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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 stig-

ning i andelen, der ofte føler sig uønsket alene. 

 

Et af redskaberne til at vende denne udvikling handler om at få hurtig hjælp til at finde det 

rette tilbud så tidligt som muligt. Derfor foreslås det at oprette en ny funktion som borgernes 

stifinder og guide til det rette tilbud om mental sundhed. Guiden skal sikre synlighed, tilgæn-

gelighed og kendskab til de eksisterende tilbud. Målgruppen er de mennesker, hvis hverdag er 

påvirket af psykisk sårbarhed, men som ikke har en diagnose og derfor sjældent modtager 

professionel hjælp eller som af forskellige årsager holder sig tilbage fra at søge hjælp ad de 

formelle kanaler. Formålet er at hjælpe flere borgere med psykisk sårbarhed til en større grad 

af mestring og dermed til et mere selvstændigt og meningsfuldt liv i forhold til f.eks. uddan-

nelse, arbejde og den generelle sundhed og trivsel. 

 

Alle borgere i Kolding Kommune kan kontakte guiden direkte uden henvisning og få åben, ano-

nym og lettilgængelig rådgivning og hjælp til eksisterende indsatser og tilbud. Guiden skal 

hjælpe borgerne til de tilbud, der er rigtige for dem - uanset om tilbuddet er i civilsamfundet, i 

regionen eller i kommunen. Guiden skal fungere som brobygger for den enkelte og mødes med 

borgerne dér, hvor det giver mest mening for den enkelte - enten på en uddannelsesinstitu-

tion, i borgerens eget hjem, på en cafe, i fritidslivet, over telefonen m.m. Guiden skal samtidig 

understøtte, at der rækkes ud over det kommunale fagsystem og ind i de bredere fællesskaber 

i større omfang end i dag. Dette kan for eksempel ske ved at understøtte tovholdere i frivillige 

tilbud m.m. 



Ændringsforslag 

 

 

Forslaget sigter mod at styrke den mentale trivsel og understøtte borgerens egen mestring i 

forhold til psykisk sårbarhed, stress, angst, ensomhed og depression. Forslaget skal ses i sam-

menhæng med ændringsforslaget ”SUND-S-01 ABC for mental sundhed i Kolding Kommune”. 

De to forslag supplerer og styrker hinanden på tværs af social- og sundhedsområdet i form af 

en tæt kobling mellem den sundhedsfremmende og forebyggende indsats og den tidlige ind-

gang til de behandlende tilbud. Forslaget flugter med visionerne bag ”Borgerens centrum” og 

”Selvværd og Sammenhæng” og ligger i direkte forlængelse af de nuværende principper i 

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

m.m. Indsatsen understøtter ligeledes Byrådets indsats for Kolding 2030 ”Sundhed og trivsel 

for alle” samt Sund-hedsaftalens fokus på at reducere andelen af unge med dårlig mental triv-

sel. 

 

Dårligt mentalt helbred er årsag til 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). 

 

Sundhedsstyrelsen opgør, at alene det årlige produktionstab for patienter behandlet for de-

pression 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. 

 


