt, og det er hele tiden pigerne, der har det 
dårligere end drengene. Uanset hvilken indikator vi 
måler på. Det kræver opmærksomhed og indsats, 
sagde Bjørn Holstein. 

Han beklagede, at konceptualiseringen af begrebet 
mental sundhed ofte fremstår uklar til trods for, 
at der allerede findes mange kendte målemetoder 
i udlandet. Fra den danske forskning tegner der 
sig et billede af, at der er tydelige kønsforskelle, 
tydelig social ulighed, tydelig sammenhæng med 
familieforhold og immigrationsstatus, når det 
gælder mental sundhed. Særligt pigerne er hårdt 
ramt, og det samme gælder børn i sammenbragte 
familier og efterkommere af indvandrere og 
flygtninge. 

Internationale erfaringer med mental sundhed
Siden årtusindskiftet har WHO med sloganet 
“Ingen sundhed uden mental sundhed” med en 
række initiativer og publikationer forsøgt at skabe 
opmærksomhed omkring betydningen af mental 
sundhed for den enkelte og for samfundet. EU-
kommissionen har ligeledes betonet, at mental 
sundhed og psykisk sygdom i stigende grad er 
vigtige offentlige anliggender, som kalder på 
politisk handling og prioritet. I Finland har man 
siden 1980’erne 
arbejdet med 
fremme af mental 
sundhed, og 
professor i psykiatri 
ved Helsingfors 
Universitet 
Kristian Wahlbeck 
videregav en række 
finske erfaringer 
på området. Han 
indledte med at 
fastslå, at mental 
sundhed vil 
være den største 
sundhedsudfordring 
i fremtiden, og at 
det ikke kun er 
et arbejdsområde 
for psykologer og 
psykiatere. Alle sundhedsarbejdere bør i fællesskab 
løfte opgaven på tværs af sektorer. 
Han fandt det afgørende at fokusere på børn og 
unge, hvis man vil ændre status for den mentale 
sundhed i befolkningen. Endvidere henviste han 
til, at man i Finland har haft succes med en række 
programmer over for blandt andre nybagte mødre, 
der blev undervist i betydningen af at stimulere 
barnet fysisk og psykisk, samt en indsats over for 

Danskernes mentale sundhed:
10 % har dårlig mental sundhed
25 % har moderat mental sundhed
65 % har god mental sundhed.

”Når vi taler om 
mental sundhed, 
handler det om 
mere end fravær 
af psykisk sygdom. 
Det handler heller 
ikke så meget om, at 
individet skal lære at 
tænke positivt. Det 
drejer sig i højere 
grad om at skabe et 
miljø og et samfund, 
som mennesker 
trives i.”
Professor i psykiatri 
Kristian Wahlbeck, 
Helsingfors Universitet

http://www.sst.dk/publ/Publ2008/CFF/mental_sundhed/FremmeAfMentalSundhed.pdf
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unge mænd, som befandt sig i risikozonen for at 
blive tabt i social- og sundhedssystemet. Metoderne 
var simple og midlerne begrænsede – alligevel 
kunne man konstatere en positiv effekt. 
  
Kristian Wahlbeck fremhævede, at det ikke handler 
om at have mange penge og lave store tv-reklamer, 
men om at folk får muligheden for at forbedre 
deres eget liv. 

- Fremme af mental sundhed kan aldrig være ”top-
down” styret. Man er nødt til at involvere borgerne 
og skabe individuelle, sociale og samfundsmæssige 
betingelser, der giver mennesker muligheder for 
at få indflydelse på deres eget liv, sagde Kristian 
Wahlbeck. 
 
Ifølge ham bør indsatserne for mental sundhed:

• være målrettet særlige målgrupper 
• gå på tværs af sektorer
• og evalueres grundigt.

Tag fat!
Afslutningsvis samlede projektleder Anna Paldam 
Folker fra Sundhedsstyrelsen op på dagens pointer. 
 
- Der er brug for at arbejde på mange fronter, når 
det gælder fremme af mental sundhed. Vi skal have 
mere forskning, bedre viden om årsager og bedre 
evaluering og dokumentation. Men det er også et 
spørgsmål om prioritering i kommunerne, og så 
kræver det bedre samarbejde på tværs af sektorer 
og med andre organisationer. 

I Sundhedsstyrelsen vil man fortsat sætte fokus 
på mental sundhed ved at formidle og indhente 
dokumentation på området. I 2010 planlægger 
man således en rapport, der skal belyse børn og 
unges mentale sundhedstilstand. Derudover vil man 
indsamle og formidle eksisterende dokumentation 
for, hvad der konkret kan gøres for at fremme 
mental sundhed på skoler, arbejdspladser og blandt 
ældre. Den aktuelle undersøgelse af danskernes 
sundhedsprofiler vil desuden fremover kunne 
bruges til at dokumentere effekten af forskellige 
indsatser i forhold til danskernes mentale sundhed 
og trivsel.

 www.sst.dk


