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Partnerskabsaftale for ’Sammen om mental sundhed’   
 
Formål  
Formålet med ’Sammen om mental sundhed’ er at etablere et forpligtende samarbejde med relevante interessenter 
omkring mental sundhed på arbejdspladsen. Partnerskabet vil både have fokus på forebyggelse af dårlig mental 
sundhed, fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer og tilbagevenden til arbejde under og efter 
længerevarende sygdomsforløb. Målgruppen er alle på arbejdspladsen: medarbejderen, lederen, kollegaen og 
nøglepersoner med en særlig arbejdsmiljørolle. Partnerskabet har fokus på alle arbejdspladser i Danmark, offentlige 
som private, med særlig opmærksomhed på små og mellemstore arbejdspladser. 
 
Baggrund 
Baggrunden for partnerskabet et, at der er en stigning i sygemeldinger og personer på overførselsindkomst grundet 
psykiske lidelser. Folketingets partier bag satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-17 blev derfor enige om at 
afsætte 7 mio. kr. i perioden 2014- 2017 til at etablere et nationalt partnerskab mellem staten, kommuner, regioner, 
patientforeninger og arbejdsmarkedets parter om fremme af mental sundhed på arbejdspladserne. Partnerskabet 
fortsættes med et fast driftsbudget, finansieret på Finansloven 2018-2021, forankret i Sundheds- og Ældreministeriet. 
 
Partnere  
Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet og består som udgangspunkt af relevante myndigheder fra 
sundheds- og beskæftigelsesområdet, arbejdstagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer, faglige selskaber, 
interesseorganisationer og pensionsselskaber, alle af landsdækkende karakter. For at blive medlem af partnerskabet 
skal man tilhøre en af ovennævnte kategorier eller indgå en særlig aftale med Sundheds- og Ældreministeriet og 
samtidig underskrive nærværende individuelle partnerskabsaftale. Partnerskabet sekretariatsbetjenes af Komiteen for 
Sundhedsoplysning i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt 
kommunikationsvirksomheden Operate. 
 
Generelle forpligtelser i partnerskabet  
Partnerne skal bidrage til den fortsatte udbredelse, videreudvikling og forankring af Sammen om mental sundhed ved 
løbende at:  

• medvirke ved partnerskabsmøder og i evt. andre relevante sammenhænge som en repræsentant for Sammen 
om mental sundhed 

• bidrage til at udbrede kendskabet til partnerskabets fælles værktøjskasse på www.mentalsundhed.dk, gerne 
ved hjælp af partnerskabets materialer, oplæg osv. 

• bidrage med konkrete værktøjer til værktøjskassen, som organisationens medlemmer benytter og har til 
rådighed (hovedsageligt egne værktøjer) 

• dele indhold om Sammen om mental sundhed, fx infografikker, på organisationernes egne medier – trykte, 
digitale som website, sociale medier og lign. mindst fire gange årligt tilrettelagt af sekretariatet 

• understøtte at ny viden, resultater og initiativer på området udbredes til relevante interessenter på tværs af 

arbejdstagere, arbejdsgivere og faglige selskaber 

• understøtte at ny viden, resultater og initiativer på området deles partnerne i mellem på og uden for 

partnerskabsmøderne 

• promovere vigtigheden af god mental sundhed samt forebyggelse, håndtering og behandling af mentale 
helbredsproblemer 

 
  

http://www.mentalsundhed.dk/
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Aftale om individuelt bidrag til partnerskabet 
Partnerne skal også sikre den videre udbredelse, videreudvikling og forankring af Sammen om mental sundhed 
gennem individuelt aftalte bidrag. 
 
For samarbejdet mellem xx og partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ er der aftalt følgende individuelle bidrag: 
 

HERUNDER DEFINERES I SAMARBEJDE MED DE RESPEKTIVE PARTNER, HVILKE SÆRLIGE POTENTIALER, DER ER I 

SAMARBEJDET MED PARTNERSKABET. UD FRA DET DEFINERES: 

• HVILKE SÆRLIGE BIDRAG PARTNEREN ØNSKER AT YDE TIL DEN FORTSATTE UDBREDELSE, VIDEREUDVIKLING 

OG FORANKRING AF ’SAMMEN OM MENTAL SUNDHED’? 

• HVILKE SÆRLIGE INITIATIVER, DER I SAMARBEJDE MED SEKRETARIATET KAN UDVIKLES MED HENBLIK PÅ AT 

GØRE INDSATSEN ENDNU MERE VEDKOMMENDE FOR PARTNERES MÅLGRUPPE(R)?  
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Udtrædelse af partnerskabet  

Som udgangspunkt løber partnerskabsaftalen frem til 31.12.2021. En partner i partnerskabet kan til enhver tid 
udtræde af partnerskabet. Dette meddeles skriftligt til Sundheds- og Ældreministeriet. 
 
Møder  
Der forventes afholdt minimum 2-4 møder årligt i partnerskabet. Hver partner har et medlem og en suppleant i 
partnerskabet, hvoraf en eller begge repræsentant(er) tilstræber at deltage. Møderne ledes af Sundheds- og 
Ældreministeriet.  
 
 
 
 
 
Underskrift 
Partnerskabsaftalen er tiltrådt af:  
 
 
____________________________  
Firma/forening 
 
 
____________________________  
Navn medlem  
 
 
_____________________________   
Navn suppleant  
 
 
____________________________  
Telefon og mail medlem  
 
 
____________________________  
Telefon og mail suppleant  
 
 
______________________________  
Dato Underskrift Medlem 
 
 
Den underskrevne aftale sendes til projektkoordinator ved Komiteen for Sundhedsoplysning Mette Marie Åbom på 
mma@sundkom.dk.  

mailto:mma@sundkom.dk

