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Beskrivelse: 

I Kolding er 40% af alle sygemeldte ramt af stress, angst eller depression i let til moderat 

grad, og et længerevarende sygeforløb kan resultere i, at vedkommende mister kontakten til 

arbejdsmarkedet. På Jobcenter Kolding er der derfor afsat flere ressourcer til at støtte og 

hjælpe denne gruppe af borgere, og i 2018 gik Arbejdsmarkedsudvalget sammen med Social- 

og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget om et projekt i samarbejde med Aarhus Universitet for 

at se, hvordan man kunne arbejde med denne gruppe af sygemeldte borgere.   

Projektet blev udformet med inspiration fra udenlandske erfaringer og forskning, der viser, at 

kunst og kultur kan have positiv effekt på helbredet. Desuden trak man på Kolding Kommunes 

egne erfaringer fra Terapihaven Møllebæk, Psykiatrikoret og pilotprojektet Kunst & Trivsel.  

Resultaterne fra projektet viser, at ved opstart af projektet vurderer borgerne deres 

arbejdsevne til 27 på en skala fra 0 – 100. Ved afslutningen af projektet (3 mdr. senere) blev 

borgerne igen bedt om at vurdere deres til arbejdsevne, og nu blev den i gennemsnit vurderet 

til 49. Efter yderligere 3 mdr. var tallet oppe på 57. Desuden oplever deltagerne, at angst og 

depressionssymptomer er faldende igennem forløbet, og deltagerne rapporterer om genvunden 

selvtillid og lyst til arbejdslivet. Når man rammes af disse typer psykisk sygdom, sker der ofte 

tilbagefald, men for deltagerne på Kultur i arbejde har 59% ikke tilbagefald efter et år. 

Projektperioden udløber i juni 2020, og erfaringerne fra det er så gode, at det anbefales at 

implementere projektets elementer i forvaltningernes arbejde med borgerne.   

 


