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En tilstand af trivsel, hvor 

individet kan udfolde sine 

evner, kan håndtere dag-

ligdags udfordringer og 

stress samt indgå i  men-

neskelige fællesskaber. 
(Sundhedsstyrelse 2008).  
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 Sæt venligst ved hvert af de 5 udsagn et kryds i det felt der kommer tættest på hvordan du har følt 

dig i de seneste to uger. Bemærk at et højere tal står for bedre trivsel. 

 Eksempel: Hvis du har følt dig glad og i godt humør i lidt mere end halvdelen af tiden i de sidste to 

uger, så sæt krydset i feltet med 3-tallet i øverste højre hjørne. 
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 Fremme af mental sundhed har til formål at 

styrke mental robusthed ved at øge 

psykologisk velbefindende, funktionsevne og 

modstandskraft samt ved at skabe støttende 

livsbetingelser og omgivelser. 

Oplæg: Maja O'Connor- Tab og sorg i ældrelivet 

 

 Forebyggelse af mentale helbredsproblemer 

(psykiske lidelser og psykisk sygdom) har til 

formål at reducere symptomer og om muligt 

psykisk sygdom . 

Oplæg: Poul Videbech - Forebyggelse af depression 

og tidlig opsporing 
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 Generelt 

 10% af befolkningen har dårlig mental sundhed (dvs. scorer 

lavt på anvendt indikator for mental sundhed) 

 

 Der er social ulighed i fordelingen af dårlig mental 

sundhed: (7). 

 

 Der er klare sammenhænge mellem dårlig mental sundhed 

og selvvurderet helbred, kroniske smerter, søvnproblemer, 

svage sociale relationer, rygning og fysisk inaktivitet (8, 9). 
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Dårlig mental sundhed  

• Er  associeret med at have det dårligt, når det gælder en lang 

række indikatorer for sundhed og sygelighed 

• Har konsekvenser; både for den enkeltes muligheder for at 

leve et godt liv og for udvikling og forløb af sygdom.  

• Ensomhed har vist sig at være på niveau med rygning og 

alkohol som risikofaktor for død (69). 

Kronisk sygdom 
 Psykiske lidelser  

 udgør den største sygdomsbyrde for både mænd og 
kvinder  (funktionsbegrænsninger).  

 udgør 25 procent af den totale sygdomsbyrde (21-23). 

 Omkring fem procent af voksne danskere har depression, 

og ca. 6,5 procent har angst (19). 

 

 Somatiske lidelser 
 Borgere med kronisk sygdomme (diabetes, Kronisk 

Obstruktiv Lungesyndrom (KOL), hjertekar-sygdomme 
eller muskelskelelidelser) har to til tre gange så stor 
risiko som resten af befolkningen for at have mentale 
helbredsproblemer i form af depression, angst eller 
demens.  

 

 

 

 

Metal svækkelse medfører forringet livskvalitet og et dårligere 

sygdomsforløb.  

Blandt borgere, der lider af flere sygdomme ses desuden en markant 

social ulighed (20). 
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 Ældre 
 Kun ca. halvdelen af  ældre på 65 år eller derover 

angiver at have et godt mentalt helbred (15).  

 

 Ældre, der oplever kronisk sygdom , funktionstab, og 
tab af sociale relationer (kolleger, ægtefælle og 
venner), eller  

 ældre, som tager sig af syge og svækkede pårørende, er 
særligt sårbare overfor mentale helbredsproblemer og 
mistrivsel(14). 

 

 Blandt ældre over 75 år angiver 9,7 procent, at de er 
ensomme, dvs. at de ofte er alene, selvom de har lyst 
til at være sammen med andre, og 14,1 procent angiver, 
at de sjældent eller aldrig træffer familie og venner 
(16). 

 

 350 ensomme ældre (+75 år), og ca. 500 ældre /pr 
50.000 indbyggere,  angiver, at de sjældent eller 
aldrig træffer familie og venner/ (31) 
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Ældre 
 

 Næsten hver fjerde dansker over 80 år tager 
antidepressiv medicin.( KL's nyhedsbrev 
Momentum nov.2012) 

 

 Ældre mennesker udgør den aldersgruppe, som 
har den højeste selvmordsrate, det er især ældre 
mænd, som hyppigst begår selvmord(Winsløv et al 
2005) 

 

 Årsag til selvmord blandt ældre: 
 Tab, sorg og krise, der udvikler sig til depression. 

 Forøget brug af medikamenter og alkohol. 

 Tab eller angst for tab af sanser. 

 Angst for smerter. 

 Diffus angst/koncentrationsbesvær. 

 Tab af værdighed. 

 Afhængighed af andres hjælp. 

 (Fleischer 2008) 
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Sundhedsstyrelsen 2008 

Mental sundhed 59% 

Bente Høy, MPH, Ph.D. 11 

64 % af kommunerne har indsatser 

til fremme af mental sundhed 

130 indsatser 

Ældre 65+ år (12%) 
 

 

Sundhedsstyrelsen 2009 
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 Mental sundhed har betydning for hver af 
os 

 

 Mental sundhed har et forebyggende og et 
sundhedsfremmende potentiale: 

 Det tyder på, at der er problemer 
blandt ældre 

 Men også på at noget kan gøres 

 

 

 Forebyggende hjemmebesøg har således 
et  stort potentiale i forhold til at 
medvirke til at fremme af mental sundhed 
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