
Dilemmaer i sundhedsfremme 

 

Når arbejdsmæssige forhold bliver kædet sammen med mere personlige levevaner 

kan der opstå tvivl og usikkerhed både fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Man bør 
derfor lave et sæt spilleregler for, hvordan man håndterer det, at mere personlige 

forhold inddrages i arbejdslivet. Hvor langt bør arbejdspladsen gå i en aktiv indsats? 
Og hvor meget ønsker medarbejderne selv at være med til?  

 

Et godt udgangspunkt – både for ny- og videreudvikling af den sundhedsfremmende 
arbejdsplads - vil være, at indsatsen sker på grundlag af en fælles etik og dialog, dvs. 

ud fra formål, forudsætninger og principper accepteret af begge parter.  

 

Gode råd i forbindelse med sundhedsfremme  

 Indhold og formål skal fastsættes i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere   

 Analyser behovet på arbejdspladsen inden I går i gang med at planlægge 

indsatsen. Her skal man afklare, om der er særlige barrierer for indsatsen – fra 
arbejdsgiver- og arbejdstagerside    

 Der skal være fuld åbenhed om virksomhedens sundhedspolitik og indsats.  

 Lav et etisk regelsæt, som sikrer fortrolighed, tavshedspligt og korrekt håndtering 
af følsomme helbredsoplysninger, herunder regler for indhentelse, brug, 

videregivelse og opbevaring af personlige og lægelige oplysninger.  

 Planlæg også initiativer der sikrer en vedvarende indsats for at fastholde interesse 
og vaner  

Indsatsen skal tilpasses den enkelte 

 Tilbuddene skal tilpasses de forskellige medarbejdergruppers ønsker og behov  

 Man bør overveje om tilbuddene skal tilpasses den type arbejde man har, for 
eksempel ved stillesiddende arbejde   

 Der skal være mulighed for langsom start med fokus på et eller få sundhedsemner 

– og at en mere bred indsats kan gennemføres i små skridt   

 Man skal have fokus på, at der kan være tale om langsigtede processer. Ændring 

af holdninger og adfærd kræver tid – forskelligt fra menneske til menneske   

 Man skal have fokus på at få alle med - men samtidig acceptere dem, der ikke 
ønsker eller ikke kan være med - eller ikke med til det hele. At man er 

opmærksom på muligheden for ”gruppepres” – og løbende drøfter 
”frivillighedsprincippet” i de relevante   

 Man bør ikke belønne ”de sunde” frem for ”de mindre sunde”. 

 

 

 


