
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 1. marts 2013
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMLAV
Sags nr.: 1300489
Dok nr.:  1154213

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 18. januar 2013 stil-
let følgende spørgsmål nr. 290 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-
byggelse, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske 
fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål nr. 290:
’’Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af den samlede sygdomsbyrde 
blandt børn og unge der skyldes mentale helbredsproblemer?”

Svar:
Til brug for min besvarelse har jeg anmodet Sundhedsstyrelsen om en udtalel-
se. Sundhedsstyrelsen oplyser, at styrelsen ikke har kendskab til undersøgel-
ser, der belyser den samlede sygdomsbyrde blandt børn og unge i Danmark, 
og således findes der heller ikke tal for, hvilken andel mentale helbredspro-
blemer udgør.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der findes danske undersøgelser, der påpeger, 
at mange børn og unge har tegn på dårlig mental trivsel, b.la. Sundhedsstyrel-
sen rapport Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksom-
hed,2010, Statens Institut for Folkesundheds rapporter Folkesundhedsrappor-
ten 2007 og Skolebørnsundersøgelsen fra 2011. Sundhedsstyrelsen har set 
på udenlandske undersøgelser, bl.a. WHO’s globale sygdomsbyrdestudie fra 
2004. Baseret på udenlandske undersøgelser formoder Sundhedsstyrelsen, at 
der er tale om en stor andel af sygdomsbyrden, formentlig over halvdelen.

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger. Og Sundhedssty-
relsens vurdering bekræfter mig i, at et meget større fokus end hidtil på vores 
børns og unges mentale sundhed er overordentligt vigtigt. Derfor er jeg glad 
for, at vi i satspuljeregi i efteråret har fået sat fokus på mental sundhed og har
afsat 26. mio. kr. over fire år til at fremme mental sundhed blandt børn og un-
ge.

Derudover har Sundhedsstyrelsen i starten af året udmøntet puljen til socialt 
udsatte og sårbare grupper, hvor det er blevet prioriteret at sætte fokus på 
mental sundhed. 5 kommuner har fået midler til projekter, der har fokus på 
fremme af mental sundhed og trivsel blandt skolebørn. 

Børne- og ungeområdet er også et vigtigt fokusområde for regeringens psykia-
tri-udvalg, der bl.a. skal afdække udviklingen i diagnoser og indsatser, herun-
der indsatser for at fremme den mentale sundhed blandt børn og unge. 

Når udvalgets forslag kommer, vil jeg tage dem med i mine videre skridt mod 
en styrke indsatsen for børn og unges mentale sundhed. 
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