
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 20. september 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 240 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF). 

 

Spørgsmål nr. 240:  

”Hvornår vil ministeren som lovet af flertallet - bl.a. ministerens eget parti - bag be-

tænkningsbidrag i B 28, 2018-19. 1. saml. om indførelse af retten til at blive erklæret 

rask for sin psykiatriske diagnose indkalde alle Folketingets partier til forhandlinger, 

så man i en bred kreds kan finde frem til en fælles løsning på problemer med stigma-

tisering af borgere, der har været i kontakt med psykiatrien, så man efterfølgende 

kan få gang i arbejdet i den i betænkningsbidraget bebudede tværministerielle 

gruppe? Forhandlingerne var oprindelig sat til foråret 2019” 

 

Svar: 

Med beslutningsforslaget B 28 blev der igangsat en vigtig debat om vilkårene for 

mennesker med psykiske lidelser, og hvordan en psykiatrisk diagnose kan sætte nogle 

helt urimelige begrænsninger i hverdagen, også lang tid efter symptomerne på syg-

dommen er forsvundet. Derfor var alle partier på tværs af Folketinget også enige om, 

at vi skal lægge os i selen for at afhjælpe problemet med stigmatisering af psykiske 

lidelser.  

 

Et flertal af Folketinget ønskede at igangsætte en afstigmatiseringsindsats, som skal 

bygge på en grundig afdækning af problemets omfang. Jeg har derfor bedt mine mini-

sterkollegaer om at hjælpe med at afdække problemer med forskelsbehandling af 

mennesker med psykiske lidelser inden for deres ressortområde, og Sundhedsstyrel-

sen er i gang med at afdække, hvorvidt og hvordan f  Norge, Sveri ge, E gla d ”rask-

elder” ps kiatriske patie ter og hvilke afstig atiseri gsi dsatser, de har for ål-
gruppen.  

 

Jeg vil tage initiativ til at drøfte opfølgningen på B28 med ordførerkredsen, for at få 

input til det videre arbejde, ligesom vi også skal drøfte eventuelle forslag til forbed-

ringer på området, når afdækningen er færdiggjort. 
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