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Tre pointer

Mental sundhed er et rigt begreb med mange dimensioner  Vi 
kan blive bedre til at stille skarpt, når vi snakker om mental 
sundhed

Mental sundhed vedrører hele befolkningen  Men nogle grupper 
er langt mere udfordret end andre

Mental sundhed kan fremmes  Det kræver bevidsthed, vilje og 
fokus



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout 



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout 

”Jeg har sendt et 
billede, af den udsigt jeg 

vågner op til hver 
morgen. Den giver helt 

afgjort mental sundhed. 
Nogen gange står jeg 

meget tidligt op blot for 
at se på den.”

Ældre kvinde 



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout 

”Mental sundhed 
handler om at finde ro 

og om at høre til.”

Kvinde



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout ”Mental sundhed er at have en god 
attitude – det er at have god energi.”

Ung mand



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout 

”Det er et 
spørgsmål om 
at være i 
balance med 
sig selv og sine 
relationer.”

Ung kvinde



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout ”Mental sundhed er at kende 
dig selv så godt, at du kan 

klare de kriser og problemer, 
der opstår i dit liv.”

Mand



WHO om mental sundhed 

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor 
du: 

• Udfolder dine evner

• Håndterer dagligdags udfordringer og stress

• Bidrager til dit samfund 



WHO’s bestemmelse er 
bred

• Hvordan er det muligt at afgrænse mental 
sundhed?

• Hvordan måler vi, om man fx udfolder sine evner 
og bidrager til sit samfund?

• Hvad betyder ”en tilstand af trivsel”?
• Gode oplevelser (lykke)?
• Livstilfredshed?
• Meningsfuldhed?



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout 

”Mental sundhed” bruges til 
forskellige formål

En overordnet politisk målsætning 

 policy, awareness

Et formål med indsatser i praksis

 bestemte indsatser og effekter

Et teoretisk og metodisk forskningsfelt 

 begrebsafklaring, udvikling af 
måleredskaber



Ingen sundhed uden 
mental sundhed!

Mental sundhed er 
ikke det samme som 
fravær af (psykisk) 
sygdom – mental 

sundhed er et positivt 
begreb

Mental sundhed går 
på tværs af sygdom

Mental sundhed er et 
aspekt af sundhed, 
som er ligeså vigtigt 

som de fysiske 
aspekter af sundhed 



definerede 

Tekst 25 pkt

Tekst 14 pkt

4. Niveau 

Bullet 14 pkt 

Bullet 12 pkt

For at skifte mellem de 
forskellige niveauer brug 

Mental sundhed på den 
sundhedspolitiske 
dagsorden

Sundhedsstyrelsens første 
rapport om mental sundhed 
udkom i 2008

• Siden monitorering via 
sundhedsprofiler

• Dokumentation til kommuner via 
Forebyggelsespakken om mental 
sundhed



Hvorfor er mental 
sundhed vigtigt?

Mentale 
helbredsproblemer 

er udbredte - ulighed

Mentale 
helbredsproblemer 
har konsekvenser

Mentale 
helbredsproblemer 

kan forebygges



Dårligt mentalt helbred 
- forekomst og ulighed

→ 9% af alle mænd, 13% af alle 
kvinder

→ 6% unge mænd og 15% unge 
kvinder på erhvervsskoler

→ 7% af beskæftigede

→ Op til 30% af mennesker med 
kronisk sygdom

→ Op til 60% af unge som falder 
fra en ungdomsuddannelse

→ 43% uden for arbejdsmarkedet

Den Nationale Sundhedsprofil, 
Sundhedsstyrelsen, 2013. 



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout 

Risikogrupper

→ Børn af forældre med misbrug eller alvorlig psykisk 
sygdom

→ Børn af flygtninge og migranter
→ Unge uden uddannelse
→ Voksne udenfor arbejdsmarkedet
→ Ældre som bor alene

→ Mennesker med kronisk/langvarig sygdom
→ Pårørende til kronisk/langvarigt syge



Sygdom påvirker ofte det 
mentale helbred

• Mennesker med kronisk sygdom har to til tre 
gange så stor risiko som resten af befolkningen 
for at have mentale helbredsproblemer

• Typisk symptomer på depression, angst og 
langvarig stressbelastning

Naylor C, Parsonage M, McDaid D, Knapp M, Fossey M, Galea A. et al .Long-term conditions 
and mental health. The cost of co-morbidities. The King’s Fund, Centre for Mental Health; 

2012. 



Hvordan ser det ud for 
hjertepatienter?

• 20% mænd og 30,5% kvinder med hjertesygdom har 
lav helbredsrelateret livskvalitet

• Hver femte hjertepatient har angstsymptomer
• 15% har symptomer på depression

• Komplicerer patientforløb og giver dårligere chancer 
for at komme sig og for langtidsoverlevelse

Christiansen et al, Livet med en hjertesygdom, 2015
Murphy et al, 2014, Eur J Prev Cardiol; 21: 1079-1089



definerede 

Tekst 25 pkt

Tekst 14 pkt

4. Niveau 

Bullet 14 pkt 

Bullet 12 pkt

For at skifte mellem de 
forskellige niveauer brug 

Dårligt mentalt helbred 
har konsekvenser

• Lavere fremdrift i 
uddannelsesforløb

• Tre gange større risiko for 
at falde ud af 
arbejdsmarkedet

• Flere indlæggelser og 
lægebesøg

• Dobbelt så mange 
skilsmisser

• Højere risiko for tidlig død



Mænd med dårligt mentalt 
helbred har næsten dobbelt så 
stor risiko for tidlig død som 
mænd med godt mentalt 
helbred



Mentale helbredsproblemer 
er dyre

›Depression og angst 
er de sygdomme i 
Danmark, som 
medfører de største 
produktionstab

› Hindrer adgang til 
uddannelse og arbejde

› Nedsat produktivitet
› Sygefravær
› Sociale ydelser

Sygdomsbyrden i Danmark. Sundhedsstyrelsen 2015



Steder at tage fat 

Awareness

Screening for 
angst og 

depression

Mental 
sundhedsfremme

Pårørendes rolle og 
mentale sundhed 

Patientuddannelse 
med fokus på 

mental sundhed



Awareness

• Patienter og fagpersoner på hjerteområdet 
efterspørger et større fokus på det psykiske 
aspekt i hele sundhedssektoren:  

”Det er meningsløst at behandle patienter ud fra, 
at de ikke har en psyke (…). Det svarer til at 
skære halvdelen af mennesket over og kun 
forholde sig til den ene halvdel. Det giver ikke 
mening. Vi bliver nødt til at have begge sider 
med.”

Fagperson

Zinkernagel et al., Foranalyse til Hjerteforeningens 
barometerunderøsgelse, 2014



Bedre information

• Næsten halvdelen af hjertepatienter angiver, at de 
ikke er blevet spurgt til følelsesmæssige problemer i 
forbindelse med deres hjertesygdom 

• 1 ud af 3 føler sig slet ikke informeret om, hvilke 
følelsesmæssige reaktioner de kan opleve som følge 
af hjertesygdom

Christiansen et al, Livet med en hjertesygdom, 2015   



Mental sundhedsfremme

Fokus på 
dybereliggende 
faktorer som 

stress og 
social 

eksklusion

Faktorer der 
ligger bag 

mere direkte 
risikofaktorer 

for 
hjertesygdom 



definerede 

Tekst 25 pkt

Tekst 14 pkt

4. Niveau 

Bullet 14 pkt 

Bullet 12 pkt

For at skifte mellem de 
forskellige niveauer brug 

Stress

Dokumentation for 
sammenhængen mellem 
psykisk arbejdsmiljø, stress 
og hjertesygdom

Theorell et al. Stress and Cardiovascular
Disease. The European Heart Network, 

2006

Beskyttende faktorer 
er et arbejdsmiljø 

præget af balance i 
opgaver, respekt for 

medarbejderes 
forskellighed og 
retfærdighed i 

fordeling af opgaver 
og anerkendelse



definerede 

Tekst 25 pkt

Tekst 14 pkt

4. Niveau 

Bullet 14 pkt 

Bullet 12 pkt

For at skifte mellem de 
forskellige niveauer brug 

Social isolation

Dokumentation for at 
ensomhed er en risikofaktor 
for død på niveau med at 
ryge 10-15 cigaretter om 
dagen

Ensomhed udgør en større 
risikofaktor for død end 
fedme og fysisk inaktivitet

Holt-Lunstad et al. Social Relationships 
and Mortality Risk: A Meta-analytic

Review, Plos Medicine (7), 2010

Beskyttende 
faktorer er positive 
sociale relationer, 

deltagelse i 
meningsfulde 

fællesskaber og 
mulighed for social 

støtte



Patientuddannelse med 
fokus på positiv mental 
sundhed 

Egenomsorg; 
at passe på
sind og krop

Tro på egne
ressourcer til
at håndtere
sygdom og
hverdagsliv

At række ud
til netværk og

sociale
relationer

At søge
vejledning og
støtte i dialog 

med 
professionelle



definerede 

Tekst 25 pkt

Tekst 14 pkt

4. Niveau 

Bullet 14 pkt 

Bullet 12 pkt

For at skifte mellem de 
forskellige niveauer brug 

Systematisk screening for 
angst og depression

• Svært at spotte tegn på 
mentale helbredsproblemer

• 3 ud af 4 hjertepatienter 
angiver, at de ikke har fået 
vurderet symptomer på 
angst og depression via et 
spørgeskema

Christiansen et al, Livet med 
en hjertesygdom, 2015.   

Screening må 
aldrig stå 
alene, men 
skal følges 

op med tilbud 
om støtte og 
behandling



Betydning af pårørende

• Hjertepatienter med ringe eller mindre støtte fra 
pårørende har op til dobbelt så stor risiko for at 
udvikle angst og depression sammenlignet med 
patienter med stor grad af støtte.

Hansen et al.The association between supportive relatives 
and lower occurence of anxiety and depression 

in heart patients. Eur J Cardio Nursing, 2017 



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout 



Plads til forbedring…?

• Hver fjerde hjertepatient oplever i mindre grad 
eller slet ikke, at deres pårørende er blevet 
inddraget i deres forløb, sådan som de har ønsket 
det 

• Hver tredje hjertepatient angiver, at personalet på 
sygehuset i mindre grad eller slet ikke har gjort 
opmærksom på muligheden for at have pårørende 
med til samtaler

Christiansen et al, Livet med en hjertesygdom, SDU, 2015



Pårørende kan 
rammes af angst, 
bekymring og 
usikkerhed

• Frygt for komplikationer 
og tilbagefald

• Ekstra og uvante 
opgaver på 
hjemmefronten

Udfører vigtig rolle 
som støtte – ofte 
med meget lidt 

vejledning

Pårørendes mentale 
sundhed 

Negativ effekt af 
sygdom på mental 
sundhed kan være 

større hos den 
pårørende end hos 

den syge



Højre klik udenfor dit slide 

Vælg et passende layout 

Tre pointer

Mental sundhed er et rigt begreb med mange dimensioner  Vi 
kan blive bedre til at stille skarpt, når vi snakker om mental 
sundhed

Mental sundhed vedrører hele befolkningen  Men nogle grupper 
er langt mere udfordret end andre fx mennesker med kronisk 
sygdom og pårørende

Mental sundhed kan fremmes  Det kræver bevidsthed, vilje og 
fokus dér, hvor det er muligt at gøre en forskel



Tak for ordet


