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Beskrivelse: 

De samfundsmæssige omkostninger forbundet med dårligt mentalt helbred er høje og sti-

gende. Det er nogle af de dyreste lidelser for samfundsøkonomien, da de indirekte udgifter 

dækker over den tabte produktion som sygefravær, nedsat funktionsevne og førtidspension. I 

’Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde’ (2010) opgøres de 

samfundsmæssige omkostninger til årligt at være 55 mia. kr. (61 mia. i 2015 tal). Sundheds-

styrelsen opgør, at alene det årlige produktionstab for patienter behandlet for depression og 

angst, er 11,7 mia. kr. Behandlingsomkostningerne hertil er 2,2 mia. kr. Alene angst og de-

pression koster altså årligt samfundet 13,9 mia. kr. ifølge Dansk psykolog forening.  

 

Samme billede gør sig gældende i Kolding Kommune – der er et stigende antal mennesker, der 

oplever at have dårligt mentalt helbred, stress, angst og depressioner. De fleste er kvinder og 

flest i alderen 16 – 34 år. 

 

I Region Syddanmark har der samlet set været en stigning i andelen af borgere med dårligt 

mentalt helbred, fra 10,5 % i 2010 til 13,5 % i 2017. Stigningen er dog primært sket mellem 

2013 og 2017. I Kolding Kommune oplyser 12,5 af de adspurgte, at de har et dårligt mentalt 

helbred. I 2010 var det 11,2 procent i Kolding Kommune. 

 

De menneskelige omkostninger forbundet med stress, angst og depression er store. Mange 

kan ikke gennemføre en uddannelse eller være på arbejdsmarkedet og bliver derfor socialt iso-

lerede. Med det store antal mennesker, der får nedsat deres livskvalitet massivt grundet pro-

blematikker med stress, angst og depression, kan en meningsfuld indsats gøre en stor forskel. 

Stress, angst og depression præger den enkelte og hele familiens liv og derfor bør værktøjer 

og ressourcer til at arbejde systematisk med mental sundhed udbygges og synliggøres.  

I Kolding Kommune arbejdes der ud fra et nyt sundhedsbegreb og en ny tilgang i mødet med 

borgeren. Begge dele er udviklet i arbejdet med implementeringen af Borgerens Centrum og 

Selvværd og Sammenhæng. Den første nye indsats på baggrund den nye tilgang, er indsatsen 

Ligevægt. I tilgangen arbejdes der med at rette fokus på de bagvedliggende grunde til, at man 

overspiser eller er utilfreds med sin krop og vægt. Udgangspunktet er, at aktivere det enkelte 

menneskes indre kontrol – frem for at opbygge indsatser om en ydre styring.  

 



Under Selvværd og Sammenhæng er der udviklet 5 leveregler. Sæt fællesskabet i spil er den 

ene. Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når 

de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lo-

kal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker. Derfor er det vigtigt, at kommunen ikke 

ses som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp idet løsninger, der rækker 

ud i civilsamfundet, giver mulighed for stærkere helhedsløsninger. 

 

Ændringsforslaget beskriver en indsats med to hovedspor:  

 et forebyggende spor, hvor der er fokus på at øge den mentale styrke hos borgeren og 

hermed undgå, at så mange mennesker rammes af stress, angst og depression. Kon-

kret foreslås det, at Kolding Kommune deltager i partnerskabet ABC for mental sundhed 

og at der ansættes en projektleder i Sundhedsområdet til at implementere tilgangen. 

Projektlederens opgave bliver også at skabe større tydelighed og bevidsthed omkring 

værdien af meningsfulde fællesskaber i forhold til både borgere, medarbejdere og sam-

arbejdspartnere samt at bygge bro på tværs i kommunen og mellem kommune, civil-

samfund og regionens tilbud. 

 

 et spor, hvor der er fokus på at styrke indsatser og tilbud, der skal bidrage til mestring 

af stress, angst og depression, med henblik på, at flere borgere kan føre et selvstæn-

digt og meningsfuldt liv. Konkret foreslås det, at der ansættes en person i Socialområ-

det, der kan arbejde som guide og som hjælper borgerne til de tilbud, der er rigtige for 

dem - uanset om tilbuddet er i civilsamfundet, regionen eller i kommunen. 

 

Indsatsen flugter med indsatserne i Sundhedsaftale 2019 – 2023 i Region Syddanmark, der 

har fokus på, hvordan vi øger den mentale trivsel. Indsatserne skal være det centrale element 

i Kolding Kommunes arbejde med mental sundhed. Tilbuddet skal gå på tværs af forvaltninger 

og synliggøre, hvilke muligheder den enkelte har for at få den rette støtte til at mestre eget 

liv.   

 

Målet med indsatsen er, at fremme borgernes mentale sundhed, mestre eget liv, skabe mening 

og deraf mental sundhed for den enkelte. Ved at have fokus på, at borgerne har det godt, tri-

ves og fungerer i hverdagen, fremmes livskvaliteten og f.eks. modvirkes depression og angst. 

Herved øges den enkeltes muligheder for at påbegynde, fastholde eller vende tilbage til uddan-

nelse og arbejde og socialt liv og fællesskaber. 

 

Det forebyggende spor 

Det foreslås, at der ansættes en medarbejder i Sundhedscenteret som skal arbejde med ABC 

for mental sundhed og at Kolding Kommune tilslutter sig Partnerskabet ABC for mental sund-

hed. ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats, som retter sig mod 

hele befolkningen, og den giver et nyt, positivt og handlingsorienteret fokus på mental sund-

hed. På den måde understøtter ABC for mental sundhed både Kolding Kommunes fokus på at 

styrke borgernes mentale sundhed og Sundhedsaftalens målsætningen om at reducere ande-

len af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt 8% for mænd og 16% for kvin-

der (Sundhedsaftalen 2019-2023). 

 

ABC for mental sundhed er baseret på den australske indsats Act-Belong-Commit: 

(A) gør noget aktivt - (B) gør noget sammen med andre - (C) gør noget meningsfuldt. 

 

Implementeringen af ABC flugter med ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng”. I 

Kolding Kommune arbejdes der allerede med disse principper i mange sammenhænge f.eks. 

Ligevægt, Borger-til-Borger, 60+ Frisk, Bevæg dig for livet, workshops i Terapihaven.  

 

Implementeringen af ABC for mental sundhed er en indsats som arbejder sig ind i forskellige 

forvaltningsområder i kommunen med det formål, at understøtte udbredelsen af tilgangen, at 

uddanne medarbejdere i tilgangen og bygge bro ud i civilsamfundet.  

 

Mestrings sporet 

Det er erfaringen, at der i Kolding Kommune er mange gode etablerede og frivillige tilbud, der 

henvender sig til mennesker med stress, angst og depression. Som udviklingen er nu, tegner 

der sig et billede af, at behovet for at understøtte borgere i at håndtere/mestre stress, angst 

eller depression vil være stigende fremadrettet, hvis ikke der arbejdes aktivt for at vende ud-

viklingen.  



 

Derfor foreslås det, at der ansættes en medarbejder i Socialområdet, der fungere som guide/ 

brobygger til de borgere, der har behov for at blive matchet ind i det tilbud, der vil give me-

ning for den enkelte.  Samtidig vil den person kunne understøtte, at der rækkes ud over det 

kommunale fagsystem og at der bygges bro ind i de bredere fællesskaber i større omfang, end 

vi gør i dag. F.eks. ved at understøtte tovholdere i tilbud drevet af frivillige som Borger til Bor-

ger, hvor der allerede er solid erfaring for, at borgerne oplever, at indgå i mere bæredygtige 

og ligeværdige relationer med mennesker, der kan genkende problemstillinger fra eget 

liv.  Guiden/brobyggeren vil fysisk arbejde ud fra Låsbyhøj.  

 

Samlet er formålet, ved ansættelsen af to medarbejdere i hhv. Sundhedsområdet og Socialom-

rådet, at de i et tæt samarbejde skal sætte fokus på, at vi i Kolding Kommune arbejder mere 

forebyggende og at borgerenes mestringsevne øges – samtidig med, at de skal to skal være 

brobyggere mellem områder i kommunen, samarbejdspartere i civilsamfundet og regionen, så 

det bliver lettere for den enkelte borger at tilgå lige præcist den hjælp og støtte, der er behov 

for. De to medarbejderes opgaver bliver således at arbejde med tilgangen, implementeringen 

af ABC for mental sundhed, sætte fokus på mestringsstrategier, at bygge broer og være guider 

for de borgere, der har behov for det.  

  


