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Kom til os
Vi fører alt indenfor gardiner og
solafskærmning. I butikken kan du få
inspiration til din boligindretning.

- eller lad os komme til dig...
Få besøg af vores gardinkonsulent, så vi
sammen kan se hvad der passer til netop
din bolig.

Gratis og uforpligtende rådgivning,
måltagning og tilbud på den helt rigtige
gardinløsning.

gardiner
nye

.dkEN GARDINER
RUGKÆRGÅRDSVEJ 54
2630 TÅSTRUP
TLF. 43 99 15 53 EMAIL: INFO@NYEGARDINER.DK

Butikken har åbent: mandag, onsdag og torsdag 10 - 17
så kontakt os

Udsatte unge kæmper med psykiske lidelser

Antallet�af�unge�
borgere�på�offentlig�
forsørgelse�er�de�
seneste�år�steget�i�
Høje-Taastrup,�og�
en�del�af�dem�har�
psykiske�lidelser.

Sagsbehandlere med tæt 
kontakt til de unge giver 
udtryk for, at psykiske lidel-
ser spiller en stor rolle for 
de unges arbejdsmarkedstil-

knytning, og der efterlyses 
mere viden om omfanget af 
unge med psykiske lidelser.

På den baggrund har det 
lokale beskæftigelsesråd 
lavet en ny undersøgelse af 
unge med psykiske lidelser. 
Undersøgelsen giver beskri-
velser af de unge i forhold 
til sygdomstyper, alvors-
grader, de unges forsørgel-
sesgrundlag og sundheds-
faglige behandlingsforløb. 
208 unge under 30 år har 

psykiske lidelser, hvilket 
svarer til over halvdelen af 
unge under integrationslo-
ven, på sygedagpenge eller 
kontanthjælp.

Overraskende mange 
unge mænd i Høje-Taastrup 
Kommune, 45 procent, har 
psykiske lidelser. Det er en 
større gruppe end blandt 
psykisk syge i hele landet.

Over halvdelen af de unge 
har sygdomme som angst, 
depression, maniodepres-
sivitet, skizofreni, tvangsli-
delser, posttraumatisk stress 
syndrom og spiseforstyrrel-
ser.

De unge har problemer 
med misbrug, kriminalitet, 
dårlig økonomi og boligfor-

hold, manglende evne til at 
fastholde job og uddannelse 
og svagt socialt netværk. 

Nye tiltag
Næstformand Svend-Erik 
Hermansen(A) i det lokale 
beskæftigelsesråd i Høje-
Taastrup ser på analysen 
med bekymring:

- Min klare holdning er 
at vi må have igangsat mål-
rettede initiativer og finde 
ud af, hvordan kommunen 
kan hjælpe med at skabe 
baggrund for en bedre til-
værelse. For eksempel ved 
mere opmærksomhed over-
for truede børn og unge i 
skolesystemet.

Det er tydeligt at de nuvæ-

rende aktiveringstilbud til 
unge med psykiske lidel-
ser ikke svarer til de unges 
behov.  Tilbuddene er meget 
standardiserede, ufleksible 
og kollektive.

I Jobcenter Høje-Taastrup 
er unge med psykiske lidel-
ser spredt ud på mange 
teams og sagsbehandlere.

Organiseringsformen og 
den manglende specialise-
ring i forhold til unge med 
psykiske lidelser er uhen-

sigtsmæssig, mener Svend-
Erik Hermansen.

- Der er tale om meget 
alvorlige og komplicerede 
problemer. Myndigheder og 
faglige aktører fra mange for-
skellige fagekspertiser må 
derfor arbejde sammen, hvis 
de unge skal hjælpes videre i 
livet, i uddannelsessystemet 
og på arbejdsmarkedet, siger 
Svend-Erik Hermansen som 
tager problemet op i beskæf-
tigelsesrådet til februar.
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Der må igangsættes mere målrettede initiativer for de 
unge og det kan være med til at de får en bedre tilvæ-
relse.

Svend-Erik Hermansen er næstformand for det lokale beskæftigelsesråd, og han mener, der bør sættes mere målrettet 
ind for at hjælpe den store andel af psykisk syge unge.

Resultater fra undersøgelsen

Analysen omfatter alle unge under 30 år i Jobcenter Høje-
Taastrup på sygedagpenge, ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere, revalidering og unge omfattet af 
integrationsloven.

Mænd med psykiske problemer er typisk over 25 år, mens 
kvinder antalsmæssigt dominerer gruppen af unge under 
25 år. Endnu flere unge kvinder, nemlig 55 procent har 
psykiske lidelser.

Hver tredje af de unge er psykisk sårbare med stress, 
afvigende adfærd eller emotionelt ustabile. 
16 procent har et psykisk handicap som ADHD, autisme, 
udviklingshæmmelse eller dårlig intelligens.

To ud af tre har ikke alene psykiske lidelser, men også 
andre problemer i deres liv og barrierer i forhold til arbe-
jdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Hver fjerde af de unge med psykiske lidelser har en ikke-
dansk baggrund fra et ikke-vestligt land, hvilket svarer til 
deres andel af befolkningen i Høje-Taastrup Kommune.

Fire ud af fem unge med psykiske lidelser har også andre 
problemforhold i deres liv. 
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