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Freud?

En sur, gammel mand. Det indtryk efterlader billederne af Freud.
Hvad blev der af de billeder, der viser den glade Freud?
SIDE 4

Øh, lokalløn …

Penge i parforholdet

Klik ind på www

Nogle offentlige arbejdsgivere
har glemt aftalen om lokalløn.
Læs om et grelt eksempel.

Anna tjener mere end Anders.
Det er ikke nemt for Anders’
manderolle at kapere det.

Mange psykologers hjemmesider
overser klienten. Tre gode råd til
din webmaster.
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Folkesundhed – op og ned

I

nden for de seneste tre år har danskerne fået et bedre fysisk helbred. Vores for
brug af alkohol er på vej ned, og der bliver færre storrygere og færre unge ryge
re.
Tendensen ses afspejlet i den nye ’Nationale Sundhedsprofil’, som Sundheds
styrelsen står bag. Sundhedsprofilen er baseret på svar fra mere end 160.000 dan
skere over 16 år og leverer dermed et omfattende billede af, hvordan danskerne selv
mener de har det.
Undersøgelsen sætter også spot på den mentale sundhed, men her går bevægel
sen desværre i modsat retning. Der bliver flere og flere, som ikke trives psykisk og
socialt.
Siden undersøgelsen blev lavet første gang, for tre år siden, er den mentale
sundhed blevet dårligere i stort set alle aldersgrupper og for begge køn. Mere end
hver tiende dansker vurderer, at de har et dårligt mentalt helbred i form af blandt
andet søvnbesvær, stress og nedtrykthed. Hver femte af os føler stress. Resultatet er
et enormt tab af ressourcer, menneskelige såvel som økonomiske, idet både familieog arbejdsliv bliver ramt. Det er såvel den enkelte borgers trivsel som vores fælles
sundhedsindsats, der er på spil.
Især de unge og yngre kvinder har det skidt. Næsten hver
femte blandt de unge kvinder angiver, at de har et dårligt
mentalt helbred. For mændenes vedkommende er det ca.
hver tolvte. I begge tilfælde er det alt, alt for mange.
Den overbevisende dokumentation af den negative
udvikling, som den ’Nationale Sundhedsprofil’ udsty
rer os med, gør det klart, at der er grund til at satse
målrettet på at forebygge og behandle den manglende
trivsel, stadig flere danskere mærker. Søvnbesvær,
stress og nedtrykthed er spejlbilledet af det moderne
liv – i en lige så alvorlig grad som fx fedme og hjerte
karsygdomme.
De kommende års store indsatser for folkesund
heden bør derfor have danskernes psykiske og socia
le trivsel i fokus, så vi om nogle år kan se en folke
sundhedsprofil, der viser, at danskernes trivsel
på alle områder er i bedring.
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