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1.Baggrund  
 

Velliv Foreningen støtter aktiviteter, som forebygger mentale sundhedsproblemer, såsom stress, 
angst og depression, og fremmer mental sundhed i arbejdslivet. I 2019 afviklede Velliv Foreningen 
for første gang Danmarks Mentale Sundhedsdag, som er inspireret af WHO's World Mental Health 
Day, en årlig mærkedag den 10. oktober. Formålet med DMS er blandt andet at skabe 
opmærksomhed omkring mental sundhed på danske arbejdspladser og starte dialogen. Danmarks 
Mentale Sundhedsdag blev afholdt første gang i oktober 2019, hvor 850 arbejdspladser søgte om 
støtte, heraf endte 516 med at modtage støtte.  

På den baggrund besluttede Bestyrelsen på et møde i december 2019, at Danmarks Mentale 
Sundhedsdag skulle være en gentagende begivenhed og udbød en pulje på minimum 5 millioner 
kr. pr. år. ”Danmarks Mentale Sundhedsdag” blev ligeledes afviklet med succes i 2020, hvor 1070 
virksomheder sendte en ansøgning og 643 virksomhederne fik tildelt en bevilling. 
Bevillingsmodtagerne fik ekstraordinært mulighed for at afvikle deres arrangementer hele efteråret 
og frem til udgangen af 2020 grundet udfordringer med at samles og mødes fysisk som følge af 
corona-situationen.  

I 2021 holdt et rekordhøjt antal arbejdspladser Danmarks Mentale Sundhedsdag. 
Ansøgningsperioden var fra 1. juni til 26. august1. Over de 3 måneder modtog vi 994 ansøgninger. 
Figur 1 herunder viser en graf over, hvornår ansøgningerne er modtaget op til fristen i henholdsvis 
2019, 2020 og 2021. For alle årene gælder det, at størstedelen af ansøgningerne blev modtaget 
indenfor den sidste uge. 

 
1 Ansøgningsperioden har været forskellig fra år til år. I 2020 varede ansøgningsperioden fra 1. juni til 30. august og i 2019 fra 1. juni til 10. september. På 
grafen der illustrerer det samlede antal indkomne ansøgninger, er ansøgninger modtaget i september i 2019 lagt angivet til den 30 august.  



 
Figur 1 – Modtagne DMS-ansøgninger over tid i 2019, 2020 og 2021 

 

Ud af de 994 ansøgninger blev 62 indledningsvist sorteret fra, da de ikke opfyldte 
ansøgningskriterierne. 932 ansøgninger blev givet en score fra sekretariatet, og blev herefter 
vurderet af et udvalg bestående af seks repræsentanter fra faglige organisationer samt 
Foreningens uddelingsudvalg. Vurderingen resulterede i, at 667 arbejdspladser fik støtte, 
bestyrelsen udvidede dermed bevillingsrammen som følge af mange kvalificerede ansøgninger. Ud 
af de 667 bevilgede arrangementer blev 568 arrangementer afholdt.  

Statens Institut for Folkesundhed gennemførte i 2020 en analyse af de godkendte ansøgninger fra 
2019. Analysens primære formål var at kvalificere indsatsen fremadrettet ved at belyse, hvad der 
karakteriserer de godkendte ansøgere. Nærværende analyse er en gentagelse af analysen fra 
2020, der også blev gentaget i 2021. Analyserammen og udarbejdelsen af rapporten er derfor i 
store træk en gentagelse af de forrige års analyse – der er dog enkelte steder inkluderet data fra 
de forrige år med henblik på at sammenligne og følge forandringer over årene.  
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2. Rapportens hovedkonklusioner 
Formålet med denne rapport er at beskrive karakteristika ved de godkendte ansøgninger, at 
undersøge, hvilke aktiviteter bevillingsmodtagerne søger penge til og til hvilket formål. I dette 
kapitel opsamler vi kort hovedresultaterne fra analyserne. 

 Velliv Foreningen modtog 994 ansøgninger til DMS i 2021, heraf fik 667 arbejdspladser 
tildelt en bevilling. Det er et hidtil rekordhøjt antal arbejdspladser, der modtager en 
bevilling til DMS. 

 78 % af ansøgningerne kom fra nye ansøgere, det vil sige arbejdspladser, der ikke 
tidligere har søgt midler fra Velliv Foreningen. 

 Omkring to tredjedele af ansøgningerne fra private virksomheder og selvejende 
institutioner/NGO’er er små virksomheder <50 ansatte. 77 % er fra virksomheder med 
<200 ansatte.  

 Sundhed og socialvæsen er den bedst repræsenterede branche blandt ansøgere fra 
offentlige arbejdspladser, hvor langt størstedelen af de offentlige ansøgere kommer fra (77 
%).   

 Industri, sundhed og socialvæsen samt handel er de bedst repræsenterede brancher 
blandt ansøgere fra private virksomheder. Generelt fordeler ansøgere fra private 
virksomheder sig bredt over mange brancher.   

 Sundhed og socialvæsen og undervisning er de bedst repræsenterede brancher blandt 
selvejende institutioner/NGO’er. 

 Ansøgerne fordeler sig nogenlunde jævnt over regioner, dog med en væsentlig 
underrepræsentativitet fra Region Sjælland.  

 Arbejdsglæde og styrket samarbejde og kommunikation er de formål, der oftest 
karakteriserer ansøgningerne.  

 Workshops (40 %) og foredrag (32 %) er de aktiviteter, der hyppigst bevilges midler til. 

 85 % af aktiviteterne til er målrettet grupper (51 %) eller hele organisationen (34 %).  

 62 % af arrangementerne forventer at have mellem 11-40 deltagere. 

  



2. Karakteristika ved godkendte ansøgere 
  

Dette kapitel belyser karakteristika ved godkendte ansøgere. Kapitlet er opdelt i syv afsnit. Første 
afsnit belyser, hvor mange af de godkendte ansøgere, der fik tildelt en bevilling. Andet afsnit 
belyser medfinansiering og fordelingen af ansøgere, der tidligere har søgt. De næste afsnit 
belyser, hvordan de godkendte ansøgninger fordeler sig på sektor, branche, region og antal 
ansatte. Godkendte ansøgninger er de ansøgninger, der opfyldte grundlæggende kriterier i forhold 
til dato for afvikling og at formålet omhandlede mental sundhed.  

 

3.01 – Tildeling af bevillinger  
 

Figur 2 til højre viser fordelingen af ansøgninger 
der henholdsvis modtog en bevilling fra Velliv 
Foreningen eller som blev afvist. De godkendte 
ansøgninger er som tidligere beskrevet de 
ansøgninger, der blev vurderet at være inden for 
de overordnede målsætninger og vilkår for 
Danmarks Mentale Sundhedsdag og som derfor 
blev vurderet af det eksterne udvalg.  

Ud af de 932 ansøgninger fik 72 % (667) 
ansøgninger en bevilling. 28 % (265 ansøgninger) 
fik dermed et afslag. Til sammenligning fik hhv. 
72 % og 70 % af de godkendte ansøgninger en 
bevilling i hhv. 2019 og 2020.  

 

3.02 – Medfinansiering  
Ansøger skal i forbindelse med indsendelse af 
ansøgningen indsende et budget. Af 
budgetterne fremgår det, at flere ansøgere 
budgetterer med medfinansiering. Figur 3 til 
højre viser andelen af ansøgere, der har angivet 
medfinansiering i deres budget og ansøgere, der 
ikke har angivet nogen medfinansiering.  

Spørgsmålet om medfinansiering er ikke et 
selvstændigt spørgsmål i ansøgningsskemaet, 
derfor er det muligt, at flere ansøgere har 
bidraget finansielt til arrangementet uden at 
eksplicitere det i budgettet.  

Andelen af ansøgere, der har medfinansiering 
som en del af budgettet er steget markant siden 
2019 og en smule siden 2020. I 2019 angav 32 
% af ansøgerne medfinansiering, det samme 
galt 50 % af ansøgerne i 2020.  

Figur 2 – Fordeling af godkendte ansøgere, som fik eller 
ikke fik en bevilling  

Figur 3 – Fordeling af godkendte ansøgninger med 
beskrevet medfinansiering og uden medfinansiering 
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3.03 – Har tidligere søgt 
Ansøgerne bedes i forbindelse med ansøgning angive, hvorvidt de tidligere har søgt en bevilling 
fra Velliv Foreningen. Kun 22 % af de godkendte ansøgere angiver, at de tidligere har søgt, det vil 
altså sige, at 78 % af ansøgerne er nye – hvilket kan tyde på, at vi med kommunikationsindsatsen 
rammer bredt og nye virksomheder, der ikke tidligere har været i kontakt med Velliv Foreningen 
eller hørt om konceptet. 

3.04 – Sektor  
I analysen af ansøgninger fra Danmarks Mentale Sundhedsdag 2021 er der brugt tre 

sektorkategorier: Offentlig, privat og 
selvejende institution/NGO. Størstedelen af 
ansøgerne kommer fra private virksomheder 
(49 %), mens 38 % kommer fra offentlige 
virksomheder og 13 % fra selvejende 
institutter/NGO’er, denne fordeling svarer til 
fordelingen på sektor for de godkendte 
ansøgninger i 2020. I analysen fra 2019 blev 
sektor kun defineret som offentlig eller privat 
– her var 54 % af ansøgningerne fra det 
offentlige og 46 % fra det private.  

Andelen af offentlige ansøgere faldt 
betragteligt fra 2019 til 2020, og dette niveau 
af fordelingen mellem offentlige og private 
virksomheder, der har søgt, er bibeholdt i 
2021. 

 

3.05 – Branche 
Dette afsnit belyser, hvilke brancher de godkendte ansøgninger kommer fra. Nedenstående figur 5 
illustrerer, hvordan fordelingen på brancher var i 2021 og 2020. Figuren indikerer, at 
ansøgningernes fordeling på brancher er nogenlunde lig fordelingen i 2020. 

Som det ses af figur 5, kommer en tredjedel af ansøgningerne fra branchen, sundhed og 
socialvæsen. Branchen dækker over mange regionale og kommunale arbejdspladser såsom 
hospitaler, omsorgssektoren og børnehaver. 72 % af ansøgerne, der har angivet denne branche, 
er offentlige arbejdspladser.  
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Figur 5 – Fordeling af godkendte ansøgninger på branche (%) i 2020 og 2021 

I figur 6 herunder ses fordelingen af ansøgningerne på branche opdelt på hvilken sektor (privat, 
offentlig eller NGO), de kommer fra. Figuren er lavet sådan, at tallene for hver af de tre sektorer 
tilsammen summerer op til 100%.  Den giver indblik i hvilke brancher, der især fylder blandt de 
private ansøgere. Her er de mest dominerende brancher industri (12,2 %), Sundhed og 
socialvæsen (11,1 %) og handel (9,3%). Dernæst følger information og kommunikation og bygge 
og anlæg begge svarende til 8,6 % af ansøgningerne. Figur 6 illustrerer ligeledes, at de private 
virksomheder, der har søgt midler til DMS, fordeler sig over mange forskellige brancher. Ser vi på 
hvilke brancher ansøgere fra de selvejende institutioner/NGO repræsenterer er de mest 
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dominerende sundhed og socialvæsen (33,1 %), andre serviceydelser (herunder organisationer) 
(24 %) og undervisning (19,8 %).  

 

 
Figur 6 – Godkendte ansøgningers fordeling på branche og sektor.  

3.06 – Region  
Nedenstående kort (figur 7) viser den regionale fordeling af de 667 bevillinger, der blev givet ved 
DMS 2021. Som det fremgår af kortet, er der særligt mange arrangementer i Region Hovedstaden 
(185 bevillinger), Region Syddanmark (185 bevillinger) og Region Midtjylland (153 bevillinger).  

Ifølge Danmarks Statistik2 ligger 10 % af alle danske virksomheder3 i Nordjylland, 22 % i 
Midtjylland, 20 % i Syddanmark, 14 % på Sjælland og 34 % i Hovedstaden. Hvis man kigger på 
fordelingen af bevillinger i dette perspektiv, er Syddanmark med 28 % af bevillingerne en smule 
overrepræsenteret mens Sjælland med 7 % af bevillingerne og Hovedstaden med 28 % af 
bevillingerne er en smule underrepræsenterede.  

 
2 DST 2020 
3 Det gælder alle reelt aktive firmaer i Danmark på tværs af sektorer og brancher 
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Figur 7 – Antallet af bevillinger fordelt på region 

Figur 8 viser en procentvis regional fordeling af de godkendte ansøgninger fra 2019, 2020 og 
2021. Det er værd at bemærke, at andelen af ansøgninger i Region Sjælland fra 2020 til 2021 er 
faldet med fire procentpoint, svarende til niveauet for 2019. Faldet i andelen af ansøgninger fra 
Region Sjælland er sket på trods af, at der har været særligt fokus på denne region i 
kommunikationsindsatsen. Derudover er der ikke sket markante ændringer i den regionale 
fordeling.  



 
Figur 8 –Sammenligning af den regionale fordeling af godkendte ansøgninger i 2019, 2020 og 2021 

 

3.07 – Antal ansatte 
Antal ansatte i de virksomhederne, som har opnået en bevilling, er opgjort på baggrund af tal fra 
CVR-registeret og omfatter antal ansatte i hele virksomheden. Ser vi på tværs af alle godkendte 
ansøgninger kommer 43,5 % af ansøgningerne fra store virksomheder med 1000+ ansatte, men 
opdeler man virksomhederne på sektor, ses det af figur 9, at det i høj grad skyldes en overvægt af 
virksomheder med 1000+ ansatte i den offentlige sektor. Det skyldes at de fleste offentlige 
arbejdspladser hører under en kommune eller en region, hvor hele kommunen har ét CVR-
nummer. For eksempel vil en afdeling på et sygehus høre under regionens CVR-nummer og derfor 
fremgå med flere tusinde ansatte.  
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Figur 9 – Godkendte ansøgninger fordelt på antal af ansatte i alle, private og offentlige virksomheder og NGO’er. 

Ser vi derimod på fordelingen på antal ansatte opdelt på sektor, får vi et mere retvisende billede af 
antallet af ansatte på de private virksomheder og selvejende institutter/NGO’er, der har deltaget. Af 
figur 9 ses det, at størstedelen af ansøgningerne (60,2 % og 63,4 %), der kommer fra private 
virksomheder og selvejende institutioner/NGO’er, er virksomheder med under 49 ansatte. 77 % og 
83,4 % af de godkendte ansøgninger fra henholdsvis private virksomheder og selvejende 
institutioner/NGO’er er virksomheder med under 200 ansatte.  

4. Aktivitet og formål  
I forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag modtog 667 ansøgere en bevilling af Velliv 
Foreningen til at afholde én eller flere aktiviteter. Dette kapitel belyser bevillingsmodtagernes 
aktiviteter samt formålet med aktiviteterne. 
 

4.01 – Formål med aktiviteten  
 
Nedenstående figur 10 illustrerer den forholdsmæssige fordeling på formål med deltagelsen i 
Danmarks Mentale Sundhedsdag 2021 blandt bevillingsmodtagerne. Størrelsen på boksene 
illustrerer, hvor hyppigt de forekommer som formål i bevillingsmodtagernes ansøgninger. Det 
hyppigste formål med deltagelse er arbejdsglæde og at styrke samarbejde og kommunikation. 
Formålene er identificeret ved, at Velliv Foreningens sekretariat har læst ansøgningerne og 
identificeret syv formål 4, hvorefter alle ansøgninger er læst og vurderet efter hvilket formål, der 
bedst beskriver ansøgningens formål.  

 
4 Formålene er følgende angivet i vilkårlig rækkefølge: Arbejdsglæde, Samarbejde og Kommunikation, 
Reducere Stress, Blandet fysisk og psykisk sundhed, Nedbringe sygefravær, Organisationsændringer, 
Socialt samvær eller andet, der dækker over andre formål.  
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Figur 10 – Forholdsmæssige fordeling af formål med aktiviteter 

I 2020 var de formål, der primært gik igen i ansøgningerne ’Fremme af mental sundhed’, ’Forbedre 
samarbejde’, ’Forebygge Stress’ ’Arbejdspres og -byrde’. Det er dermed nogle andre kategorier, 
der er anvendt, end i 2021, og det er derfor ikke muligt at sammenligne tendenser på tværs af 
årene.  

Hvis man sammenligner formålet på tværs af sektor (se figur 11), så er der forskellige formål, der 
dominerer i ansøgningerne. For private virksomheder er det hyppigste formål socialt samvær (40 
%) og at reducere stress (34 %), mens det i offentlige og selvejende institutioner/NGO’er er styrke 
arbejdsglæden (hhv. 36 % og 32 %) og styrke samarbejde og kommunikation (29 %), der er 
formålet med aktiviteterne til DMS.  



 
Figur 11 – Formål med aktivitet fordelt på sektor i % 

 
4.02 – Corona  
Coronapandemien var et tema, der ligesom i 2020 også fyldte i 2021 og som endte med at have 
en stor indflydelse i kommunikationen og afviklingen af DMS. Derfor har en del af analysen af 
ansøgningerne fokuseret på, hvor mange ansøgere, der havde et eksplicit fokus på corona i 
ansøgningen. Det har vi defineret som, at corona er nævnt i ansøgningen. Der vil formentlig være 
en større gruppe, hvor corona har spillet en indirekte rolle i arrangementet.  

41 % af de godkendte ansøgninger i 2021 nævner eksplicit corona som en årsag i deres 
ansøgning, det er en fordobling fra 2020, hvor 21 % angav corona som en årsag. Andelen der 
nævner corona er højest blandt ansøgninger fra offentlige arbejdspladser, hvor 48 % af ansøgerne 
omtaler corona, det gælder 36 % af ansøgninger fra private virksomheder. Det indikerer, at corona 
har påvirket hhv. offentlige og private virksomheder forskelligt, og fylder mere blandt offentlige 
ansøgere.  

I forhold til formålet med aktiviteterne søger en større andel af ansøgerne - der nævner Corona i 
deres ansøgning - til aktiviteter, der skal understøtte socialt samvær (16 % sammenholdt med kun 
3 % blandt bevillingsmodtagerne).  

4.03 – Aktiviteterne  
 
Nedenstående figur 12 viser de fire typer af aktiviteter, som bevillingsmodtagere har søgt midler til. 
En ansøgning kan indeholde flere aktiviteter – eksempelvis hvis en arbejdsplads både skal have et 
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foredrag og lave deres egen ide, men der er I analysen kun taget højde for den primære aktivitet 
på dagen.   

Analysen viser, at workshops er den aktivitet, der forekommer hyppigst blandt bevillingerne i 2021 
(39,9 %) efterfulgt af foredrag (31,5 %). Der er sket et ret markant fald i andelen, der har søgt 
midler til foredrag, hvilket var den hyppigste aktivitet i 2020. Der er dog stadig en tredjedel af 
virksomhederne, der har foredrag som aktivitet i 2021 på trods af dette fald. Derudover er der sket 
en positiv udvikling på 6,8 procentpoint ift. andelen af virksomheder, der har fået midler til en 
aktivitet, som de selv har fundet på, der ikke er workshops eller foredrag. Det kan fx være 
udflugter, kanotur, opgaveløb/stjerneløb, meditativ vandring eller andre naturoplevelser.  

 
Figur 11 – Tildelte bevillinger fordelt på type aktivitet i % 

Analyseres aktivitetstype opdelt på hhv. offentlige arbejdspladser, private virksomheder og 
selvejende institutter/NGO’er ses der en overvægt (37 %) af offentlige virksomheder, der har 
foredrag som primære aktivitet, mens kun 27 % af de private virksomheder har valgt denne 
aktivitet. I de private virksomheder ser vi derimod en overvægt (44 %) af virksomhederne, der har 
valgt workshops som deres primære aktivitet til DMS.  
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4.04 – IGLO-niveau 
I dette afsnit kigger vi nærmere på, hvordan 
aktiviteterne udformer sig i organisationerne 
i forhold til IGLO-modellens fire niveau; 
Individ, Team, Ledelse eller hele 
organisationen.  

Som det fremgår af figur 12 er langt 
størstedelen af aktiviteterne målrettet 
gruppeniveauet i IGLO-modellen (51 %) 
eller hele organisationen (34 %), mens kun 
14 % alene er en individorienteret indsats 
og 1 % målrettet ledelsen.  

 

 

 

4.05 – Forventede antal deltagere pr. arrangement 
 

Figur 13 nedenfor viser, hvordan bevillingsmodtagere fordeles over aggregerede grupper af det 
forventede antal deltagere pr. arrangement. Grupperne rangerer fra 1-10 deltagere til 100+ 
deltagere ved de planlagte aktiviteter. Særligt fremtrædende er gruppen med 21-40 deltagere i 
aktiviteten. Ligesom figuren viser, at langt størstedelen (62 %) forventer at have mellem 11-40 
deltagere.  
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Figur 12 – Fordeling af aktiviteter på IGLO-niveauerne i % 



  
Figur 13 – Forventede antal deltagere i bevilgede arrangementer i % i hhv. 2020 og 2021 

Ved Danmarks Mentale Sundhedsdag 2019 var det forventede antal af deltagere i 25 % af 
arrangementerne over 61, hvilket blot var 12 % af arrangementerne i 2021 og 11 % i 2020. En af 
årsagerne til dette kan være at det nu fremgår tydeligere i både bedømmelserne af ansøgninger og 
af kommunikationen, at arrangementet skal sætte fokus på mental sundhed på den enkelte 
arbejdsplads og der kan søges til flere afdelinger på samme arbejdsplads. Dette kan have betydet, 
at større arrangementer er blevet til flere mindre. Noget der kan være afspejlet i, at der er færre 
foredrag og flere workshops.  
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