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Sammenfatning 

I samarbejde mellem PN, CSR Greenland og GIF gennemføres pro-

jekt ’Sunde arbejdspladser’ i perioden september 2017 til oktober 

2019. Projektet er en sundhedsfremmende intervention med ud-

dannelse af sundhedsambassadører på grønlandske arbejdsplad-

ser. Det overordnede formål med projektet var at fremme folke-

sundheden ved at uddanne sundhedsambassadører og under-

støtte trivsel og sundhed på de deltagende arbejdspladser. Det 

var forventet, at der blev uddannet i alt 50 sundhedsambassadø-

rer fordelt på 10 arbejdspladser over tre kurser afholdt i Nuuk og 

3 i Sisimiut. Ved projektets udgang er der uddannet 85 sundheds-

ambassadører og i 2020 overtager Grønlands Idrætsforbund ud-

dannelsen. Center for Folkesundhed har løbende monitoreret og 

evalueret projektets forløb på tre forskellige niveauer; ved hjælp 

af ’on the spot’ interviews, kvalitative telefoninterviews og ved en 

spørgeskemaundersøgelse. Den feedback der løbende er kommet 

fra deltagerne, har indgået i en dynamisk udvikling og tilretning af 

projektets og kursernes indhold. 

Centrer har deltaget i styregruppens møder og løbende været i 

dialog med dem omkring den generede viden. Dette kompendium 

er en oversigt over centerets bidrag under forløbet i form af de 

aktiviteter og skriftlige produkter, som der er udviklet over de tre 

år.  
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Udkast til evaluerings-framework for projekt 
’sunde arbejdspladser’ 

Beskrivelse af interventionen og forslag til dertilhørende evalueringsniveauer 

I samarbejde mellem PN, CSR Greenland og GIF gennemføres projekt ’Sunde arbejdspladser’ i perioden 

september 2017 til oktober 2019. Projektet er en sundhedsfremmende intervention med uddannelse 

af sundhedsambassadører i grønlandske virksomheder som omdrejningspunkt. Det forventes, at der ud-

dannes i alt 50 sundhedsambassadører fordelt på 10 virksomheder i kursus 1 og 2 i Nuuk og 3 i Sisimiut. 

Ca. 15 virksomheder og kommunale institutioner har meldt sig til og i løbet af september 2017 bliver 

i alt 60 medarbejdere uddannet som sundhedsambassadører baseret på Dansk Firmaidrætsforbunds 

uddannelseskoncept. Her får de: 

• Viden om kost, motion og livsstil

• Værktøjskasse med inspiration til sundhedsfremme

• Skal lave egne handleplaner og komme med ideer

• Får udleveret uddannelsesmateriale

Kilde: https://www.firmaidraet.dk/sund/det-vi-kan/det-vi-kan/sundhedsambassadoeruddannelse/ 

For at sikre en grundlæggende forståelse af udgangspunktet for interventionen foreslås det at doku-

mentere uddannelsesdagene med deltagerobservation og helt korte interviews on the spot under-

vejs på kursusdagene (niveau 1). 

DELTAGEROBSERVATION SAMT HELT KORTE INTERVIEWS ’ON THE SPOT’ MED FOKUS PÅ INDHOLD, 

FORMIDLING OG UDBYTTE FOR KURSUSDELTAGERNE, UDGØR EVALUERINGS NIVEAU 1.  

http://www.firmaidraet.dk/sund/det-vi-kan/det-vi-kan/sundhedsambassadoeruddannelse/
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Efter endt uddannelse forventes det, at de ny udklækkede sundhedsambassadører medvirker til at skabe 

sundhedsfremmenende forandringer i deres respektive virksomheder. Der er lagt op til medbestemmelse 

og egne initiativer. Det er derfor ikke muligt på forhånd at sige noget om, hvad den egentlige intervention 

består i, da det afhænger af den enkelte sundhedsambassadør samt rammer og opbakning til den sund-

hedsfremmende forandring i virksomheden. 

Helt afgørende er det, at sundhedsambassadørerne skal gøre noget andet, end det de plejer at gøre. Det 

samme skal virksomhedernes ledelse og alle andre medarbejdere, som ikke har været på kursus. Gen-

nem kvalitative interview forventes det, at vi kan afdække de indledende overvejelser og arbejdet med 

handleplaner helt fra start (efter 2-4 uger), når der planmæssigt er godt gang i nye tiltag på virksomhe-

derne (efter 6 måneder) og afslutningsvist når det første år er gået, hvor der ligeledes følges på medar-

bejdernes trivsel og folkesundheden i virksomhederne (niveau 2). 

Udgangspunktet for projekt ’Sunde arbejdspladser’ er en ambition blandt partnerne om at forbedre 

folkesundheden. Det vil sige, at der er en forventning om, at der sker en forandring i takt med at sund-

hedsambassadører uddannes og sætter tiltag i gang på de enkelte arbejdspladser ligesom virksomhe-

derne forventes at øge deres fokus på sundhed og trivsel helt generelt. 

For rent faktisk at kunne vurdere en mulig forbedring, er det nødvendigt at måle på medarbejdernes 

sundhed før, under og efter opstart af sundhedsambassadøruddannelsen. Det forventes at ambassadø-

rerne genererer sundhedsfremmende aktiviteter, der kommer til at udgøre en på forhånd ikke-definer-

bar intervention, der igen vil være forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads. 

KVALITATIVE INTERVIEW MED 15-20 SUNDHEDSAMBASSADØRER EFTER 2 UGER, 6 MDR. OG ET 

ÅR UDGØR EVALUERINGS NIVEAU 2. FOKUS PÅ HVORDAN SUNDHEDSAMBASSADØRENE OM-

SÆTTER DERES NYE VIDEN OG TITEL TIL PRAKSIS. HVAD GØR DE ANDERLEDES END DET, DE PLEJER 

AT GØRE? OG HVAD VIRKER FOR HVEM, UNDER HVILKE OMSTÆNDIGHEDER? 



3 

Da der er tale om en kompleks intervention med mange ubekendte, er det ikke på baggrund af et online 

survey muligt at fremkomme med kausale konklusioner om, at A har ført til B. Men det vil være muligt 

at dokumentere en øget trivsel eller reduktion i fx. daglig rygning og BMI, som så kan sættes i perspektiv 

til den enkelte virksomheds sundhedsfremmende tiltag (niveau 3). Dette vil blive meldt tilbage til virk-

somhederne i form af ’Sundhedsredegørelse 1’ (September-november 2017) og ’Sundhedsredegørelse 

2’ (2018). 

Ved at lægge sig op af spørgsmål fra Befolkningsundersøgelsen i Grønland er det muligt at benchmarke 

den enkelte virksomheds sundhedsredegørelse ift. landsgennemsnittet for de største folkesundhedsudfor-

dringer, som senest blev målt i 2014 og afrapporteret i 20161. 

Befolkningsundersøgelsen er PNs landsdækkende sundhedsundersøgelse, som har til formål at monitorere 

Inuuneritta IIs indsatsområder gennem interview og en række kliniske målinger. Undersøgelsen gennem-

føres af Center for Sundhedsforskning i Grønland ved Statens institut for Folkesundhed (SDU), som har 

lavet befolkningsundersøgelser i Grønland siden 1993. Et online spørgeskema kan sættes op relativt sim-

pelt i Survey X-act på både grønlandsk og dansk. Mulige områder i undersøgelsen kunne være rygning, 

kost og motion, kropsopfattelse og selvrapporteret vægt, mental sundhed og trivsel. Evt. mobning (findes 

ikke i befolkningsundersøgelsens nuværende spørgsmålsarsenal, men efterspurgt af CSR). 

Disse data kan bruges til at udarbejde de aftalte sundhedsredegørelser for hver enkelt virksomhed (Ud-

kast til spørgeskema i bilag 1). 

PÅ EVALUERINGSNIVEAU 3 KORTLÆGGES FOLKESUNDHEDEN BLANDT MEDARBEJDERE I VIRKSOM-

HEDEN. INFORMATION INDSAMLES VHA ONLINE SURVEY MED BRUG AF SPØRGSMÅL FRA BEFOLK-

NINGSUNDERSØGELSEN. SURVEY GENNEMFØRES VED BASELINE (1), september 2017, MIDTVEJS (2), 

september 2018, & SLUTMÅLING (3), september 2019. 
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Figur 1. Beskrivelse af 3 niveauer i evalueringsrammen omkring ’Sunde arbejdspladser’ 

1 http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2016/Befolkningsunders%C3%B8gelsen%20i% 

20Gr%C3%B8nland%202014.%20Levevilk%C3%A5r,%20livsstil%20og%20helbred

EVALUERINGSNIVEAU 1 

På dette niveau vil det være relevant at 
lave deltagerobservation under hele 
kurset i både Nuuk og Sisimiut med fo-
kus på indhold, formidling og udbytte 
for kursusdeltagerne.  

Spørgsmål: Hvad er stemningen og for-
håbningerne på kurset? Hvad får med-
arbejderne med sig hjem, som de skal 
omsættes til praksis i virksomhedens 
hverdag? 

EVALUERINGSNIVEAU 2 

På dette niveau vil det være relevant at 
gennemføre kvalitative interview med 
8-12 sundhedsambassadører fordelt 
på samtlige virksomheder.

- Efter 2 uger 
- Efter 12 måneder

Interviewet vil være eksplorativt, men 
målrettet at afdække, hvordan sund-
hedsambassadørene omsætter deres 
nye viden og titel til praksis. Hvad gør 
de anderledes end det, de plejer at 
gøre? Og hvad virker for hvem, under 
hvilke omstændigheder?  

Herunder vil de enkelte ambassadø-
rers handleplaner kunne indgå som re-
levant materiale i forhold til at kort-
lægge, hvilken form interventionen ta-
ger på de enkelte virksomheder og evt. 
underafdelinger og kontorer.  

EVALUERINGSNIVEAU 3 

På dette niveau kortlægges folkesund-
heden blandt medarbejdere i virksom-
heden. 

Informationer indsamles vha. spørge-
skemaer med brug af spørgsmål fra Be-
folkningsundersøgelsen. 

Dette design muliggør dels en folke-
sundhedsprofil for den enkelte virk-
somhed (Sundhedsredegørelse) samt 
benchmarking ift. Befolkningsgennem-
snittet senest målt i 2014.  

Tentativ plan: 
- Baselinemåling april 2018 
- Slutmåling september 

2019

UDDANNELSE AF 50 SUNDHEDSAM-

BASSADØRER PÅ KURSUS 1 OG 2 SUNDHEDSREDEGØRELSE 
SUNDHEDSAMBASSADØRER 

FORVENTES AT IGANGSÆTTE 
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Tidslinjeoversigt 

Å
r 

1
 -

2
0

1
7 Kurser

- Afholdelse af Kursus 1 (Dansk
Firma Idræt)

Produkter
•- ‘Opsummering af ’on the 

spot interviews’ 

•med
Sundhedsambassadørerne ved 

Kursus 1’
•- ‘Kvalitative telefoninterviews 

med 
Sundhedsambassadørerne 2-4 

uger efter Kursus 1’

Aktiviteter

- ‘On the spot’ interviews
- Kvalitative telefon interviews

Å
r 

2
 -

2
0

1
8 Kurser

- Afholdelse af Kursus 2 (Dansk
Firma Idræt)

Produkter
- ‘Opsummering af ’On the

spot’ interviews med 
sundhedsambassadørerne ved 

Kursus 2’
- ‘Kvalitative telefoninterviews

med 
Sundhedsambassadørerne 10 

måneder efter Kursus 1’
- ‘Evaluering af Kursus 2’

- ‘Sundhedsprofilen’
- 19 virksomhedsspecifikke

sundhedsprofiler

Aktiviteter

- Kvalitative telefon 
interviews

- Udarbejdelse og 
udsendelse af spørgeskema

Å
r 

3
 -

2
0

1
9

Kurser
- Afholdelse af Kursus 3 (ABC

for Mental Sundhed)

Produkter
- ‘Kvalitative telefoninterviews

med 
Sundhedsambassadørerne 2 

måneder efter Kursus 3’

Aktiviteter
- On the spot interviews

- Kvalitative telefon interviews
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År 1 
Oversigt over produkter og aktiviteter fra centret i 2017 
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Opsummering af ’on the spot interviews’ med 
sundhedsambassadører ved opstartskursus 

Baggrund 

I forbindelse med projektets start blev der foretaget ’on the spot interviews’ med 57 sundhedsambassadører, under 

introduktionskurserne i Nuuk og Sisimiut, som blev afholdt i september 2017. De enkelte interview var korte, og 

spurgte ind til kursets indhold, hvad der var særlig godt, og om der var nogle mangler. Der blev spurgt ind til, hvad 

deltageren ville arbejde videre med fra kurset, og om eventuelle behov efter kursets afholdelse. Afslutningsvist 

spurgte intervieweren ind til, hvordan deltageren ville benytte den facebookgruppe, som er oprettet til kommunika-

tion blandt sundhedsambassadører og projektet partnere, samt til deltagerens holdning til, hvem der skulle have 

adgang til gruppen. De fire interviewspørgsmål lød helt præcist: 

• Hvad synes du om kursets indhold (særlig godt/mangler)?
• Hvad får du med fra kurset, som du vil arbejde videre med?
• Hvad har du brug for efter kurset?
• Hvordan kan facebookgruppen bruges? Og hvem skal være med (kun SA eller også fagpersoner)?

Det følgende er en kort opsummering af de beskrevne interviews. 

Kursets indhold, eventuelle mangler og tiden efter kurset 

Sundhedsambassadørerne giver udtryk for, at de har fået meget god viden og nogle gode konkrete eksempler på 

redskaber, som de forventer, de kan bruge efterfølgende. Mange af sundhedsambassadørerne føler sig godt klædt 

på efter introkurset, men nogle er også lidt nervøse for at skulle i gang. Der er især nervøsitet omkring opbakning fra 

ledelsen, når projektet bliver søsat på de enkelte arbejdspladser. Nogle mener, at ledernes deltagelse i selve kurset 

kunne have været godt.  

Der efterspørges en decideret ’værktøjskasse’ som ambassadørerne kan plukke fra, samt eksempler fra andre ar-

bejdspladser. En del sundhedsambassadører nævner usikkerhed omkring, hvordan de kan lave tiltag, som passer til 

de forskellige faggrupper, der befinder sig på deres arbejdsplads. Der tegner sig et mønster af, at det er en god mental 

støtte for sundhedsambassadørerne, når de er to til at løfte opgaven. Nogle af sundhedsambassadørerne fremhæver 
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ønsket om, at der på kurset havde været mere tid til at skabe netværk med de andre deltagere, som man så også 

kunne trække på i det lange løb. 

Udbyttet fra kurset var i høj grad determineret af den viden som sundhedsambassadørerne havde inden kurset; for 

nogle var de ting de lærte lidt banale, mens det for andre var en ”åbenbaring”. Tolkning i forbindelse med kurset ser 

ud til at være værdifuldt for nogle deltagere, imens andre følte at kurset ikke var tilstrækkelig tilpasset efter en grøn-

landsk kontekst (f.eks. grønlandske succeshistorier). En del sundhedsambassadører nævner, at det var hårdt at skulle 

sidde stille og lytte så længe ad gangen, og pointerer, at der med fordel kunne have været nogle aktive pauser i 

undervisningen. En del af sundhedsambassadørerne havde gerne set, at introkurset havde været længere. 

En del af sundhedsambassadørerne nævner mental trivsel og stress som vigtige emner, de gerne vil kunne arbejde 

med på deres arbejdspladser. Nogle har særlige udfordringer med psykisk belastende job. Det fremgår af inter-

viewene, at ambassadørerne har sværere ved at forestille sig, hvordan de kan arbejde med mental trivsel, end med 

fysisk aktivitet og kost. Rygning er en sundhedsproblematik, der ofte nævnes i de enkelte interviews. Sundhedsam-

bassadørerne ønsker hjælp til hvordan de håndterer rygning på arbejdspladsen og til rygestop initiativer. 

Mange af sundhedsambassadørerne fortæller at de ønsker mulighed for sparring og vejledning efter kurset, samt 

hjælp til at holde motivationen og dermed projektet kørende. Der gives udtryk for et behov om at være en del af et 

fællesskab blandt sundhedsambassadørerne. En del pointerer, at de først kan se udfordringerne og tilpasse de ting 

de har lært til deres arbejdsplads efter kurset, så det er vigtig med opfølgning og støtte i tiden efter, herunder hjælp 

til også at søge finansiel støtte til projekter. De understreger også vigtigheden af, at der i tiden efter kurset bliver 

informeret om viden, og at der gives konkrete forslag og redskaber. Derfor er det også vigtigt, at det er helt klart, 

hvor sundhedsambassadørerne kan henvendes sig efterfølgende, hvis de har behov for sparring eller har spørgsmål. 

Manglende tid og overskud er en bekymring, der går igen hos en del af de interviewede sundhedsambassadører. Der 

eksisterer også tvivl om, hvor meget tid den enkelte sundhedsambassadør må bruge på at udføre sin nye rolle på 

arbejdspladsen, og der efterspørges en ”legalisering” af eksempelvis pauser med frisk luft. Ledelsens engagement 

opleves som en afgørende faktor for succes og gennemførelse af projektet. 

Facebookgruppe 

Sundhedsambassadørerne er generelt meget positive over for facebookgruppen. De har en forventning om at de som 

ambassadører selv udsender eksempler og anbefalinger, som kan holde dem ved ilden og hjælpe dem, der er gået 

lidt i stå. Flere nævner også, at indlæg fra fagpersoner og undersøgelser kunne være relevant. Nogle pointere, at det 

er vigtigt at ledelsen i de enkelte virksomheder ikke har adgang til gruppen, imens andre mener at inddragelse af 

lederne kunne være positivt og skabe mere motivation. Majoriteten af deltagerne mener at det er positivt, hvis CSR, 

GIF og PN er med i gruppen. Der er desuden nogle helt strukturelle udfordringer med brugen af Facebook, blandt 
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andet med begrænsninger i data og forbud mod at være på nettet i arbejdstiden, som man skal være opmærksom 

på. 

Opsamling 

Sundhedsambassadørerne er meget motiverede for at komme i gang med projektet, men fremhæver i høj grad vig-

tigheden af, at ledelsen er en integreret del af projektet. Der er nogle sproglige og kulturelle barrierer mht. kurset, 

undervisere og materiale. Generelt efterspørges der fysisk materiale fra kurset, som sundhedsambassadørerne kan 

vende tilbage til (også meget gerne på grønlandsk) og længere kurser. Mange sundhedsambassadører efterspørger 

også konkret materiale, som de kan bruge i deres virke efter kurset.  

Det er tydeligt, at det opleves som en fordel med to sundhedsambassadører til at løfte opgaven, og at ledelsens 

involvering og engagement er helt central for at integrere projektet på arbejdspladsen. Det bliver af mange fremhæ-

vet at netværk mellem sundhedsambassadører vil være godt, og at man har behov for, at der bliver fulgt op på de 

enkelte sundhedsambassadører løbende efter kurset.  

Det er tydeligt at mental trivsel er noget, som der bør være meget fokus på i sundhedsambassadørernes undervisning 

og værktøjskasse. Rigtig mange efterspørger dette. Herudover er rygning et tema som ofte dukker op, hvilket tyder 

på, at det er en sundhedsudfordring, hvor der er særligt behov for intervention. Fysisk aktivitet og kost nævnes ofte 

som vigtige parametre for sundhed og sundhedsadfærd. 

Der er høje forventninger til facebookgruppen, blandt andet at den kan fungere som et sted, hvor man kan blive 

inspireret, få støtte og blive mindet om at fortsætte. De fleste sundhedsambassadører ser gerne CSR, GIF og PN som 

en afgørende del af denne gruppe. Der er dog nogle udfordringer med virksomheder, hvor brug af Facebook er for-

budt i arbejdstiden og for andre er begrænset adgang til internet en udfordring. 
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Kvalitative telefoninterviews med  
sundhedsambassadører 2-4 uger efter kurset 

Baggrund 

Som led i evalueringsniveau 2 er der udarbejdet en interviewguide (se bilag 1) til interview af sundhedsambas-

sadørerne, som følger op på udviklingen og status siden introkurset. Oplysningerne er indhentet ved telefon-

interviews med 21 sundhedsambassadører i oktober og november 2017. Interviewene blev foretaget på enten 

dansk eller grønlandsk af medarbejdere i Departementet for Sundhed og var baseret på spørgsmålsformule-

ringerne i interviewguiden. Interviewet indhentede oplysninger ind om sundhedsambassadørens motivation 

og forventninger og svarerne blev herefter skrevet ind i et Excel-ark. Der blev spurgt ind til forløbet efter kur-

set, sundhedsambassadørens forventninger til forløbet fremover, og om der er udviklet en handleplan for ar-

bejdspladsens forløb. Hvad angår organisering og vidensdeling spurgte man ind til: samling og orientering om-

kring projektet på arbejdspladsen, opbakning fra ledelsen og fra kollegaer, om der er behov for konkret hjælp 

hos sundhedsambassadøren (både fra arbejdspladsen og fra projektet) samt aktivitet på, og brug af, facebook-

gruppen. Interviewet undersøgte også de aktiviteter og events, som sundhedsambassadøren har sat i gang i 

forbindelse med projektet, og hvordan det er gået med disse såfremt de er kommet i gang. Afsluttende spurgte 

intervieweren ind til sundhedsambassadørens opfattelse af, hvordan det går med at få gang i projektet, og 

den nye rolle på arbejdspladsen. 

Handleplaner 

14 ud af de 21 sundhedsambassadører havde lavet en handleplan, heraf en del under kurset. De fleste havde 

på interviewtidspunktet fået godkendt deres handleplan af ledelsen. Det ser ud til at folk ikke er helt klar over, 

at handleplanen kan gælde for et helt år og at man derfor ikke behøver lave én til hver måned. En virksomhed 

der skiller sig ud er Brugseni, hvor der er udarbejdet et årshjul med efterfølgende mulighed for at sundheds-

ambassadørerne kan lave egne handleplaner. I Qeqqata Kommunea var der ligeledes lavet en overordnet 

handleplan, og det var således ikke op til den enkelte SA’er at udarbejde en. Blandt den tredjedel, der endnu 

ikke havde lavet en handleplan, skyldtes det dels travlhed på arbejdspladsen, mens andre helt enkelt bare ikke 

var kommet i gang endnu eller manglede at lave deres handleplan færdig. 
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Organisering og vidensdeling 

Under halvdelen af sundhedsambassadørerne (SA’er) havde holdt et orienteringsmøde med medarbejdere og 

ledere efter de var vendt tilbage fra kurset, men en del havde planer om det. Nogle sundhedsambassadører 

havde blot informeret kollegaer og ledelse på mere uformel vis enten mundtligt eller skriftligt. Travlhed og 

udfordringer med at kunne samle folk på arbejdspladsen, var de oftest forekommende begrundelser for ikke 

at afholde infomøder. 

Ledelsesopbakning 

Hvad angår oplevelsen af opbakning fra ledelse og kollegaer er SA’erne delt i to grupperinger: den ene gruppe 

oplever stor opbakning fra ledere og kollegaer, imens dette ikke er tilfældet hos den anden gruppe. Herudover 

er der en mindre andel, som tilkendegiver, at de slet ikke er motiverede. Dette kommer ligeledes tydeligt til 

udtryk, når de bliver spurgt om deres behov for hjælp. De sundhedsambassadører, som er godt i gang og som 

føler stor opbakning på arbejdspladsen, har ikke umiddelbart behov for hjælp. I den gruppe, hvor opbakningen 

er lille, er der et stort behov for hjælp og opfølgning. De sundhedsambassadører som ikke føler sig motiverede, 

har svært ved at sætte en finger på, hvad de skal have hjælp til og virker generelt opgivende. Her ser det ud 

til, at manglende opbakning fra ledelsen og mangel på tid, spiller en stor rolle for den manglende motivation. 

Nogle giver sågar udtryk for at have fået trukket den nye rolle ned over hovedet. De, der efterspørger hjælp, 

nævner især behov for hjælp til ideer til konkrete aktiviteter og tiltag via facebookgruppen. Generelt efter-

spørges meget konkrete redskaber til blandt andet fysiske øvelser og gerne materiale på grønlandsk. Budget 

nævnes også, som et punkt, man ønsker hjælp til. Andre vil gerne have tilsendt plakater eller have hjælp til at 

lave handleplaner og hjælp til rygestop. 

Facebook 

Hvad angår brug af facebookgruppen deler igen de interviewede sundhedsambassadører sig igen i to grupper. 

Den ene halvdel bruger fbgruppen og nogle enkelte poster selv ting derinde. Flere af de sundhedsambassadø-

rer, som bruger facebookgruppen siger, at de får inspiration til aktiviteter derinde. Den anden halvdel er endnu 

ikke er kommet på, mangler adgang eller har bare ikke haft tid og overskud. Forbud mod brug af facebook i 

arbejdstiden og begrænset datakapacitet nævnes ofte som grunde til ikke at benytte gruppen. Andre er med-

lemmer i tilsvarende facebookgrupper (fx Brugsenis egen fbgruppe med fokus på sundhed), og føler derfor 

ikke behovet for at være en del af dette projekts fbgruppe. En enkelt sundhedsambassadør havde ikke hørt 

om gruppen og en anden er bange for at poste noget med reference til ’janteloven’. 
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Aktiviteter 

De fleste sundhedsambassadører har igangsat forskellige aktiviteter på deres arbejdsplads. Størstedelen af 

disse aktiviteter er rettet mod kost og fysisk aktivitet. Der er taget initiativ til frugt- og frokostordninger, mor-

genmad, sunde snacks og madklub. De tiltag, som involverer ændring af mad i kantinerne, er tilsyneladende 

svære at få gennemført. Enten på grund af personalet i kantinerne eller ledelsen på arbejdspladsen. Hvad 

angår fysisk aktiviteter, har nogle sundhedsambassadører arrangeret fælles gåture med varierende succes. En 

del har brugt de øvelser og den CD, som de fik udleveret i forbindelse med introkurset, men sproget er en 

udfordring, da CD’en er lavet på dansk. Andre fysisk aktiviteter er bilfrie dage, skridttællerkonkurrence, mor-

gen- eller pausegymnastik, udstræk og aftaler med fitnesscentre om billigere medlemskaber for medarbej-

derne samt mulighed for coaching. 

Nogle enkelte SA’er nævner aktiviteter med fokus på trivsel på arbejdspladsen, hvor man blandt andet har 

arrangeret bingo, fredagsbar, og generelt har fokus på, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Nogle sund-

hedsambassadører har hængt plakater op med oplysning og fysisk øvelser og har i varierende grad kombineret 

dette med andre aktiviteter. 

Nogle få sundhedsambassadører har endnu ikke igangsat aktiviteter på arbejdspladsen. Disse sundhedsam-

bassadører er generelt kendetegnet ved at være demotiverede og oplever manglende opbakning fra ledelsen. 

En del fortæller også, at der er for travlt på arbejdspladsen til at de får opfyldt deres rolle. Overordnet har de 

fleste sundhedsambassadører dog lavet en aktivitetsoversigt, både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft. 

Opsamling 

Der er en lille overvægt at sundhedsambassadører, som mener at det overordnet går rigtig godt med projektet. 

Denne gruppe ser ud til at være kendetegnet ved, at der er flere sundhedsambassadører som arbejder tæt 

sammen og som oplever, at der er rigtig god opbakning fra især ledelsen, men også fra kollegaerne. Tidligere 

erfaring og fokus på sundhedsfremmende tiltag fra arbejdspladsens side, ser også ud til at have en positiv 

betydning for projektet. 

Lidt over en tredje del af sundhedsambassadørerne mener, at det går decideret dårligt, og mange af dem er 

gået i stå. De rapporterer især manglede opbakning fra ledelse og kollegaer, og det lader til at de har meget 

travlt på deres arbejde. Andre faktorer som går igen, er problemer med stor udskiftning på arbejdspladsen, og 

det er tydeligt at arbejdspladser, hvor man har skiftende arbejdstider er særligt udfordret. En del af sundheds-

ambassadørerne fortæller, at opstarten har været svær, og det lader til, at der stadig er en mindre andel, der 

endnu ikke er kommet helt fra start. Der er en efterspørgsel på mere støtte og opfølgning samt materiale, især 

grønlandsk materiale. 
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Afslutningsvist kan vi konkludere, at der tegner sig et billede af tre grupperinger blandt sundhedsambassadø-

rerne, som har behov for forskellige typer af indsatser og opbakning fra projektgruppen: 

(1) De meget motiverede (ressourcestærke) ildsjæle, som føler stor opbakning fra ledelse og kolle-
gaer.

(2) De motiverede som har behov for mere opfølgning for at holde motivationen og sætte ting i gang
på arbejdspladsen

(3) De demotiverede, som føler sig alene og som synes opgaven er en meget stor mundfuld.

Det er tydeligt, at ledelsens engagement er en vigtig faktor for projektets succes på de enkelte arbejdspladser, 

og at de arbejdspladser, hvor ledelsen ikke er så involveret, kæmper med at holde motivationen oppe og gang 

i projektet. 
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BILAG  

Spørgeguide for interview med SA’ere 
2-4 uger efter opstart i september 2017
[Navn, stilling, organisation]

1. Introtekst til interviewer ved telefoninterview:

Evalueringsrapporterne bruges til at få et overblik over, hvordan ’Sunde arbejdspladser’ udvikler sig, hvilke 
aktiviteter der opstår, samt hvilke gode erfaringer samt barrierer og udfordringer, der er blandt virksomheder-
nes sundhedsambassadører. Rapporterne bliver brugt til at dokumentere, evaluere og videreudvikle ’Sunde 
arbejdspladser’ på halvårlig basis. Desuden kan evalueringsrapporten ses som en god mulighed for at reflek-
tere over processen indtil videre, holde fokus på indsatsen og se på hvordan erfaringer herfra kan bruges i det 
kommende arbejde med ’Sunde arbejdspladser’. På forhånd tak for deltagelsen! 

2. Introduktion
[Det er vigtigt at spørge ind til den enkeltes motivation for at blive sundhedsambassadør og hvilke forventninger 
de har til den kommende tid. Inden interviewet vil det være rigtig godt, hvis vi kan få den enkelte til at sende
deres handleplan på forhånd. Så er det muligt at spørge ind til den undervejs og følge op i efterfølgende inter-
views.]

2.1. Hvordan er det gået siden du har været på kursus? 

2.2. Har du udviklet en handleplan for jeres forløb som en sund arbejdsplads? 
Er handleplanen godkendt af ledelsen? – spørg ind til dette 
Er den blevet ændret? – spørg ind til dette 
Hvis nej: har du overvejet en dato for hvornår du vil udforme en handleplan? 

2.3. Hvad forventer du der kommer til at ske efter at du er blevet sundhedsambassadør? 

3. Organisering og vidensdeling
[Vigtigt at afdække, hvordan sundhedsambassadørerne arbejder med den nye rolle. Er der fx en lokal koordi-
nator/tovholder? Går ledelsen ind i det eller er det op til de nyudklækkede sundhedsambassadører. Er medar-
bejderne med på sagen. Er der behov for hjælp og opbakning?]

3.1. A.) 
Har I haft mulighed for at samle medarbejdere og ledere på jeres arbejdsplads og snakket om, hvad 
sundhed er for jer? Fx på et morgenmøde, afdelingsmøde eller lignende lejlighed. 
Hvis nej: Er der planer om at gøre dette, og hvornår? 

3.1. B.) 
Føler du, der er opbakning fra ledelsen til at skabe en sundere arbejdsplads? 

3.2. Føler du, der er opbakning fra dine kollegaer 

3.3.  Er der noget, som du føler du har brug for hjælp til? 

3.4. Har du været aktiv i facebook-gruppen? Hvordan? 
Hvad er godt? Hvad kan forbedres? 
Hvis du ikke har været aktiv … Hvorfor har du ikke brugt facebook-gruppen endnu? 
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3.5. Hvordan kan vi fra projektets side hjælpe dig i arbejdet som sundhedsambassadør? 

4. Aktiviteter
[Under punkt 3.3 spørges til konkrete aktiviteter og events. Optimalt set kan dette udfyldes udfra deres hand-
leplan, men det skal lige tjekkes, om de rent faktisk har gjort det, der står de vil]

4.1. Har du allerede nu stået for aktiviteter på din arbejdsplads? Vil du fortælle om hvordan det er gået? 

4.2.  Hvis du ikke er kommet i gang, vil du så fortælle, hvorfor det ikke er lykkedes at komme i gang  
endnu? 

4.3.  Oversigt over aktiviteter siden kursus i september 

xxx 

4.4.  Er der opsat overordnede mål for det næste halve år? 

Måned og år Aktivitet 
[fx september 2017] [fx at afholde workshop for medarbejdere/frivillige] 

[fx september 2017] [fx at afholde workshop for medarbejdere/frivillige] 

[fx september 2017] [fx at afholde workshop for medarbejdere/frivillige] 

[fx september 2017] [fx at afholde workshop for medarbejdere/frivillige] 

5. Konklusion

5.1. Hvordan synes du helt overordnet det går med at være en sund arbejdsplads og arbejde som sund-
hedsambassadør? 

6. Øvrige kommentarer

6.1.  Har du andre kommentarer, du gerne vil dele med os?

Mange tak for hjælpen! 
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År 2 
Oversigt over produkter og aktiviteter fra centret i 2018 
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Opsummering af ’On the spot’ interviews med 
sundhedsambassadørerne ved kursus 2 

Baggrund 

I forbindelse med projektets 2. sundhedsambassadørkursus blev der foretaget ’on the spot interviews’ med 

39 sundhedsambassadører på kursusforløbet i Nuuk og Maniitsoq, som blev afholdt i september 2018. De 

enkelte interview var korte, og spurgte ind til kursets indhold og mangler, hvad den enkelte sundhedsambas-

sadør vil arbejde videre med efter kurset, motivationsniveau og om kurset har øget muligheden for netværk 

og sparring med andre sundhedsambassadører. Interviewspørgsmålene lød helt præcist:  

Det følgende er en kort opsummering af de beskrevne interviews. 

Resultater 

Kursets indhold 

Størstedelen af sundhedsambassadørerne giver udtryk for, at kursets indhold var godt og brugbart. De føler 

at de var blevet godt klædt på med nye redskaber som de kan tage videre med i rollen som sundhedsambas-

sadør, og at kurset i det hele taget har været givende, også for dem som deltog for første gang.  

De fleste førstegangsdeltagende giver dog udtryk for, at det var svært at følge med de andre, mere erfarne 

sundhedsambassadører, som har været med siden opstartskurset. Førstegangsdeltagende fortæller også, at 

• Hvad synes du om kursets indhold (særlig godt/mangler)?

• Hvad får du med fra kurset, som du vil arbejde videre med?

• Føler du dig motiveret til at arbejde videre i rollen som sundhedsambassadør?

• Føler du, at kurset har givet dig mulighed for at få et netværk og sparre med de andre sundhedsam-

bassadører fremover (*spørg gerne ind til helt konkrete aftaler – har de fået en buddy som de kan

dele erfaringer og spørgsmål med?)?
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det er svært at beskrive kursets mangler, når de ikke har noget at sammenligne med. Der var flere sundheds-

ambassadører som giver udtryk for manglende indhold omkring mental sundhed og trivsel på arbejdspladsen, 

som de havde forventet og håbet på at høre mere om. Nogle få sundhedsambassadører mener, at programmet 

indeholdte mange relevante emner, men udtrykker et ønske om at man havde gået mere i dybden med nogle 

af emnerne, især mental sundhed.  

To sundhedsambassadører kritiserer kursets materialer, herunder den røde tråd (eventposen) og de hængte 

materialer. Dette begrundes yderligere med at materialerne er forvirrende med alt for mange informationer, 

og at de virker usammenhængende. Den anden sundhedsambassadør fortæller at det er besværgeligt at skaffe 

materialerne selv. Dog, viser de fleste sundhedsambassadører begejstring for materialet og at der blev oversat 

fra dansk til grønlandsk.  

Enkelte sundhedsambassadører kritiserer de fysiske rammer, f.eks. utilfredsstillende mad fra indkvarteringen, 

og manglende lys i kursets lokaler.   

Hvad vil sundhedsambassadørerne arbejder videre med fra kurset? 

De forskellige aktiviteter varierer fra sundhedsambassadør til sundhedsambassadør, men størstedelen af 

sundhedsambassadørerne er enige om forsat at arbejde videre med emnerne fysisk aktivitet og sund kost, og 

en mindre andel af sundhedsambassadørerne vil sætte den mentale sundhed i fokus. Der nævnes løbe- og 

gåture, ’powerwalk’ under personalemøder, kontoryoga, motionsure, m.fl. Med hensyn til sund kost, bliver 

der nævnt sund fejring (f.eks. sund mad til festlige anledninger), kostgrupper, slankekure, kalorietælling, samt 

mad- og frugtordninger. Udover det, er der flere sundhedsambassadører som gerne vil skrue op for den posi-

tive stemning på arbejdspladsen ved at hænge opmuntrende materiale op og opfordre kollegaerne til mere 

positiv dialog i arbejdstiden.  

Flere sundhedsambassadører vil gerne uddelegere noget af rollen, og ansvaret, som sundhedsambassadør 

blandt kollegaerne. Mange har et ønske om at kollegaerne engagerer sig mere i aktiviteterne, da de somme 

tider kan føle sig alene om opgaverne, samt mangle inspiration til tiltagene. Et par sundhedsambassadører 

nævner også et ønske om at involvere ledelsen yderligere. Her nævner nogle sundhedsambassadører, at de 

ser facebookgruppen som en løsning til den manglende inspiration og støtte. For sundhedsambassadørerne, 

er facebookgruppen forsat en platform, hvor de kan dele erfaringer og sparre med andre sundhedsambassa-

dører.  
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Motivationen i rolle som sundhedsambassadør 

Alle interviewede sundhedsambassadører føler sig motiveret til at arbejde videre med rollen som sundheds-

ambassadør. Nogle har oplevet, at det at deltage i kurset har givet dem det manglende, opmuntrende skub, 

mens andre som har været motiveret i forvejen, følte sig endnu mere motiveret efter det andet kursus.  

Flere sundhedsambassadører giver udtryk for, at det har været svært at opretholde rollen som sundhedsam-

bassadør alene. De fleste har dog formået at få en anden sundhedsambassadør med på banen at dele opga-

ven med. At dele rollen med en anden sundhedsambassadør eller flere er med til at motivere den enkelte, 

og gør at de føler sig mindre alene om opgaverne.  

Værktøjerne og redskaberne fra kurset er også med til at motivere sundhedsambassadørerne yderligere. 

Netværk og sparring 

Størstedelen af sundhedsambassadører har etableret et netværk indenfor sparring og kommunikation med 

andre sundhedsambassadører. Her nævner de fleste sundhedsambassadører facebookgruppen som deres pri-

mære sparrings- og kommunikationsplatform. Der er et par sundhedsambassadører som endnu ikke er blevet 

medlemmer af facebookgruppen, men som har planer om at blive det.  

Udover dette, har de fleste sundhedsambassadører, igennem kurset lavet en buddy-ordning, hvor de henven-

der sig til andre sundhedsambassadører fra andre byer og virksomheder. Nogle sundhedsambassadører har 

endda lavet planer om at samles og mødes i Nuuk, og om at drive sundhedsrelaterede konkurrencer mod 

hinanden. En sundhedsambassadør nævner at der ved dette kursus var flere med erfaring i bagagen og at der 

var en større fællesskabsfølelse ift. opstartskurset hvor man ikke kendte hinanden og rollen så godt, og at det 

måske kunne være en forklaring på den øgede motivation og fællesskabsstemning. Enkelte sundhedsambas-

sadører fik ikke lavet en buddy-ordning eller konkrete aftaler med nogen under kursusforløbet, hvor største-

delen af dem var førstegangsdeltagende.  Alligevel har de fleste sundhedsambassadører som mangler en 

buddy-ordning, planer om at lave en.  

Et par sundhedsambassadører nævner at et generelt overblik over alle sundhedsambassadører inkl. deres 

mailadresser kunne være brugbart, i tilfælde af at man ikke er facebookbruger eller er ny sundhedsambassa-

dør.  
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Opsamling 

I sammenligning med det første kursus, og til sundhedsambassadørenes glæde, er der blevet rettet op på de 

sproglige barrierer mht. kurset, undervisere og materiale, da der var løbende tolk på og alt materiale var blevet 

oversat. Generelt er sundhedsambassadørerne tilfredse med materialet, og regner med at bruge det efter 

kurset. Der er enkelte førstegangsdeltagende som giver udtryk for at det somme tider var svært at følge med 

sammenlignet med deres mere erfarne medkursister.  

Ligesom første kursus er der stadig nogle sundhedsambassadører som efterspørger fokus på mental sundhed 

og trivsel. Selvom dette var på dagsordenen, havde mange sundhedsambassadører et ønske om en mere dyb-

degående gennemgang af emnet. De tre hovedemner som sundhedsambassadørerne vil tage med fra kurset 

og (fortsat) arbejde videre med er: fysisk aktivitet, sund kost og mental sundhed (figur1).  

Figur 1. Sundhedsambassadørernes prioriterede fokus efter kursus 2 

Flere sundhedsambassadører pointerer vigtigheden og nødvendigheden af at fordele opgaverne med en an-

den, da de til tider har følt sig alene med rollen. Her nævner de at løsningen på dette problem enten kunne 

være en anden sundhedsambassadør eller at inddrage kollegaerne. Flere sundhedsambassadører har planer 

om yderligere at involvere ledelsen. Størstedelen af sundhedsambassadørerne har lavet en buddy-ordning 

med andre sundhedsambassadører og har fremtidige planer om at samarbejde med hinanden.  

Fysisk 
aktivitet

Sund 
kost

Mental 
sundhed
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Alle sundhedsambassadører er enten meget motiverede eller motiverede til at arbejde videre med rollen, og 

størstedelen har oplevet kursus 2 som overordnet godt, med få eller ingen mangler. 

Bilag 

Interviewguide 

Navn: 
Køn: 
Virksomhed: 
By: 

1. Hvad synes du om kursets indhold (særlig godt/mangler)?

2. Mangler?

3. Hvad får du med fra kurset, som du vil arbejde videre med?

4. Føler du dig motiveret til at arbejde videre i rollen som sundhedsambassadør?

5. Føler du, at kurset har givet dig mulighed for at få et netværk og sparre med de andre sundhedsambassa-

dører fremover?

(Spørg gerne ind til helt konkrete aftaler – har de fået en buddy som de kan dele erfaringer og spørgsmål

med?)
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Kvalitative telefoninterviews med  
sundhedsambassadører 10 måneder efter kursus 
1 

Baggrund 

Som led i evalueringen af Projekt Sunde Arbejdspladser, er der gennemført interview med en række sundhedsam-

bassadører 10 måneder efter projektets opstart. Oplysninger er indhentet ved telefoninterviews med 13 sundheds-

ambassadører i juni 2018. Interviewene er baseret på spørgsmålsformuleringerne i interviewguiden (boks 1), og blev 

foretaget på dansk af en medarbejder fra Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed. 

De overordnede emner for interviewet fremgår neden for samt af interviewguiden (bilag 1).  

Sundhedsambassadørerne fik alle tilbudt at blive interviewet på grønlandsk, men ingen benyttede sig af dette og 

interviewene foregik derfor på dansk. Interviewene indhentede oplysninger om sundhedsambassadørernes motiva-

tion og forventninger, hvorefter svarene blev skrevet ind i Word dokumenter.  

I. Introduktion
Hvordan er det gået siden første kursus samt hvad er dine forventninger til den kommende tid?

II. Organisering og vidensdeling
Hvad er sundhed for din arbejdsplads, samt den grad af opbakning du får fra lederskabet og dine

kollegaer. Udover dette, vil vi spørge indtil Facebook gruppen ’Inuummarissaasut’ og om du synes

du mangler hjælp til at udføre dine tiltag.

III. Aktiviteter
Dine aktiviteter på din arbejdsplads, og om du har oplevet udfordringer med at få dem implemente-

ret. Derudover, vil vi spørge indtil den spørgeskemaundersøgelse der blev sendt ud.

IV. Kursus og konklusion
Dine forventninger til den kommende kursus, og hvilket temaer du håber, bliver drøftet (f.eks. ryg-

ning eller trivsel). Som afslutning, vil vi gerne vide helt overordnet om hvordan det går med at være

Boks  1. Overordnede emner i interviewguide 
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Resultater 

Handleplaner 

10 ud af 13 sundhedsambassadører havde lavet en handleplan ved interviewtidspunktet, dvs. 10 måneder efter kur-

sus 1. Ud af de resterende tre som ikke havde lavet en handleplan, var der to som ikke har tid til at lave en, og en 

tredje person, som gav udtryk for, ikke at vide hvordan en handleplan skulle laves. Generelt gælder det for sund-

hedsambassadørerne, at det er svært at realisere handleplanerne pga. travlhed, skiftende arbejdstider, og mang-

lende interesse fra kollegaerne. 

Organisering og vidensdeling 

7 ud af 13 sundhedsambassadører havde talt med deres kollegaer om, hvad sundhed er for deres arbejdsplads. 

Blandt de sundhedsambassadører som ikke havde haft denne snak med kollegaerne, var den primære årsag mang-

lende tid, samt skiftende arbejdstider, som gør det svært at samle medarbejderne til et sundhedsmøde. Dog var der 

flere som havde planer om at gøre det i fremtiden. Nogle af sundhedsambassadørerne havde informeret deres kol-

legaer og ledelse på mere uformel vis enten mundtligt eller skriftligt (f.eks. ved at sende mails).  

Ledelses- og kollegaopbakning 

Størstedelen af sundhedsambassadørerne oplever en god opbakning fra deres ledelse. Nogle enkelte sundhedsam-

bassadører giver udtryk for, at den ledelsesopbakning som de modtager udelukkende er af økonomisk karakter. Fra 

dette perspektiv udtrykkes der behov for hjælp fra projektgruppen til at engagere ledelsen mere helhjertet i det 

sundhedsfremmende arbejde.  

Halvdelen af sundhedsambassadørerne mener de har en god opbakning fra deres kollegaer, mens den anden halvdel 

synes at den er nogenlunde. To ud af de 13 sundhedsambassadører oplever ikke, at der er opbakning fra kollegaerne; 

de forklarer at det sommetider kan være svært at inddrage og fange interessen hos deres kollegaer, og at folk har 

for travlt til at deltage i de forskellige aktiviteter. En sundhedsambassadør fortæller, at det er svært at inddrage de 

lidt ældre medarbejdere.  

En lille gruppe sundhedsambassadører oplever, at de har fået rollen trukket ned over hovedet. Denne gruppe er 

opgivende og stærkt demotiverede.  

De sundhedsambassadører, som oplever stor opbakning fra arbejdspladsen, har ikke umiddelbart behov for hjælp. 

De, der efterspørger hjælp, nævner især et behov for ideer til konkrete aktiviteter og tiltag, samt materialer (i form 

af brochurer, plakater eller klistermærker). Størstedelen af sundhedsambassadørerne ønsker flere værktøjer. 
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Facebook 

Ligesom i den tidligere evalueringsramme, deler spørgsmålet vedrørende aktiviteten på facebookgruppen SA’erne i 

to grupper. Den ene halvdel bruger facebookgruppen og nogle enkelte laver selv opslag derinde. Den anden halv-

del er endnu ikke blevet medlem af facebookgruppen, mangler adgang, er ikke facebookbruger eller har ikke haft 

tid til at kigge på den endnu.  

I en enkelt virksomhed, har de deres egen facebookgruppe, hvor alle medarbejderne kan være med. Derfor bruger 

den tilhørende sundhedsambassadør mest denne gruppe. Sundhedsambassadøren kigger dog i Sunde Arbejdsplad-

sers facebookgruppe en gang imellem. 

De fleste sundhedsambassadører er enige i at gruppen ikke er så aktiv, og derfor ikke vækker så meget interesse 

hos dem. En sundhedsambassadør tilføjer, at de fleste opslag er på grønlandsk og derfor kan den være svær at 

følge med i, hvis man ikke taler grønlandsk. 

Aktiviteter på arbejdspladserne 

De fleste interviewede sundhedsambassadører har igangsat forskellige aktiviteter på deres arbejdsplads, hvoraf 

størstedelen var fokuseret på kost og fysisk aktivitet. Der er taget initiativ til frugt- og madordninger, fællesmorgen-

mad og sunde madpakker en gang om måneden. På et alderdomshjem er der indført sund mad ved alle måltider. 

Hvad angår de fysiske aktiviteter, har sundhedsambassadørerne arrangeret gymnastikøvelser, yoga, samt gå-, ski-, 

og løbeture. Der er også indført vægttabs- og skridttællerkonkurrencer. Her er der desuden taget hensyn til den 

grønlandske kontekst ved at indføre grønlandsk polka og diverse andre lege.  

Nogle sundhedsambassadører nævner, at de har igangsat aktiviteter med fokus på trivsel på arbejdspladsen, hvor 

man blandt andet har arrangeret fælles morgenmadspisning, teambuilding øvelser, snemandskonkurrencer og so-

ciale lege. Eksempler på sociale lege er ”latteryoga” hvor man to og to skal lave sjove øvelser og med vilje grine af 

hinanden eller legen ”Hvordan har du det?”, hvor en bold bliver kastet fra person til person og personen, som har 

bolden, skal forklare hvordan de har det.  

Alle aktiviteter har haft varierende succes. Hovedparten af sundhedsambassadørerne fortæller, at den største ud-

fordring for at udføre aktiviteterne er travlhed på arbejdspladsen, samt besvær med at fange kollegaernes inte-

resse. Det kan f.eks. være særligt svært at udføre aktiviteter på en fabriksarbejdsplads, hvor man ikke må reducere 

produktionen. 

Spørgeskemaundersøgelsen 

De fleste SA’er tilkendegav, at deres arbejdspladser havde besvaret spørgeskemaundersøgelsen.  

Den største udfordring i at få besvaret spørgeskemaundersøgelsen har været travlhed på arbejdspladsen, idet at 

nogle har syntes det tog lang tid at besvare den. En sundhedsambassadør anbefaler, at man fra projektets side kunne 
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udtrykke tydeligere, hvor lang tid det tager at besvare spørgeskemaundersøgelsen i et ”forklaringsbrev”. Nogle sund-

hedsambassadører antyder at de følsomme og private spørgsmål også kunne være en forklaring på de manglende 

besvarelser. Enkelte sundhedsambassadører oplever at det er uoverskueligt at holde styr på antal besvarelser, da 

det var svært at skabe et overblik over de mange deltagende medarbejdere1.  

Adspurgt om sundhedsambassadørener ville foretrække spørgeskemaundersøgelsen i elektronisk form, frem for i 

papirform sendt via post, svarede 10 ud af 13 SA’er, at de ville fortrække at have den i elektronisk form. Der er dog 

stadig arbejdspladser, hvor elektroniske besvarelser ikke er en mulighed. 

Kursus og konklusion 

Til sidst blev der spurgt ind til sundhedsambassadørernes forventninger til det kommende kursus 2 (planlagt til sep-

tember 2018). De fleste sundhedsambassadører ønsker mere fokus på mental sundhed og trivsel generelt. En sund-

hedsambassadør fortæller, at der er mange på hendes arbejdsplads som er gået ned med stress, og derfor ønsker 

adgang til mere viden om, hvordan man undgår stress. En anden sundhedsambassadør ville gerne høre mere om 

hvordan man kunne opmuntre sine kollegaer i hverdagen, og hvordan man kan få det til at blive en vane på arbejds-

stedet. Flere sundhedsambassadører ønsker tid til at sparre og dele erfaringer med deres medkursister om hvordan 

man opholder motivationen i rollen, og hvad man kan gøre for at inspirere hinanden. En sundhedsambassadør ud-

trykker et ønske om mere fokus på sund mad, og hvordan man kunne få mere kost på facebookgruppen. En enkelt 

sundhedsambassadør nævner et ønske om at få mere viden om hvordan man tackler rygning ved f.eks. at inddrage 

en rygestopvejleder til kurset.   

Der blev også spurgt ind til hvordan det går med at være en sund arbejdsplads, og arbejdet som sundhedsambassa-

dør. De fleste sundhedsambassadører synes det går godt, dog var der også nogle som synes der er plads til forbed-

ring. Her fortæller en sundhedsambassadør, at hun har mistet motivationen over de sidste par måneder, og er tæt 

på at opgive rollen. En anden sundhedsambassadør synes det går okay, men han forklarer at årsagen til det var nok 

et manglende fokus. En tredje sundhedsambassadør synes at rollen som sundhedsambassadør er decideret stres-

sende og ønsker ikke at fortsætte. Flere af sundhedsambassadørerne nævner her, at den største udfordring har 

været den manglende tid til at udføre tiltagene. 

Opsamling 

Kun halvdelen af sundhedsambassadørerne har talt omkring projektet med deres kollegaer og om hvad sundhed er 

for deres arbejdsplads. Den primære årsag til at det ikke er sket endnu, er manglende tid og skiftende arbejdstider 

1 Her er der opstået en misforståelse mellem SA’erne og forskningsholdet, da det var ikke ment at den enkelte SA’er skulle holde styr på antal 
besvarelser. 
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blandt medarbejderne. Størstedelen af sundhedsambassadørerne har igangsat forskellige aktiviteter og har frem-

tidsidéer til flere. Dog kæmper en del af sundhedsambassadørerne med at få arbejdspladsen til at samarbejde, både 

ved at have motiverede kollegaer og tiden til det. Arbejdspladser som er produktionsbaseret og/eller har skiftende 

arbejdstider er hårdest ramt på denne front.  

Størstedelen af sundhedsambassadørerne oplever en opbakning fra ledelsen, hvilket kan antyde at lederne engage-

rer sig mere i projektet. Dog viser det sig, at der er en varierende forståelse blandt lederne i forhold til hvad det vil 

sige at engagere sig.  

Halvdelen af sundhedsambassadørerne bruger facebookgruppen, hvorimod den anden halvdel er endnu ikke blevet 

medlem af gruppen, mangler adgang, er ikke facebookbruger eller har haft manglende tid til at kigge på den.  

De fleste sundhedsambassadører havde sørget for at uddele spørgeskemaer fra projektet, med undtagelsen af to. 

En fælles oplevelse af uoverskuelighed for at skabe et overblik over de deltagende medarbejdere, samt følsomme og 

private spørgsmål, er mulige forklaringer på de manglende besvarelser. Størstedelen af sundhedsambassadørerne 

foretrækker et elektronisk spørgeskema sendt via nettet.   

De fleste sundhedsambassadører ønsker mere viden omkring mental sundhed og trivsel generelt ved 2. kursusgang. 

Flere sundhedsambassadørerne efterspørger mulighed for sparring med deres medkursister omkring oplevelser med 

rollen, og hvordan man vedligeholder motivationen. Enkelte sundhedsambassadører efterspørger viden om rygestop 

og sund kost. I denne delevaluering fremstår det, at der forekommer flere motiverede sundhedsambassadør end ved 

sidste interviewrunde. Dog fremgår det også, at der stadig er nogle enkelte demotiverede sundhedsambassadører 

som har brug for støtte. Det er desuden sandsynligt, at de SA’er, der har ønsket at deltage i den opfølgende inter-

viewundersøgelse, er de mest motiverede. Og derfor kan der være en større gruppe ikke-motiverede SA’er, som vi 

bare ikke har talt med.  
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Bilag 

Spørgeguide for interview med SA’ere 10 måneder efter opstart i september 2017 

[Navn, organisation] 

Introtekst til interviewer ved telefoninterview: 

Tak fordi du vil være med i et interview! Evalueringsrapporterne bruges til at få et overblik over, hvordan ’Sunde 

arbejdspladser’ udvikler sig, hvilke aktiviteter der opstår, samt hvilke gode erfaringer samt barrierer og udfordrin-

ger, der er blandt virksomhedernes sundhedsambassadører. Rapporterne bliver brugt til at dokumentere, evaluere 

og videreudvikle ’Sunde arbejdspladser’ på halvårlig basis. Desuden kan evalueringsrapporten ses som en god mu-

lighed for at reflektere over processen indtil videre, holde fokus på indsatsen og se på hvordan erfaringer herfra 

kan bruges i det kommende arbejde med ’Sunde arbejdspladser’. På forhånd tak for deltagelsen! 

Introduktion 

[Det er vigtigt at spørge ind til den enkeltes motivation for at blive sundhedsambassadør og hvilke forventninger de 

har til den kommende tid. Inden interviewet vil det være rigtig godt, hvis vi kan få den enkelte til at sende deres 

handleplan på forhånd. Så er det muligt at spørge ind til den undervejs og følge op i efterfølgende interviews.] 

1. Hvordan er det gået siden du har været på første kursus?

2. Har du udviklet en handleplan for jeres forløb som en sund arbejdsplads?

Hvis ja, bliver den opfyldt?

Hvis nej, har du overvejet en dato for hvornår du vil udforme en handleplan?

3. Har der været udfordringer i at udforme handleplanen? (Ændringer, ledelsen…)

4. Lever rollen som sundhedsambassadør op til dine forventninger?

Organisering og vidensdeling 

[Vigtigt at afdække, hvordan sundhedsambassadørerne arbejder med den nye rolle. Er der fx en lokal koordina-

tor/tovholder? Går ledelsen ind i det eller er det op til de nyudklækkede sundhedsambassadører. Er medarbejderne 

med på sagen. Er der behov for hjælp og opbakning?] 

1. Har I på arbejdspladsen mødtes og snakket om hvad sundhed er for jer? Fx på et morgenmøde, afdelingsmøde

eller lignende lejlighed.
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Hvis nej, er der planer om at gøre dette, og hvornår? 

2. Føler du, der er opbakning fra ledelsen til at skabe en sundere arbejdsplads?

3. Føler du, der er opbakning fra dine kollegaer?

4. Er der noget, som du føler du har brug for hjælp til?

5. Har du været aktiv i facebook-gruppen?

Hvis ja, hvordan?

Hvad er godt? Hvad kan forbedres?

Hvis nej, hvorfor har du ikke brugt facebook-gruppen endnu?

6. Hvordan kan vi fra projektets side hjælpe dig i arbejdet som sundhedsambassadør?

7. Synes du at du mangler værktøjer?

Aktiviteter 

[Under punkt 3.3 spørges til konkrete aktiviteter og events. Optimalt set kan dette udfyldes udfra deres handleplan, 

men det skal lige tjekkes, om de rent faktisk har gjort det, der står de vil] 

1. Hvilket aktiviteter har du lavet på din arbejdsplads?

2. Har der været nogle udfordringer i at virkeliggøre aktiviteterne?

Hvis ja, hvilken?

Oversigt over aktiviteter siden kursus i september 2017:  

xxx 

3. Er der opsat overordnede mål for det næste halve år?

Måned og år Aktivitet 
[fx september 2017] [fx at afholde workshop for medarbejdere/frivillige] 

[fx september 2017] [fx at afholde workshop for medarbejdere/frivillige] 

[fx september 2017] [fx at afholde workshop for medarbejdere/frivillige] 

[fx september 2017] [fx at afholde workshop for medarbejdere/frivillige] 

4. Har I besvaret spørgeskemaundersøgelsen?

Hvis nej, hvorfor ikke?

Har der været nogle særlige udfordringer forbundet med at besvare den? (Ledelse, tager det for lang tid…)
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5. Vil I foretrække en elektronisk spørgeskemaundersøgelse sendt via nettet, fremfor den i fik denne gang i papir-

form sendt via post?

Kursus & konklusion 

1. Hvad er dine forventninger til det nye kursus? Er der nogle særlige punkter, som du håber at der bliver drøftet

(f.eks. mere om rygning eller trivsel)?

2. Hvordan synes du helt overordnet det går med at være en sund arbejdsplads og arbejde  som sundhedsam-

bassdør?

Øvrige kommentarer 

1. Har du andre kommentarer, du gerne vil dele med os?

Mange tak for hjælpen! 
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Opsummering af evalueringerne fra kursus 2 

Til 2. sundhedsambassadørkursus deltog i alt 46 sundhedsambassadører, 23 i Maniitsoq og 23 i Nuuk. Til kursets 

afslutning blev deltagerne bedt om at evaluere kursusforløbet samt indholdet via et spørgeskema, hvor de havde 

mulighed for at svare indenfor kategorierne meget godt/godt/middel/dårlig/meget dårlig/ved ikke. Spørgeskemaet 

inkluderede derudover tre spørgsmål hvor deltagerne kunne uddybe deres svar. I alt besvarede 39 deltagere 

evalueringen. 

Der var 78% som vurderede deres samlede udbytte af kurset som meget godt eller godt, to som vurderede det som 

middel, og en enkelt som dårligt (bilag 1). Her blev svaret ’dårligt’ begrundet med at der, sammenlignet med det 

første kursus, ikke var ligeså mange brugbare øvelser, samt at der var manglende dialog i grupperne. Til spørgsmålet 

om hvorvidt undervisningen gav dem ny viden og nye ideer svarede 78% meget godt eller godt. Der var 76% som 

vurderede at kursusdagene havde hjulpet dem med at igangsætte aktiviteter på deres arbejdsplads som meget godt 

eller godt. I alt 83% af deltagerne følte at de enten var meget godt eller godt klædt på til at fortsætte arbejdet som 

sundhedsambassadør. Til spørgsmålet om vægtningen af de forskellige dele af programmet svarede 74% meget godt 

eller godt, 9% middel, og en enkelt dårligt, hvilket blev begrundet med det manglende fokus på mental sundhed. I alt 

vurderede 76% af deltagerne at dagene med de andre sundhedsambassadører har givet energi og netværk til forsat 

at motivere deres kollegaer til en sund hverdag. Der var 78% som vurderede det som meget vigtigt eller vigtigt, at 

netværket blandt sundhedsambassadørerne fremadrettet styrkes. I alt 78% vurderede underviserens indsats som 

meget god eller god, to som middel, og en enkelt som meget dårlig. Dette blev yderligere begrundet med, at der var 

en manglende didaktisk forståelse for at lede/undervise en større gruppe.   

Der var en blanding af emner og aktiviteter som sundhedsambassadørerne vurderede som vigtige at arbejde videre 

med, når de kommer tilbage til deres arbejdsplads. Fem hovedemner var størstedelen enige om: de fleste 

sundhedsambassadører vil gerne arbejde videre med sund kost og fysisk aktivitet, f.eks. indførelsen af sund frokost 

og/eller frugtordning, samt yoga, gåture, lege og/eller motionsture. Flere sundhedsambassadører vil gerne have at 

ledelsen involverer sig mere i forløbet, og at ansvaret i at implementere sundhedsordninger på arbejdspladsen 

fordeles blandt kollegaerne. Enkelte sundhedsambassadører fremhæver vigtigheden af mental sundhed. 

Sundhedsambassadørerne ønsker mere sparring og viden omkring hvordan man kan samarbejde med kollegaerne og 

ledelsen, hjælp til planlægning af sundhedsordninger, samt tid til aktiviteterne i arbejdstiden. Der ønskes også mere 

løbende og bedre kommunikation med de andre sundhedsambassadører, kollegaer og ledelsen.  
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Størstedelen af sundhedsambassadørerne vurderede det som en udfordring at inddrage kollegaerne, da der er en 

manglende interesse og tidsprioritering for sundhedsordningerne. En sundhedsambassadør omtaler det som at det 

ender med at blive til ”en mere ting” for kollegaerne. Flere af sundhedsambassadørerne beskriver et manglende 

engagement fra ledelsen, som gør det svært at lave forberedelser til de forskellige aktiviteter pga. den manglende 

tidsprioritering. Et par sundhedsambassadører ønsker at have en eller flere at dele ansvaret med. 

De to byer havde nogenlunde samme opfattelse af kurset, dog havde deltagerne fra Nuuk flere afkrydsninger ved 

kategorierne ’dårlig’ og ’meget dårlig’ end Maniitsoqs deltagere. Som en helhed vurderer størstedelen af 

sundhedsambassadørerne, at kurset har været meget godt eller godt, hvorimod få deltagere vurderede enkelte dele 

af kurset som middel eller dårligt. Størstedelen af sundhedsambassadørerne glæder sig til at omsætte deres viden til 

konkrete tiltag og være med til at udvikle en sund arbejdsplads. 
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Bilag 

Oversigtstabel af antal afkrydsninger (N) ved de forskellige spørgsmål inkl. procentvis fordeling (%) * 

Meget godt/Godt Middel Dårligt/Meget dårligt Ved ikke/manglende 

afkrydsning 

3. Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af de 2 ambassa-
dør dage?

36 (78%) 2 (4%) 1 (2%) 0 (0%) 

4. Hvordan vurderer du at undervisningen har givet dig nye vi-
den og nye ideer til sundhedsarbejdet?

36 (78%) 2 (4%) 1 (2%) 0 (0%) 

5. Hvor godt tænker du at dagene har hjulpet dig i forhold til
at igangsætte aktiviteter på din arbejdsplads?

35 (76%) 2 (4%) 0 (0%) 2 (4%) 

6. Hvor godt er du klædt på til at fortsætte arbejdet som
sundhedsambassadør?

38 (83%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 

7. Hvordan vurderer du vægtningen af de forskellige dele af
programmet?

34 (74%) 4 (9%) 1 (2%) 0 (0%) 

8. Hvor godt har dagene med de andre ambassadører givet
dig energi og netværk til forsat at motivere kollegaer til en
sund hverdag?

35 (76%) 2 (4%) 0 (0%) 2 (4%) 

9. Hvor vigtigt er det for dig, at netværket blandt sundheds-
ambassadørene fremadrettet styrkes?

36 (78%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 

10. Hvordan vurderer du undervisernes indsats? 36 (78%) 2 (4%) 1 (2%) 0 (0%) 
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SUNDHEDSADFÆRD OG TRIVSEL BLANDT MEDARBEJDERNE PÅ ARBEJDSPLADSER SOM ER EN DEL AF SUNDE 
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 2 

1 Om Projekt Sunde Arbejdspladser 

I samarbejde mellem Departementet for Sundhed ved Grønlands Selvstyre (PN), CSR Greenland og Grønlands 

Idrætsforening (GIF) blev projekt ’Sunde arbejdspladser’ gennemført i perioden september 2017 til og med 

december 2019. Projektet var en sundhedsfremmende intervention med uddannelse af sundhedsambassadø-

rer i grønlandske virksomheder som omdrejningspunkt. Efter endt uddannelse forventedes det, at de nyud-

dannede sundhedsambassadører medvirkede til at skabe sundhedsfremmenende forandringer i deres respek-

tive virksomheder. Der blev lagt op til medbestemmelse og egne initiativer.  

 

I september 2017, 2018 og 2019 deltog sundhedsambassadørerne i Sundhedsambassadørkurser i Nuuk, Sisi-

miut og Maniitsoq, hvor de blev undervist i sundhedsfremmende redskaber. Sundhedsambassadørerne er ud-

dannet til at kunne generere sundhedsfremmende aktiviteter, der vil være forskellige fra arbejdsplads til ar-

bejdsplads. 

 

Udgangspunktet for projekt ’Sunde arbejdspladser’ var en ambition blandt partnerne om at 

forbedre folkesundheden. Det vil sige, at der var en forventning om, at der ville ske en forandring i takt med 

at sundhedsambassadørerne blev uddannet og kunne sætte tiltag i gang på de enkelte arbejdspladser, ligesom 

virksomhederne forventedes at øge deres fokus på sundhed og trivsel helt generelt. Fra januar 2020 overgår 

projekt ”Sunde Arbejdspladser” til GIF, der har påtaget sig opgaven at køre initiativet videre i en eller anden 

form.  

 

For at kunne følge denne udvikling på længere sigt, har vi målt folkesundheden blandt medarbejderne i de 

deltagende virksomheder ved hjælp af et spørgeskema, der blev tilsendt i foråret 2018. Denne undersøgelse 

udgør dermed en såkaldt baselinemåling for projektet, og giver en status på, hvordan det stod til i virksomhe-

derne, da arbejdet med at fremme sundheden på arbejdspladsen blev sat i gang. Ved at følge op med en 

lignende undersøgelse om nogle år, vil det være muligt at se, om virksomhederne har rykket sig sundheds-

mæssigt ved at deltage i projektet.   

 

Hvor det er muligt, sammenlignes resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen med data indsamlet i Befolk-

ningsundersøgelsen i Grønland 2018 (Larsen et al., 2019). På den måde kan vi se, om gruppen af medarbejdere 

fra de deltagende virksomheder overordnet set ligner resten af befolkningen hvad angår sundhedsadfærd og 
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trivsel. Derudover kan undersøgelsen give sundhedsambassadørerne nogle vigtige input vedrørende sund-

hedsadfærd og motivation til forandring blandt deres kollegaer. 

 

 

 

 

1.1 Deltagere 

Ud af 1.434 medarbejdere blev der modtaget besvarelser fra 580 personer. Det giver os en besvarelsesprocent 

på 40 %1. Hoveddelen af besvarelserne blev modtaget i papirform og 13 % online. I alt angav 74 % deres 

arbejdsplads. Som det fremgår af tabel 1, deltog flere kvinder end mænd i undersøgelsen og den gennemsnit-

lige alder var 43 år. I Befolkningsundersøgelsen 2018 deltog 2539 personer, hvoraf 2230 er inkluderet til sam-

menligning i analyserne til denne rapport, svarende til aldersspændet for deltagere i Sunde Arbejdspladser. 

Herved opnår man en bedre mulighed for at kunne sammenligne de to grupper. Sammenligningerne skal dog 

stadig tages med forbehold, da der er forskel i gennemsnitsalderen og fordelingen af mænd og kvinder, som 

det også fremgår af tabel 1. Også i Befolkningsundersøgelsen 2018 deltager flere kvinder end mænd, og gen-

nemsnitsalderen er 45 år. Det er herudover muligt, at der er personer i herværende undersøgelse, som også 

har deltaget i Befolkningsundersøgelsen i 2018. 

 

Tabel 1. Kort oversigt over deltagere i Sunde Arbejdspladser og Befolkningsundersøgelsen 2018. 

 
Deltagere Sunde Arbejdspladser Befolkningsundersøgelsen 

2018 
Antal deltagere 580 2230 
Køn (%) 
Antal kvinder  
Antal mænd  
Missing 

 
364 (66) 
188 (34.1) 
28 

 
1216 (54.5) 
1014 (45.5) 
0 

Alder  
Gennemsnit (spænd) 

 
42 år (16-69) 

 
45 år (16-69) 

 

I løbet af denne rapport varierer antallet af svar på de respektive spørgsmål. Der er derfor angivet (n=) i enten 

teksten eller i figurteksten, som beskriver hvor mange der har svaret på det enkelte spørgsmål. Hvis der er 

                                                 
1 Deltagerprocenten er sandsynligvis højere end de 40 % fordi nogle virksomheder er udgået fra projektet under dataindsamlingen, hvorfor der er 

indsamlet færre besvarelser end forventet. Nogle arbejdspladser blev først inddraget under kursus 2, og de forventes heller ikke at have bidraget 
med så mange besvarelser, men tæller stadig med i den samlede deltagerprocent. 
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tale om få besvarelser, skal man være forsigtig med at tolke fordelingen som et udtryk for noget generelt, da 

man ikke ved, hvad de manglende svar betyder. 
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2 Sundhedsadfærd 

2.1 Fysisk aktivitet 

Der er sket en udvikling i den generelle grønlandske befolkning over de sidste 50 år mod mere stillesiddende 

arbejde og mere fysisk inaktivitet (Larsen et al., 2019). Fysisk inaktivitet øger risikoen for hjertekarsygdom, 

kræft og diabetes, og er relateret til både trivsel og selvvurderet helbred (Rosenkranz et al., 2013, Lee et al., 

2012). Danske undersøgelser viser at fysisk inaktivitet er skyld i et tab i middellevetiden på et år og en måned 

(Eriksen et al., 2016). Forebyggelse af fysisk inaktivitet er derfor et vigtigt sundhedsfremmende tiltag. Motions- 

og Ernæringsrådet i Grønland anbefaler, at børn og voksne er i bevægelse mindst én time om dagen (Peqqik, 

2019). 

 

Der er i spørgeskemaundersøgelsen spurgt ind til fysisk aktivitet i fritiden i både vinter og sommerperioden og 

resultaterne vises i nedenstående figur (Figur 2.1.1). Størstedelen er moderat fysisk aktive både vinter og som-

mer. Det svarer til, at man blandt andet får lettere motion 4 timer om ugen (gåtur til og fra arbejde eller 

indkøb) eller lejlighedsvis motion (idræt eller slædekørsel). Det samme mønster ses i Befolkningsundersøgel-

sen 2018. I begge undersøgelser ses en tendens til, at der er en større andel, der er hårdt fysisk aktive om 

sommeren sammenlignet med vinteren. Tilsvarende er færre stillesiddende om sommeren. 

 
Figur 2.1.1.  Fysisk aktivitet i Sunde Arbejdspladser (n=421) og Befolkningsundersøgelsen 2018 (n=2068). 

 

Figur 2.1.2. viser andelen af dem, der gerne vil være mere fysisk aktive. Andelen der ønsker at være mere fysisk 

aktiv udgør 77 %, mens dette gælder for 65 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. 
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Figur 2.1.2. Andelen af dem, der gerne vil være mere fysisk aktive i Sunde Arbejdspladser (n=531) og Befolkningsun-
dersøgelsen 2018 (n=2227). 

   
 

Af figur 2.1.3. fremgår det, at der er 48 % som havde forsøgt at tabe sig inden for det seneste halve år, mens 

det tilsvarende galt for 18 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. 

 
Figur 2.1.3 Andel som har forsøgt at tabe sig inden for det seneste halve år i Sunde Arbejdspladser (n=538) og Befolk-
ningsundersøgelsen 2018 (n=2227). 

 
 
I gennemsnit havde deltagerne et BMI på 28 med et spænd fra 16 til 47, mens gennemsnittet i Befolknings-

undersøgelsen 2018 var 27 med et spænd fra 14 til 48. I figur 2.1.4. fremgår det, at 38 % var overvægtige og 

det tilsvarende var 32 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. Der var ligeledes flere svært overvægtige blandt 

medarbejderne på Sunde Arbejdspladser, 33 %, sammenlignet med 29 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. 

Der er dog ikke tale om statistisk sikre forskelle mellem de to undersøgelser.  
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Figur 2.1.4. Fordeling af forskellige BMI-grupper i Sunde Arbejdspladser (n=523) og Befolkningsundersøgelsen 2018 

(n=2193). 

 

 

Figur 2.1.5. viser fordelingen og hyppigheden af at være ude i naturen eller sejle. Deltagere som ikke har væ-

ret ude i naturen eller sejlet det seneste år udgjorde 8 % i nærværende undersøgelse, og tilsvarende ud-

gjorde denne andel 12 % i Befolkningsundersøgelsen 2018.  
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Figur 2.1.5. Fordelingen og hyppigheden af at være ude i naturen eller sejle inden for det sidste år i Sunde Arbejds-

pladser (n=527) og Befolkningsundersøgelsen 2018 (n=1750).  

 

 

2.2 Rygning 

Rygning er en af de største årsager til tabte gode leveår og er en kendt risikofaktor for en række sygdomme, 

herunder kræft og hjertekarsygdomme. Danske undersøgelser viser endvidere at rygning er årsag til et tab i 

middellevetiden på tre år og seks måneder blandt mænd og tre år og en måned blandt kvinder (Eriksen et al., 

2016). I perioden fra 2000 til 2012 var lungekræft årsag til 26 % af alle dødstilfælde i Grønland (Dahl-Petersen 

et al., 2016). Selvom at andelen af rygere er faldende i Grønland, viser tal fra Befolkningsundersøgelsen 2018 

at det stadig er over halvdelen af den voksne befolkning, der ryger (Larsen et al., 2019). 

 

Figur 2.2.1 viser at i alt 40 % i denne undersøgelse røg og tilsvarende 60 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. 
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Figur 2.2.1. Antal rygere i Sunde Arbejdspladser (n=554) og Befolkningsundersøgelsen 2018 (n=2227).  

 

 
 
Ser man på andelen af rygere (n=215), ønskede 81 % af disse at holde op med at ryge og tilsvarende 69 % i 

Befolkningsundersøgelsen 2018 (n=1343). 

 

Som det fremgår af figur 2.2.2. havde 78 % på Sunde Arbejdspladser et røgfrit hjem, mens det var tilfældet 

blandt 53 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. Der var 12 %, der ikke havde nogen begrænsninger for, hvor 

man måtte ryge i hjemmet, mens det var tilfældet hos 19 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. 
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Figur 2.2.2. Andel der har begrænsninger for, hvor man må ryge i hjemmet i Sunde Arbejdspladser (n=485) og Befolk-
ningsundersøgelsen 2018 (n=2226). 

 
 
 

2.3 Alkohol  

Alkohol kan forårsage mere end 200 forskellige sygdomme og akutte tilstande. Foruden at være en betydelig 

risikofaktor for udviklingen af kræft, er alkohol også relateret til hjertekarsygdom, diabetes og psykiske pro-

blemer (Eriksen et al., 2016). Sammenhængen mellem alkohol og dødelighed ses som en J-formet kurve, hvor 

ingen indtag medfører en højere dødelighed end små mængder, mens større mængder gradvist øger dødelig-

heden. I Danmark har forskning vist, at alkohol er relateret til et tab i middellevetiden på et år og to måneder 

blandt mænd og seks måneder blandt kvinder (Eriksen et al., 2016). Lignende undersøgelser er endnu ikke 

lavet i Grønland.  

 

Alkoholforbruget i Grønland, målt ved antallet, der rusdrikker på månedsbasis, er faldet en lille smule fra 52 % 

i 2005 til 50 % i 2014. Herudover viste Befolkningsundersøgelsen i 2018, at 19 % ikke drak alkohol. På trods af 

dette er alkoholmisbrug et alvorligt folkesundhedsproblem i Grønland og er relateret til størstedelen af sam-

fundets sociale problemer (Larsen et al., 2019).  

 

For at få en fornemmelse for sundhedsadfærden hos de virksomheder, der deltager i Sunde Arbejdspladser, 

er der spurgt ind til de ansattes alkoholforbrug og hyppigheden heraf. Som det fremgår i tabellerne, laves der 

sammenligningerne med tal fra Befolkningsundersøgelsen 2018, hvor det har været muligt. 
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Figur 2.3.1. viser at 71 % af deltagerne i nærværende undersøgelse indtog alkohol mindst en gang om måne-

den, mens det var tilfældet for 69 % af deltagerne i Befolkningsundersøgelsen 2018. Derudover var der 18 % i 

Sunde Arbejdspladser og 19 % i Befolkningsundersøgelsen 2018 der aldrig havde indtaget alkohol eller ikke 

havde indtaget alkohol de seneste 12 måneder forinden undersøgelsen. 

 

Figur 2.3.1. Hyppighed af alkoholindtag i Sunde Arbejdspladser (n=498) og Befolkningsundersøgelsen 2018 (n=1636). 

 
 
 
Rusdrikning er defineret som indtag af fem genstande eller mere ved samme lejlighed og er et af de mest 

almindelige alkoholmønstre, men også et af de farligste, hvad angår både helbredsmæssige og sociale konse-

kvenser. Det er ofte unge som rusdrikker og oftere mænd end kvinder. Grænsen ved de fem genstande eller 

mere ved samme lejlighed er sat af internationale forskere, ud fra den mængde alkohol, man skal drikke i løbet 

af et par timer for at opnå en promille på 0,8 (Larsen et al., 2019).  

 

Figur 2.3.2. demonstrerer den andel, som månedligt indtager fem eller flere genstande ved samme lejlighed. 

Denne gruppe udgør 32 % i Sunde Arbejdspladser, mens den samme gruppe udgør 35 % i Befolkningsunder-

søgelsen 2018.    
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Figur 2.3.2. Andel som rusdrikker i Sunde Arbejdspladser (n=520) og Befolkningsundersøgelsen 2018 (n=1608). 

 
 
Figuren 2.3.3. giver en oversigt over, hvor mange mænd og kvinder, der overholder genstandsgrænserne ud 

fra anbefalingerne. PAARISA anbefaler, at kvinder ikke drikker mere end 7 genstande om ugen og mænd ikke 

mere end 14 genstande (Larsen et al., 2019). I begge undersøgelser er der flest mænd, som lever op til de 

anbefalede genstandsgrænser, henholdsvis 96 % i Sunde Arbejdspladser og 92 % i Befolkningsundersøgelsen 

2018. Andelen af kvinder som lever op til de anbefalede genstandsgrænser i Sunde Arbejdspladser er 92 % og 

87 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. Denne forskel afspejler ikke nødvendigvis, at kvinder drikker mere end 

mænd, da kvindernes anbefalede grænser er betydeligt lavere end dem, der er opsat for mænd.  
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Figur 2.3.3 Andel af mænd og kvinder, der lever op til genstandsanbefalingerne i Sunde Arbejdspladser og Befolknings-
undersøgelsen 2018. 

 
 
Figur 2.3.4.  giver en oversigt af den andel, der kendte til en alkoholpolitik på deres arbejdsplads og/eller op-

levede problemer vedrørende alkohol på arbejdspladsen. Der angives af 69 % på Sunde Arbejdspladser, at 

der fandtes en alkoholpolitik på deres arbejdsplads, mens 18 % ikke vidste om der fandtes en. Størstedelen 

af de ansatte oplevede altså ingen alkoholproblemer på deres arbejdsplads, mens 19 % oplevede problemer 

med alkohol. 

 
Figurerne 2.3.4 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen (n=522). Kun Sunde Arbejdspladser. 

 
 

Personer der er vokset op med alkoholproblemer i deres barndomshjem er mere udsatte både socialt og hel-

bredsmæssigt og har oftere et skadeligt alkoholforbrug som voksne (Larsen et al., 2019). I alt havde 47 % 
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(n=530) i nærværende undersøgelse oplevet problemer med alkohol i barndomshjemmet af og til eller ofte. 

Dette er lidt færre end landsgennemsnittet, som var 58 % (n=1917) i Befolkningsundersøgelsen 2018.  

 

2.4 Hash 

Brug af cannabis, herunder hash, har en række sociale, psykiske og fysiske konsekvenser. Brug af cannabis er 

associeret med vanskeligheder i sociale relationer, og kan gøre det svært at fastholde et arbejde (Nordentoft 

et al., 2015). Brugen af cannabis er ligeledes associeret med nedsættelse af kognitive funktioner og en højere 

risiko for psykose og skizofreni. Af fysiske konsekvenser kan brug af cannabis være årsag til bronkitis, kræft 

(lungekræft) og KOL (Nordentoft et al., 2015).   

 
I 2018 havde 57 % af deltagerne i Befolkningsundersøgelsen prøvet hash. Hash bliver oftest brugt af unge 

mænd og siden 2005 er andelen også steget en smule, mens andelen af kvinder, der bruger hash er faldet 

(Larsen et al., 2019). 

 

I nærværende undersøgelse havde 55 % (n=532) prøvet at bruge hash nogensinde. I figur 2.4.1. fremgår det 

at 94 % ikke havde røget hash inden for det seneste år eller aldrig, mens denne gruppe udgjorde 81 % i Be-

folkningsundersøgelsen 2018.  

 

Figur 2.4.1. Andel med et forbrug af hash i Sunde Arbejdspladser (n=514) og Befolkningsundersøgelsen 2018 (n=1652). 
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3 Sundhed og trivsel 

3.1 Selvvurderet helbred og sygdom 

Selvvurderet helbred har vist sig at være et meget præcist mål for den enkeltes helbred. Befolkningsundersø-

gelserne i Grønland viser et fald i andelen, der vurderer deres helbred som ’godt’ eller ’virkelig godt’ fra 77 % 

i 1993 til 59 % i 2018 (Larsen et al, 2019). Langvarig sygdom er også en betydelig udfordring for folkesundheden 

i Grønland (Larsen et al., 2019).  

Deltagernes grad af selvvurderet helbred fremstår i figur 3.1.1. I Sunde Arbejdspladser har 71 % angivet at 

have et godt eller rigtig godt selvvurderet helbred, mens samme gruppe udgjorde 57 % i Befolkningsundersø-

gelsen 2018. Ligeledes var der 3 % i nærværende undersøgelse der havde angivet at have et dårligt eller meget 

dårligt selvvurderet helbred, mens dette var tilfældet for 4 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. 

Figur 3.1.1. Grad af selvvurderet helbred i Sunde Arbejdspladser (n=548) og Befolkningsundersøgelsen 2018 (n=2228). 

Langvarig sygdom er i denne undersøgelse belyst ved to hyppige sygdomme: diabetes og forhøjet blodtryk, 

der også er risikofaktorer for en række andre sygdomme. 

Figur 3.1.2. forneden illustrerer fordelingen af deltagere med selvrapporteret diabetes og/eller forhøjet blod-

tryk. I Sunde Arbejdspladser var der 3 % der havde diabetes og 20 % havde et forhøjet blodtryk. I Befolknings-

undersøgelsen 2018 havde 5 % diabetes og 29 % havde et forhøjet blodtryk. 
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Figur 3.1.2. Andel med diabetes og/eller forhøjet blodtryk i Sunde Arbejdspladser (n=539) og Befolkningsundersøgelsen 
2018 (n=1629). 
 

 
 

3.2 Mental sundhed 

Psykiske lidelser og psykisk mistrivsel er et stort folkesundhedsproblem, både i Grønland og i resten af verden. 

Mental trivsel er afgørende for den enkelte evne til at opretholde et liv med familie, venner, uddannelse og 

arbejde. Der er kommet et øget fokus på at fremme mental trivsel, fremfor udelukkende at arbejde med be-

handling af psykisk sygdom (Larsen et al., 2019).  

Arbejdspladsen er en vigtig arena, hvorigennem man kan påvirke den enkeltes mentale trivsel, og der er en 

sammenhæng mellem mental og fysisk trivsel (World Health Organization, 2013). Mental trivsel indeholder 

både positive aspekter som velbefindende og god psykosocial funktion og negative aspekter som mental mis-

trivsel (Koushede, 2015). Mental trivsel opdeles ofte i to dimensioner, en oplevelsesdimension, som dækker 

over at have det godt med sig selv og sit liv, og en funktionsdimension, der relaterer sig til trivsel i hverdagen. 

Mental trivsel kan således måles på mange måder, og af samme grund er der i nærværende undersøgelse 

benyttet en række forskellige måleredskaber til at danne et billede af de ansattes mentale trivsel (Nielsen et 

al., 2017). Det er vigtigt at være opmærksom på, at den mentale trivsel godt kan være høj, selvom man på 

samme tid oplever en række udfordringer i sit liv (Koushede, 2015). 

 
 

3.3 Tilfredshed med livet 

Som mål for livstilfredshed er der benyttet et spørgsmål fra Cantril’s ladder, hvilket er et udbredt mål for livstil-

fredshed. Man kan score fra 0 til 10, og har man en score på 7 eller derover kan man klassificeres som at have 
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en høj grad af tilfredshed med livet, en score fra 5 til 6 angiver en moderat grad af tilfredshed med livet, mens 

en score på 4 eller derunder angiver en lav grad af tilfredshed med livet (Gallup, 2016). 

 

Figur 3.3.1. angiver graden af livstilfredshed opdelt på køn. I nærværende undersøgelse var der 79 % af mæn-

dene og 85 % af kvinderne som havde en høj grad af livstilfredshed, mens 5 % af mændene og 3 % af kvinder 

havde en lav grad af livstilfredshed.  

 
Figur 3.3.1. Grad af livstilfredshed blandt mænd og kvinder (n=532). Kun Sunde Arbejdspladser.  

 
 

3.4 Selvværd og Self-efficacy 

En vigtig del af mental trivsel er følelsen af selvværd. Højt selvværd er i denne rapport defineret ved andelen 

der svarede ’helt enig’ eller ’enig’ til spørgsmålet ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er god 

nok, som jeg er?”. Spørgsmålet ”Hvor ofte kan du klare det, du sætter dig for?” er et mål for self-efficacy og 

betegner tro på egne evner, som er en vigtig del af mental trivsel, da det har betydning for om man føler, at 

man kan håndtere udfordringer i hverdagen (Koushede, 2015).  

 

Der fremvises i figur 3.5.1. graden af deltagernes selvværd og self-efficacy, fordelt på køn. Der var 83 % mænd, 

der angav at have et højt selvværd, mens denne gruppe udgjorde 78 % for kvinderne. Når man ser på self-

efficacy, angav 89 % af mænd og 81 % af kvinder en høj grad af self-efficacy og dermed en god tro på at kunne 

klare de opgaver og udfordringer, de sætter sig for at klare.  
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Figur 3.5.1. Andel med et højt selvværd og høj grad af self-efficacy blandt mænd og kvinder (n=538). Kun Sunde Arbejds-

pladser. 

 
 

3.5 Trivsel 

For yderligere at belyse god mental trivsel, er der i spørgeskemaet inkluderet den korte version af det ofte 

benyttede måleinstrument Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale, SWEMWBS, bestående af 7 

spørgsmål (Stewart-Brown and Janmohamed, 2008). I en dansk kontekst er det blevet foreslået, at personer 

som svarer ’meget ofte’ eller ’ofte’ på samtlige spørgsmål, kan betegnes som personer med en høj grad af 

mental trivsel (Rasmussen et al., 2014). I nærværende undersøgelse er trivsel defineret ved de 15 %, der har 

den højeste score på skalaen, mens mistrivsel er defineret ved de 15%, der har den laveste score på skalaen. 

Moderat trivsel dækker således alle dem, der ligger imellem disse to grænser (Stewart-Brown et al., 2015).  

 

I figur 3.6.1. fremgår graden af deltagernes mentale trivsel målt ved SWEMWBS. Den andel, der har en høj 

mental trivsel, udgjorde 17 %, mens andelen, der har en moderat mental trivsel, udgjorde 75 %. De, som an-

giver at have en dårlig mental trivsel, udgjorde 8 %.  
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Figur 3.6.1. Forskellige grader af mental trivsel målt ved Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (n=491). Kun 

Sunde Arbejdspladser. 

 

 

3.6 Ensomhed 

Ensomhed handler både om at føle sig isoleret fra andre og om at føle sig relativt ensom i de sociale relationer, 

som man allerede indgår i (Lund et al., 2011). Man kan således godt have et stort socialt netværk, men stadig 

føle sig ensom. Blandt personer, der er ensomme, ses en forøget risiko for at udvikle en række sygdomme, 

samt for tidlig død. Ensomhed er også associeret med en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. Man ved dog 

ikke, om ensomhed er den direkte årsag til påvirkningerne af både helbred og sundhedsadfærd (Eriksen et al., 

2016). Foruden de fysiske konsekvenser af ensomhed, har ensomhed store konsekvenser for den mentale 

trivsel (Richardson et al., 2017).  

 

Omfanget af ensomhed blandt deltagerne fremstår i figur 3.7.1. I nærværende undersøgelse angav 11 % af de 

meget ofte eller ofte følte sig ensomme, 36 % angav at de af og til følte sig ensomme, mens 54 % svarede, at 

de ikke følte sig ensomme. 
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Figur 3.7.1. Andel som føler sig ensom (n=534). Kun Sunde Arbejdspladser. 

 

 

3.7 Selvmordsadfærd 

Selvmord er et betydeligt folkesundhedsproblem især blandt unge i Grønland, og selvmordstanker og selv-

mordsforsøg er et alvorligt tegn på psykisk mistrivsel. I Befolkningsundersøgelsen 2018 angav en stor andel at 

kende nogen, som døde ved selvmord. At have mistet til selvmord er en velkendt risikofaktor for selvmord, 

selvmordsforsøg og selvmordstanker (Larsen et al., 2019).  

 

Figur 3.8.1. demonstrerer forekomsten af selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt deltagerne som er en-

ten under eller over 40 år i Sunde Arbejdspladser og i Befolkningsundersøgelsen 2018. I nærværende under-

søgelse var det 21 % af deltagerne under 40 år som havde haft selvmordstanker på et tidspunkt i livet, mens 

den tilsvarende andel var 34 % i Befolkningsundersøgelsen 2018. Blandt personer over 40 år havde 11 % på 

Sunde Arbejdspladser haft selvmordstanker på et tidspunkt i livet. Blandt personer over 40 år i Befolkningsun-

dersøgelsen 2018 havde 20 % haft selvmordstanker på et tidspunkt i livet. Andelen med selvmordsforsøg på 

et tidspunkt i livet, blandt personer under 40 år, var 10 % i Sunde Arbejdspladser og 16 % i Befolkningsunder-

søgelsen 2018. For Sunde Arbejdspladser havde 4 % af deltagerne over 40 år forsøgt selvmord på et tidspunkt 

i livet, mens det tilsvarende var 9 % for personer over 40 år i Befolkningsundersøgelsen 2018. 
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Figur 3.8.1. Andel som har haft selvmordstanker og selvmordsforsøg på et tidspunkt i livet i Sunde Arbejdspladser (selv-
mordstanker n=528, selvmordsforsøg n=245) og Befolkningsundersøgelsen 2018 (selvmordstanker n=1895, selvmords-
forsøg n=1283). 

 

 

Ser vi samlet set på deltagerne i Sunde Arbejdspladser havde 84 % ikke haft alvorlige selvmordstanker og 94 

% havde ikke forsøgt selvmord nogensinde. Som det fremgår at tallene, er det dog vigtigt at være opmærksom 

på at især unge er udsatte for selvmordstanker og forsøg i den sundhedsfremmende indsats fremadrettet.    

 

3.8 Mobning på arbejdspladsen 

I dag sætter man i høj grad lighedstegn mellem identitet og arbejde. Et godt arbejdsmiljø er derfor vigtigt for 

den enkeltes trivselsfølelse, og mobning kan være en alvorlig arbejdsrelateret belastning, som har negative 

konsekvenser, både for arbejdspladsen som helhed og for den enkeltes psykiske helbred (NFA, 2016). Det 

Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark, NFA, definerer mobning således: ”Når en person re-

gelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som han eller 

hun ikke kan forsvare sig imod” (NFA, 2016).  

 

Hyppigheden af mobning inden for det seneste år fremgår af figur 3.9.1. Der var 20 % som havde oplevet 

mobning månedligt eller sjældnere og 4 % der havde oplevet mobning dagligt eller ugentligt. Samlet set angav 

en fjerdedel altså at have oplevet mobning på arbejdspladsen inden for der seneste år.    
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Figur 3.9.1. Andel som har oplevet mobning på arbejdspladsen inden for det seneste år (n=535). Kun Sunde Arbejds-

pladser.  

 
 

Blandt de 24 % som angav at have oplevet mobning på arbejdspladsen, svarede 106 personer yderligere på 

hvem, der have mobbet dem. Svarmulighederne omfattede ledere, kollegaer, underordnede eller kunder, kli-

enter patienter, elever, pårørende m.fl. (dvs. pårørende til elever, klienter eller patienter). Nedenstående figur 

beskriver forekomsten af mobning fordelt på, hvem, der havde udøvet mobningen. Det var mest almindeligt 

at opleve mobning fra kollegaer (32 %), mens 16 % af dem, der var blevet mobbet, havde oplevet at blive 

mobbet af deres ledere. Et fåtal oplevede at blive mobbet af underordnede (4 %) og 14 % oplevede at kunder, 

klienter patienter, elever, pårørende m.fl. havde mobbet dem.   
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Figur 3.9.2. Andel der er blevet mobbet af hhv. ledere, kollegaer, underordnede eller kunder, klienter, patienter, elever, 

pårørende m.fl. blandt personer, der havde oplevet mobning på arbejdspladsen inden for det seneste år (n=106). Kun 

Sunde Arbejdspladser.  
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4 Opsummering 

Deltagerne i Sunde Arbejdspladser ser generelt ud til at have en lidt bedre sundhedsprofil end gennemsnits-

befolkningen i Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018, men der er trods dette en række væsentlige op-

mærksomhedspunkter for sundheden på Sunde Arbejdspladser. 

4.1 Sundhedsadfærd 
 

Fysisk aktivitet og helbred 

• De fleste af deltagerne er moderat fysisk aktive, både sommer og vinter og ligner her deltagerne i 

Befolkningsundersøgelsen 2018. 

• Generelt er deltagerne meget motiveret for at tabe sig og være mere fysisk aktive, så her er det oplagt 

at arbejde endnu mere målrettet med sund kost og fysisk aktivitet på arbejdspladserne. 

• De fleste deltagere er overvægtige, og en stor andel er svært overvægtige. Der er således en stor 

sundhedsmæssig gevinst at hente for arbejdspladserne og mere generelt på befolkningsniveau, hvis 

der på arbejdspladserne kan skabes gode ramme for vægttab, sund kost og fysisk aktivitet.  

• Deltagerne har generelt et godt selvvurderet helbred og få har diabetes, mens en femtedel har forhø-

jet blodtryk. 

 

Alkohol og rygning 

• Der er betydelig færre rygere på de Sunde Arbejdspladser end i Befolkningsundersøgelsen 2018, men 

det er stadig 4 ud af 10, der ryger. 

• Der er stor motivation blandt rygerne for at stoppe med at ryge. Der er dermed et stort potentiale for 

at arbejde med rygestop på Sunde Arbejdspladser, hvilket vil medføre store sundhedsgevinster ikke 

bare for den enkelte virksomhed, men for samfundet generelt.  

• Rusdrikning er en udfordring, og andelen der drikker fem genstande eller mere ved samme lejlighed 

svarer til befolkningsgennemsnittet.  

• Langt de fleste lever op til de anbefalede genstandsgrænser for alkohol. 

• Næsten en femtedel nævner, at der er problemer med alkohol på arbejdspladsen. Dette område bør 

være et opmærksomhedspunkt i det sundhedsfremmende arbejde på Sunde Arbejdspladser.  

• De fleste angiver, at deres arbejdsplads har en alkoholpolitik. 

• Meget få bruger hash. 
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4.2 Sundhed og Trivsel 
 
Mental sundhed 

• Trefjerdedele har en moderat grad af livstilfredshed og næsten en femtedel angiver at have en høj 

grad af livstilfredshed. Der er således et rigtig godt grundlag for at arbejde med trivselsfremmende 

miljøer gennem f.eks. sundhedsfremmende programmer som ABC for Mental Sundhed fordi mange 

har overskud og meget at byde ind med.  

• Der er udfordringer med en relativt stor andel, som føler sig ensomme i varierende grad. Dette bør 

være et opmærksomhedspunkt i det trivselsfremmende arbejde på Sunde Arbejdspladser.  

• Der er færre med selvmordstanker og tidligere selvmordsforsøg på et tidspunkt i livet sammenlignet 

med befolkningsgennemsnittet, men tallene er stadig høje. Dette bør være et opmærksomhedspunkt 

i det trivselsfremmende arbejde på Sunde Arbejdspladser.  

• Der er problemer med mobning, og det er iøjnefaldende, at deltagerne også oplever at blive mobbet 

af ledere. Dette bør være et opmærksomhedspunkt i det trivselsfremmende arbejde på Sunde Ar-

bejdspladser.  
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I samarbejde mellem PN, CSR Greenland og GIF gennemføres projektet ’Sunde 
arbejdspladser’ i perioden september 2017 til oktober 2019.  Projektet er en 

sundhedsfremmende intervention med uddannelse af sundhedsambassadører i 
grønlandske virksomheder som omdrejningspunkt. 

Efter endt uddannelse forventes det, at de nyuddannede sundhedsambassadører 
medvirker til at skabe sundhedsfremmende forandringer i deres respektive virksomheder. 

Udgangspunktet for projekt ’Sunde arbejdspladser’ er en ambition blandt partnerne om at 
forbedre folkesundheden. For at følge denne udvikling har vi målt folkesundheden blandt 

medarbejderne i de deltagende virksomheder.

I det følgende præsenteres resultaterne af denne undersøgelse.
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Sundhedsadfærd
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Sundhed

Der er sket en udvikling i den generelle grønlandske befolkning over 

de sidste 50 år mod mere stillesiddende arbejde og mere fysisk 

inaktivitet. Fysisk inaktivitet øger risikoen for hjertekarsygdom, kræft 

og diabetes, og er relateret til generel trivsel og selvvurderet 

helbred.

Ernærings- og Motionsrådet anbefaler, at børn og voksne er i 

bevægelse mindst én time om dagen.

(Befolkningsundersøgelsen 2018, www.peqqik.gl) 63



Stillesiddende beskæftigelse: 
F.eks. læser eller ser fjernsyn

Lettere motion: 
F.eks. gå tur, lettere
husarbejde, idræt, eller
slædekørsel.

Fysisk krævende motion:
F.eks. motionsidræt eller
andre motionsaktiviteter.

15%

59%

26%

11%

58%

31%

Stillesiddende Lettere motion Fysisk krævende motion

Hvad passer bedst som beskrivelse af din fysiske aktivitet i 
fritiden de seneste 12 måneder?

Vinter Sommer
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Andelen af medarbejdere der ønsker at være mere fysisk 

aktive udgør 77 %, og 44 % har forsøgt at tabe sig inden 

for det seneste halve år. 
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76 % af 
rygerne 

ønsker at 
holde op. 24%

76%

Ja Nej

Ryger du?
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88%

1%

11%

Røgfrit hjem Begrænsninger Ingen begrænsninger

Er der nogen begrænsninger for, hvor eller hvornår man må ryge i dit hjem?
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Rygning

Rygning er en af de største årsager til tabte gode leveår og er en 

kendt risikofaktor for en række sygdomme, herunder kræft og 

hjertekarsygdomme. Du kan mindske eller undgå den skadelig 

virkning ved at begrænse eller stoppe med at ryge.

(www.peqqik.gl)
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Andelen der 
nogensinde har 

prøvet hash 
udgør 44 %.

100%

0% 0%

Ikke røget hash inden
for det seneste

år/aldrig

Ryger sjældent hash Ryger hash mindst én
gang om måneden

Forbrug af hash
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Andel der aldrig indtager 
alkohol

Andel der indtager alkohol 
ugentligt eller oftere%

%
15%

66%

19%

Hyppighed af alkoholindtag

Andel der indtager alkohol 
månedligt eller sjældnere%
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Et hensigtsmæssigt alkoholforbrug er indenfor de 
anbefalede genstandsgrænser:

7 genstande for kvinder pr. uge.

14 genstande for mænd pr. uge. 

Max. 4 genstande ved samme lejlighed.

(Alkohol- og Narkotikarådet) 
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33 % drikker 5 genstande eller flere ved samme lejlighed 

mindst én gang om måneden.

94 % af mænd og 91 % kvinder overholder 

genstandsgrænserne ud fra anbefalingerne.
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Der er 94 % der aldrig føler der er alkoholproblemer på 

arbejdspladsen, mens der er 6 % der føler at der ofte eller 

af og til er. I alt var der 21 % der ikke vidste om deres 

arbejdsplads har en alkoholpolitik. 
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Sundhed & Trivsel
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27%

47%

26%

Normalvægtig Overvægtig Svært overvægtig

BMI grupper

Normalvægtig: BMI<25

Overvægtig: BMI 25-29,9

Svært overvægtig: BMI 30+
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Der er 71 % der har et virkelig godt eller godt selvvurderet helbred. 

Der er 2 % der har diabetes.

Der er 22 % der har et forhøjet blodtryk .
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Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udvikle 

sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive 

sociale relationer og bidrage til fællesskabet. 

Mental sundhed handler om at opleve at have det godt med sig selv 

og sit liv – og om at kunne fungere godt i dagligdagen i samspil med 

andre. Mental sundhed er altså langt mere og andet end blot fravær 

af psykisk lidelse. 

(WHO og Sundhedsstyrelsen) 77



82%

15%

2%

Høj grad af livstilfredshed Moderat grad af livstilfredshed Lav grad af livstilfredshed

Livstilfredshed
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Der er 87 % som vurderer at have et højt selvværd, mens 

13 % ikke angiver at have et højt selvværd. De som har et 

højt selvværd, udgør 89% blandt kvinderne og 84 % 

blandt mændene.
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Andel der har en høj grad af 
mental trivsel

Andel der har en moderat grad 
af mental trivsel

Andel der har en lav grad af 
mental trivsel

%

%

%
20%

69%

11%

Graden af oplevet mental trivsel
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Der er 94 % der har et tro på egen formåen, mens 6 % 

ikke har. 
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%

%

% Føler sig aldrig ensomme

Føler sig meget ofte eller ofte 
ensomme

Føler sig af og til ensomme

8%

35%
57%

Andel der føler sig ensomme
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Mental sundhed er noget, vi skaber sammen, og der er god grund 

til at engagere sig i aktive fællesskaber. For sandsynligheden for at 

have god mental sundhed stiger, jo mere aktiv man er, jo oftere man 

engagerer sig i aktiviteter og fællesskaber, og jo oftere man gør 

noget for andre.

(ABC mental sundhed)
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1%

18%

81%

Dagligt eller ugentligt

Månedligt eller sjældnere

Har ikke oplevet mobning

Hyppigheden af mobning på arbejdspladsen
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Mobning er ikke acceptabelt og kræver handling. Og selv om der 

måske ikke foregår mobning på arbejdspladsen, skal man være 

opmærksom på, at problemet kan opstå. Derfor bør arbejdspladsen 

have en handlingsplan for, hvordan mobning skal forebygges og 

håndteres. 

(Videncenter for arbejdsmiljø)
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Anbefalinger til Virksomhed:

• Fokus på mere fysisk aktivitet

• Fokus på mindre rygning

• Fokus på mindre rusdrikning

• Fokus på mental sundhed

• Fokus på socialt sammenhold
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Sammen med dig, fremmer vi 
sundheden
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Projekt Sunde 
Arbejdspladser 

Eksempel på tilbagemelding til en 
tilfældig mindre virksomhed 

Denne rapport angiver en række anbefalinger baseret på udvalgte parametre fra den 

samlede rapport. Der gives en meget overordnet tilbagemelding for at sikre de ansattes 

anonymitet, efterfulgt af nogle generelle anbefalinger. Afslutningsvis angives 

arbejdspladsspecifikke anbefalinger hvis muligt. 
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Fysisk aktivitet 

• Generelt ønsker de ansatte at være mere fysisk
aktive og størstedelen har forsøgt at tabe sig
inden for det seneste år.

• Alle bruger natur og sejlads som en aktivitet,
men i varierende grad.

• De ansatte er overvejende stillesiddende og
moderat fysisk aktive om vinteren. Om
sommeren er lige mange stillesiddende,
moderat eller fysisk hårdt aktive.

Alkoholindtag 

• Overordnet er alkoholforbruget indenfor de
anbefalede genstandsgrænser.

• Størstedelen af de ansatte er ikke bevidste
om at der findes en alkoholpolitik på
arbejdspladsen.

Selvvurderet helbred 

• Det selvvurderet helbred er
overvejede godt, men der kan
arbejdes mere på denne del ved sunde
tiltag.

Mental sundhed og trivsel 

• Generelt trives medarbejderne når man ser
på livstilfredshed, men der er behov for at
arbejde mere generelt med mental sundhed
når man ser på andre parametre.

• Der er behov for at se på sociale dynamikker
og sammenhold på arbejdspladsen.

Rygning 

• Rygning er en sundhedsmæssig
udfordring for arbejdspladsen, og der er
en udbredt tilkendegivelse af et ønske
om at forsøge rygestop på et tidspunkt.
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Specifikke anbefalinger til 

Virksomhed

• Mere fokus på rygning

• Mere fokus på helbred og fysisk aktivitet

• Mere fokus på mental sundhed

• Mere fokus på socialt sammenhold
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Generelle anbefalinger: 

 

Alkohol & Rygning 
Et hensigtsmæssigt alkoholforbrug er inden for de anbefalede genstandsgrænser: 
7 genstande for kvinder pr. uge. 
14 genstande for mænd pr. uge. 
Max. 4 genstande ved samme lejlighed. 

Rygning er en af de største årsager til tabte gode leveår og en velkendt risikofaktor 
for kræft og hjertekarsygdomme. Du kan mindske eller undgå den skadelig virkning 
ved at begrænse eller stoppe med at ryge. 

(www.peqqik.dk) 

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv og sit liv –
og om at kunne fungere godt i dagligdagen i samspil med andre. Mental sundhed er 
altså langt mere end blot fravær af psykisk lidelse. 

Mental sundhed er noget, vi skaber sammen, og der er god grund til at engagere sig i 
aktive fællesskaber. God mental sundhed stiger, jo mere aktiv man er, jo oftere man 
engagerer sig i aktiviteter og fællesskaber, og jo oftere man gør noget for andre. 

(WHO, Sundhedsstyrelsen og ABC Mental Sundhed) 

Mobning er ikke acceptabelt og kræver handling. Og selv om der måske ikke
foregår mobning på arbejdspladsen, skal man være opmærksom på, at problemet kan 
opstå. Derfor bør arbejdspladsen have en handlingsplans for, hvordan mobning skal 
forebygges og håndteres. 

(Videncenter for arbejdsmiljø) 

Fysisk aktivitet 
De sidste 50 år er arbejdslivet i Grønland blevet mere stillesiddende og fysisk 
inaktivitet mere udbredt. Fysisk inaktivitet øger risikoen for hjertekarsygdom, kræft 
og diabetes.  
Ernærings- og Motionsrådet anbefaler, at børn og voksne er i bevægelse mindst én 
time om dagen. 

(www.peqqik.gl) 
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Kvalitative telefoninterviews med  
sundhedsambassadører 2 måneder efter 
Kursus 3 

Baggrund 

Som led i evalueringen af Projekt Sunde Arbejdspladser, er der gennemført kvalitative telefoninterviews med 

en række sundhedsambassadører 2 måneder efter Kursus 3. Kurset var anderledes end Kursus 1 og 2 fordi det 

havde et specifikt fokus på mental sundhedsfremme. Kurset blev afholdt i Sisimiut af to forskere, der arbejder 

med mental sundhedsfremme ud fra rammen ’ABC for mental sundhed’1. Oplysninger er indhentet ved 

telefoninterviews med 11 sundhedsambassadører i november 2019, halvanden måned efter at modulet blev 

afholdt. Interviewene er baseret på spørgsmålsformuleringerne i interviewguiden (boks 1), og blev foretaget 

på grønlandsk af en medarbejder fra Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for 

Folkesundhed. Deltagelsen var frivillig og alle deltagere blev informeret herom. De overordnede emner for 

interviewet fremgår af boks 1 samt af interviewguiden (bilag 1).  

1 http://www.abcmentalsundhed.dk/

I. Introduktion
Hvor længe har du været Sundhedsambassadør, og hvordan vil du beskrive dit arbejde som

Sundhedsambassadør?

II. Organisering og vidensdeling
Hvad er sundhed for din arbejdsplads, samt den grad af opbakning du får fra lederskabet og dine

kollegaer. Udover dette, vil vi spørge ind til Facebook gruppen ’Inuummarissaasut’ og om du synes

du mangler hjælp til at udføre dine tiltag.

III. Kursus og konklusion
Hvordan bruger du din viden fra ABC for mental sundhed og giver det mening i dit arbejde? Hvad

fungerede godt og hvad kunne gøres bedre?

IV. Øvrige kommentarer
Hvis du har nogle, er du velkommen til at dele andre kommentarer omkring forløbet med os.

Boks  1. Overordnede emner i interviewguide

http://www.abcmentalsundhed.dk/
http://www.abcmentalsundhed.dk/
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Interviewene indhentede oplysninger om sundhedsambassadørernes motivation, erfaringer og oplevelser, 

hvorefter svarene blev skrevet ind i Word-dokumenter. Hovedfundende blev efterfølgende diskuteret mellem 

to medarbejdere og fremgår af nedenstående. 

Resultater 

Rollen som sundhedsambassadør 

De fleste af de interviewede sundhedsambassadører havde været med i projektet fra starten i 2017, men der 

var også nogle enkelte, som var kommet ind senere i forløbet. Der ses stadig store forskelle i, hvor godt de 

forskellige sundhedsambassadører synes det går; ser man motivationsniveauet i forhold til de tidligere 

interviews udført efter kursus 1 og 2, er de mest udfordrede sundhedsambassadører stadig motiveret i 

nogen grad for at arbejde med deres rolle, hvor denne gruppe tidligere virkede overvejende opgivende. 

Størstedelen er meget glade for deres rolle, og udfordringerne sættes i relation til ledelse, kollegaer og 

manglende tid, skiftende arbejdstider og mulighed for prioritering som nogle af de største barrierer. Der 

tegner sig et mønster af, at sundhedsambassadørerne har nemmere ved at løfte opgaven, jo længere de har 

haft rollen, imens de nyere er noget mere udfordrede. Nogle steder har man tovholdere, og det ser ud til at 

projektet kører rigtig godt på de arbejdspladser, hvor de er til stede. Omvendt er der flere arbejdspladser, 

hvor det sundhedsfremmende arbejde er gået lidt i stå i forbindelse med, at en tovholder er stoppet. 

Organisering og vidensdeling 

Meget få sundhedsambassadører har drøftet hvad sundhed er for dem på arbejdspladsen. Flere nævner, at 

de udsender mails til arbejdspladsen omkring sundhed og hænger plakater op. En stor udfordring er dog, at 

der på nogle arbejdspladser er manglende respons fra kollegaerne. Nogle oplever tilmed, at deres plakater 

gentagende gange bliver fjernet, når de har sat dem op. 

Der er fortsat meget fokus på fysisk aktivitet og kost, men et nyt tema som sundhedsambassadørerne ofte 

nævner, er fællesskabet og betydningen af dette i deres sundhedsfremmende arbejde. Kursus 3 omhandlede 

blandt andet betydningen af fællesskaber for mental sundhed, og det lader til at dette generelt ræsonnerer 

hos alle de interviewede sundhedsambassadører. Dog tilkendegav omkring halvdelen at de endnu ikke var 

kommet helt i gang med at arbejde videre med det de lærte under kurset. Der er meget fokus på at inddrage 

grønlandske elementer i det sundhedsfremmende arbejde som sundhedsambassadørerne laver, og der er 
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især fokus på grønlandsk mad og det at være i naturen. Sundhedsambassadørerne arrangerer også mange 

andre grønlandske aktiviteter på arbejdspladserne så som Grønlandsk Polka, Inuit Games og stå på ski.  

Ledelse og kollegaer 

Tidligere evalueringer baseret på interviews med sundhedsambassadørerne har vist, at opbakning fra ledelse 

og kollegaer er meget vigtigt for at kunne udføre arbejdet og påtage sig rollen som sundhedsambassadør. 

Manglende støtte fra ledelse kommer til udtryk i form af frustrerede sundhedsambassadører, som hverken 

kan finde tid, ressourcer eller overskud til opgaven. Det ses også tydeligt at opbakningen fra ledelsen er 

afgørende for at få opbakning fra kollegaerne. Der tegner sig et mønster af, at manglende opbakning fra 

ledelsen genfindes hos kollegaerne, hvilket gør arbejdet meget svært for sundhedsambassadøren. I enkelte 

tilfælde lyder det som en meget tung opgave at løfte, på grund af modstand på arbejdspladsen, der grænser 

sig til mobning. Det fremgår af interviewene, at sundhedsambassadørene i en sådan situation er særligt 

pressede og sårbare. Det er dog et mindretal, der oplever dette.  

De fleste af de interviewede sundhedsambassadører fortæller, at de oplever opbakning fra både ledelse og 

kollegaer. Der synes at være en sammenhæng mellem graden af støtte og hvor meget sundhedsfremmende 

arbejde der udføres; ved arbejdspladser med tydelig støtte fra ledelse, herunder også af økonomisk karakter, 

lader det til at der er gang i mange aktiviteter og at arbejdspladserne virkelig får rykket sig hvad angår 

sundhed og social sammenhængskraft. Den økonomiske støtte, som nogle sundhedsambassadørere 

modtager fra arbejdspladsen, er både vigtig i henhold til at afsætte tid til projektet, men også til helt basale 

redskaber som træningsmåtter, vægte, højtalere eller mulighed for at lave indkøb til sociale arrangementer. 

På nogle arbejdspladser, hvor der er mangel på opbakning kan sundhedsambassadøren opleve, at der ikke er 

nogen der møder op til de planlagte arrangementer, hvorved projektet falder helt til jorden. Der er særlig 

udfordringer ved arbejdspladser hvor der tiltræder nye ledere. Nogle sundhedsambassadørere nævner at de 

skal bruge tid på at sætte den nye leder ind i projektet og af og til overbevise den nye leder om værdien i 

projektet. 

Faktorer der fremmer eller hæmmer det sundhedsfremmende arbejde 

Foruden støtte og opbakning fra ledelse og kollegaer, fremgår det at strukturelle forhold som arbejdstider og 

produktion er udfordrende for sundhedsambassadørens arbejde. Især på arbejdspladser med 

skifteholdsarbejde og steder hvor man oplever meget travlhed er udfordret, og flere sundhedsambassadører 

påpeger at de kunne gøre meget mere hvis de havde mere tid. En klar prioritering af 

sundhedsambassadørens rolle fra arbejdspladsens side ser ud til at korrelere stærkt med det udbytte som 

ses i form af motivation og sundhedsfremmende aktiviteter.  
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Det er tydeligt at sundhedsambassadørerne har meget gavn af at have en ”buddy”, og de 

sundhedsambassadører som har mistet deres mærker tydeligt at det kan hæmme deres virke. Mange referer 

også til glæde ved at have et større netværk af sundhedsambassadører på tværs af arbejdspladser, og et af 

de steder hvor det lykkedes er der ligefrem blevet udviklet eget materiale på grønlandsk om mental 

sundhed. Mange nævner også glæden ved at have en tovholder, og der hvor en tovholder er stoppet 

afspejles det ofte i at det hele går i stå og de eller mange gode tiltag ikke bliver fulgt til dørs.  

Facebookgruppen 

Facebookgruppen bruges af de fleste sundhedsambassadører, men meget få er selv aktive derinde. De fleste 

bruger gruppen som en kilde til inspiration. De sundhedsambassadører der er på en arbejdsplads hvor 

projektet er godt integreret ser ud til at være mest aktive i gruppen. 

Kursus og konklusion 

Efter at have arbejdet med mental sundhed på kurset fremgår det af de udførte interviews, at de fleste 

sundhedsambassadører omtaler sundhed som et bredt begreb, der dækker over både krop og sind. Alle giver 

udtryk for at kurset gav god mening for dem og mange tilkendegiver et ønske om flere lignende kurser, eller 

at de havde ønsket at kurset havde været længere. En enkelt mente at kurset var for europæisk i sin tilgang, 

imens en anden mente at det havde været svært at følge kurset på grund af tolkningen. Få mente at kurset 

gik for hurtigt henover tingene, mens enkelte andre synes det var en anelse basalt. Alle tilkendegav dog at 

kurset havde været relevant og mange nævner, at det har resulteret i en bedre atmosfære på deres 

arbejdsplads, og på arbejdspladser med borgere nævnes det også at redskaberne fra kurset bliver brugt i 

relation til borgerne og at man oplever at det fungerer godt. Flere sundhedsambassadører nævner også at 

de har brugt det de lærte på kurset i deres liv udenfor arbejdspladsen. Der er en stor andel af 

sundhedsambassadørerne som nævner at der er problemer med bagtaleri på arbejdspladsen og i mange 

tilfælde giver de udtryk for, at kurset har givet nogle redskaber som kunne bidrage til at nedbringe 

forekomsten af dette. Dog gives det indtryk at dette er et betragteligt problem på mange arbejdspladser, og 

at et psykisk belastende arbejdsmiljø er årsag til at enkelte sundhedsambassadører ikke kan få mulighed at 

udfylde deres rolle. Der gives i nogle tilfælde også udsagn om yderligere hjælp til at håndtere problemer med 

bagtaleri på arbejdspladsen, som man i fagtermer nok må betegne som mobning. En sundhedsambassadør 

nævner at man på arbejdspladsen har lavet en mobbepolitik og en handleplan for mobning. Mange 

sundhedsambassadører nævner dog, at de føler at der efter kurset er ved at blive skabt en kultur på 

arbejdspladsen hvor man er blevet bedre til at kommunikere og sætte ord på sine følelser. Dog nævner én at 

vedkommende tager snakke med kollegaer, der har det svært, hvilket understreger vigtigheden af at man fra 
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projektets side fremhæver tydeligt at mental sundhedsfremme ikke betyder at man skal påtage sig at skulle 

håndtere kollegaers problemer, men at fokus er på sundhedsfremme og fællesskaber. 

Opsamling 

De fleste interviewede sundhedsambassadører havde været med fra start, og det var også hos dem det 

fungerede bedst, mens de der var kommet ind i projektet senere, havde flere udfordringer. En del havde ikke 

direkte drøftet hvad sundhed var for dem på arbejdet, men havde på trods af dette godt gang i rollen som 

sundhedsambassadør. Tovholdere, der har et overordnet ansvar for projektet og et overblik over aktiviteter 

enten på en arbejdsplads eller på tværs af arbejdspladser, ser ud til at fungere godt, og der er problemer de 

steder hvor der har været én, som så efterfølgende er stoppet. Mange sundhedsambassadører refererer til 

deres makker eller netværk af andre sundhedsambassadører, og det tyder på at være et vigtigt element. Det 

blev i forbindelse med tidligere interviews arrangeret, at man på efterfølgende kurser skulle lave en buddy-

ordning for at undgå at nogle sundhedsambassadører følte sig alene om opgaven og altid havde nogle at spare 

med. Det lader til at være svært for sundhedsambassadørerne at arbejde på egen hånd især hvad angår at 

igangsætte mental sundhedsfremmende tiltag. Det er stadig tydeligt at opbakning fra ledelse og kollegaer er 

altafgørende for at man er i stand til at leve op til rollen som sundhedsambassadør og opbakning fra ledelse 

og kollegaer motiverer og understøtter ABC’s budskab om fællesskaber. På arbejdspladser med stor opbakning 

ser sundhedsambassadøren sig selv som tovholder, og det virker således om at der løftes i folk om at blive en 

sund arbejdsplads. Manglende budgetteringer kan sætte en stopper for gode tiltag og der ses en klar 

sammenhæng mellem arbejdspladsens eksplicitte prioritering af deltagelse i projektet og det udbytte man får. 

Manglende tid til at udfylde rollen samt skiftende arbejdstider er stadig store udfordringer for nogle 

sundhedsambassadører. 

Der er et stort fokus på at bruge grønlandske elementer i arbejdet, især naturen og kulturen, og man får et 

indtryk af at sundhedsambassadørerne har taget konceptet til sig og gjort det til deres eget og at de dermed 

føler et ejerskab med et dertilhørende engagement. De fleste sundhedsambassadørere bruger kun 

facebookgruppen som inspiration og meget få er selv aktive derinde. 

Overordnet set virker det til at det kører rigtig godt med arbejdet med kost og fysisk aktivitet og mental 

sundhedsfremme er et godt element i deres arbejde om end det tager noget tid at implementere dette i både 

tankegang og arbejdsgang. De fleste bruger de fysiske materialer (plakater og nipnappere) som de modtog på 

kurset, mens andre har udviklet egne materialer på grønlandsk. Der er behov for at understrege at mentalt 

sundhedsfremme på arbejdspladsen ikke betyder at man skal bære sine kollegaer mentalt. Der er også behov 
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for at være opmærksom på bagtaleri og mobning, da det går meget igen i interviews og virker som et problem 

mange steder.  

Mange angiver at deres nye sundere arbejdsplads giver mere overskud og bedre atmosfære på 

arbejdspladsen. Flere sundhedsambassadører nævner at de ikke kun bruger det de har lært ved fra ’ABC for 

mental sundhed’ på arbejdet, men også privat eller i deres arbejde med borgere. Alle nævner at de var glade 

for Kursus 3 og mange vil gerne arbejde mere undervisning og inspiration til at arbejde med mental 

sundhedsfremme. 
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Bilag 

Interviewguide (3. runde) 

Introtekst til interviewer ved telefoninterview: 

Jeg hedder Arnaruluk Lundblad, og jeg arbejder på Center for Folkesundhed i Grønland, under Statens 

Institut for Folkesundhed. Vi har tidligere ringet rundt og talt med Jer Sundhedsambassadører om hvordan 

det går med jeres arbejde. Jeg vil stille dig nogle spørgsmål, om den kursus du har været til i Sisimiut ifm. 

”Sunde arbejdspladser”. 

Har du spørgsmål inden vi kommer i gang?   

Introduktion 

Hvor længe har du været Sundhedsambassadør? 

Hvordan vil du beskrive dit arbejde som Sundhedsambassadør? 

Organisering og vidensdeling 

[Vigtigt at afdække, hvordan sundhedsambassadørerne arbejder med deres rolle. Er der fx en lokal 

koordinator/tovholder? Går ledelsen ind i det eller er det op til Sundhedsambassadørerne selv? Er 

medarbejderne med på sagen? Er der behov for hjælp og opbakning?] 

a Har I på arbejdspladsen mødtes og snakket om hvad sundhed er for jer? Fx på et morgenmøde, 

afdelingsmøde eller lignende lejlighed. 

Hvis nej, er der planer om at gøre dette, og hvornår? 

b Føler du, der er opbakning fra ledelsen til at skabe en sundere arbejdsplads? 

Føler du, der er opbakning fra dine kollegaer? 
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Er der noget, som du føler du har brug for hjælp til? 

Har du været aktiv i facebook-gruppen? 

Hvis ja, hvordan?  

Hvad er godt? Hvad kan forbedres? 

  Hvis nej, hvorfor har du ikke brugt facebook-gruppen endnu? 

Kursus & konklusion 

Kan du bruge din viden fra kursus III om ABC for mental sundhed til at øge trivsel på arbejdspladsen? 

Har du fået redskaber og værktøjer som du føler at du kan bruge? 

Har du allerede brugt det materiale som I fik udleveret (f.eks. nipnapper og plakat?) 

Kan du se et formål med at anvende ABC for mental sundhed som Sundhedsambassadør? 

Har du brugt de budskaber og redskaber, som du fik med fra ABC for mental sundhed i din rolle som 

Sundhedsambassadør? 

Har du forslag til måder hvorpå den information du modtog om ABC for mental sundhed kunne blive bedre? 

Hvad fungerede godt? 

Øvrige kommentarer 

Har du andre kommentarer, du gerne vil dele med os? 

Mange tak for hjælpen 
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