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SUND-S-02 – ABC for mental sundhed i Kolding Kommune 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Sundhedspolitik 

Vedtaget: ................................  Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021, sag nr. 6. 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Annette Lund 

Tlf. nr.: ..................................... 79 79 42 00 

E-mail: ..................................... anlup@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  

Et stigende antal mennesker i Kolding Kommune oplever at have dårligt mentalt helbred, stress, angst og 

depressioner (12,5 % af deltagerne i Sundhedsprofilen 2017) og deraf følger et stigende behov for hjælp til 

at håndtere psykisk sårbarhed. Dette ses især blandt kvinder og den mest bekymrende stigning ses blandt 

de 16–34 årige, hvor der blandt andet ses en stigning i andelen, der ofte føler sig uønsket alene.   

Et af redskaberne til at vende denne udvikling foregår i regi af det nationale partnerskab ”ABC for mental 

sundhed”, som har sine rødder i den australske indsats Act-Belong-Commit. Forskning viser, at mental sund-

hed styrkes og vedligeholdes ved at vi: 

• Gør noget aktivt (Act) 

• Gør noget sammen med andre (Belong) 

• Gør noget meningsfuldt (Commit) 

I Kolding vil også være fokus på restitution, søvn og pauser, da undersøgelser har peget på disse som vig-

tige komponenter i en dansk kontekst.  

 

Forslaget stiler mod at indfri følgende:   

 Flere borgere oplever at komme tættere på at leve det liv, der giver mening for den enkelte 

 Flere borgere oplever at lykkedes med at leve en mere aktiv hverdag - fysisk, psykisk og/eller socialt 

 Flere borgere oplever at indgå i et eller flere meningsfyldte fællesskaber, hvor de føler sig anerkendt 

og inkluderet, og oplever at de både kan bidrage med noget til fællesskabet og samtidig også selv 

får noget ud af at deltage i fællesskabet. 

 Flere borgere oplever en bedring i deres forvaltning af energi og overskud herunder bedre søvn. 

 

Hvis ændringsforslaget ikke vedtages er konsekvensen, at indsatsen vil være reduceret til ét år (2021), som 

er finansieret inden for den eksisterende budgetramme og dermed foregår i reduceret skala. I indeværende 

år går der ressourcer fra Ligevægt og Terapihaven til denne nye indsats og opfanget af disse aktiviteter er 

således reduceret i 2021.  
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Undersøgelser viser, at danskerne intuitivt godt ved, hvad der er vigtigt for deres trivsel, men mange glem-

mer at tillægge det betydning eller prioritere det i hverdagen. Konkret foreslås det at ansætte en tovholder, 

som skal styrke udbredelsen af tilgangen ”ABC for mental sundhed” i hele kommunen. Tovholderen vil orga-

nisatorisk blive tilknyttet Afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse, men vil have hele kommunen 

som sit virkefelt.  

 

Med dette forslag vil ABC for mental sundhed kunne udfoldes i fuld skala med fokus på at udbrede budska-

bet blandt relevante medarbejdergrupper på tværs af kommunen, der har direkte borgerkontakt, og blandt 

samarbejdspartnere, som skaber rammerne omkring fællesskaber og foreninger. Formålet er at øge deres 

viden om og opmærksomhed på, hvordan de kan arbejde med mental sundhedsfremme og hjælpe borgere 

på vej i hverdagen. Indsatserne vil tage udgangspunkt i designtænkning i form af inddragelse og dialog med 

borgerne om de gode løsninger. Sideløbende hermed vil tovholderen skabe kampagner, der for eksempel 

gør den generelle befolkning opmærksom på, hvad man kan gøre for sin egen og andres mentale sundhed. 

Som partner bliver Kolding Kommune en del af et stærkt netværk drevet af Syddansk Universitet og Køben-

havns Universitet, der tilbyder forskningsbaseret viden, inspiration, kompetenceudvikling og sparring på lo-

kale indsatser og kampagner. Den letforståelige ramme kan bruges til at række ud til flere og nye samar-

bejdspartnere og få endnu mere fokus på, hvad der i fællesskab kan gøres for at styrke borgernes mentale 

sundhed i hele Kolding Kommune. 

 

Region Syddanmark og størstedelen af regionens 22 kommuner er indtrådt i partnerskabet, som vil udgøre 

rammen for et tværgående fokus på at fremme mental sundhed. Kolding Kommune tiltrådte partnerskabet i 

januar 2021 blandt andet på opfordring fra Sundhedsstrategisk Forum. I Kolding Kommune er der afsat res-

sourcer til at arbejde med indsatsen til udgangen af 2021, og med dette forslag ønskes denne indsats styrket 

og forlænget.  

 

Den generelle og langstrakte udvikling på området monitoreres blandt andet via Sundhedsprofilen, som gen-

tages hvert 4. år. På den korte bane vurderes effekten af indsatsen ved hjælp af trivsels- og fællesskabsmå-

linger samt kvalitative interviews og workshops.  

 

I Kolding Kommune er der et generelt fokus på at styrke borgernes mentale sundhed, blandt andet i regi af 

”Bæredygtighedsstrategien Kolding 2030” og et specifikt fokus på ”Mental sundhed og trivsel blandt børn og 

unge” i regi af Sundhedsaftalen. Forslaget flugter med visionerne bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og 

Sammenhæng” og ligger i direkte forlængelse af de nuværende principper i f.eks. Ligevægt, 60+Frisk, Be-

væg dig for livet, workshops i Terapihaven m.m.  

 

Dårligt mentalt helbred er årsag til nogle af de dyreste lidelser for samfundsøkonomien, da de indirekte udgif-

ter 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 omkost-

ninger til årligt at være 55 mia. kr. (61 mia. i 2015-tal). Sundhedsstyrelsen opgør, at alene det årlige produkti-

onstab for patienter behandlet for depression og angst er 11,7 mia. kr. Behandlingsomkostningerne hertil er 

2,2 mia. kr. Alene angst og depression koster årligt samfundet 13,9 mia. kr. ifølge Dansk Psykolog Forening.  


