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Notat

Forløbsprogrammet for mennesker med depression 

Uddybende beskrivelse af den koordinerende kontaktperson.

Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom er på møde i Det Administrative Kontaktforum 
den 23.01.20 blevet bedt om at uddybe beskrivelsen af den koordinerende kontaktperson i 
forløbsprogrammet for mennesker med depression. Dette har baggrund i, at forløbsprogrammet 
introducerer en ny indsats i form af en koordinerende kontaktperson.

Den koordinerende kontaktperson skal tilbydes for de borgere, der er diagnosticeret med en 
depression og som samtidig har komplekse behov, herunder indsatser inden for 
arbejdsmarkedsområdet og øvrige kommunale områder. 

Opgaver og kompetencer
Den koordinerende kontaktperson sikrer, at der som minimum afholdes et fælles møde med relevante 
aktører, hvor der lægges en fælles plan for den videre indsats. For praktiske formål betyder det, at den 
koordinerende kontaktperson indhenter samtykke fra borgeren, varetager mødeindkaldelse med 
dagsorden, information til borgeren og opsamling på de aftaler, der indgås på mødet. Da depression 
ofte vil have en påvirkning på de kognitive funktioner, skal indgåede aftaler nedfældes på skrift, som 
borger får med hjem.

Møder aftales efter behov – f.eks. hvis det er nødvendigt at justere i planen. 

Da funktionen kan placeres på mange forskellige områder, betyder det også, at personale med 
forskellige faglige baggrunde kan varetage funktionen. Følgende kompetencer vil være givende for at 
kunne varetage opgaven;

• Har en god kontakt til borgeren
• Viden om depression og symptomer  
• Motiverende og evne at fastholde de mennesker, som har depression
• Empatisk, rummelig, anerkendende, selvstændig og evner at målrette indsatsen 
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Forankring af funktionen
Funktionen som den koordinerende kontaktperson bør placeres i lokalpsykiatrien, hvis borgeren er i 
behandling i psykiatrien. Hvis borger ikke er i behandling i psykiatrien, placeres 
kontaktpersonsfunktionen i det kommunale område, der varetager rehabiliteringsopgaven i forhold til 
depressionsramte borgere. Disse parter har ansvaret for opstart af ordningen. 

Baggrunden for denne anbefaling er, at lokalpsykiatrien og/eller det relevante kommunale område 
har en væsentlig og kontinuerlig tilknytning til den depressionsramte under forløbet. 

Varetagelsen af funktionen kan tilrettelægges på mange måder, da der lokalt kan besluttes, om 
funktionen placeres hos enkelte dedikerede medarbejdere eller en større medarbejdergruppe.

Økonomi
Ved at inddrage funktionen med en koordinerende kontaktperson bliver kommunikationen omkring 
borgernes forløb mere systematisk og derved mere effektiv over tid. Derfor vil den koordinerende 
kontaktpersons funktion ikke nødvendigvis medføre øgede udgifter for de involverede aktører. Som 
følge heraf er der ikke beregnet omkostninger ved ordningen. Det forventes, at funktionen kan 
varetages indenfor de nuværende ressourcemæssige rammer. 


