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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 273 (Alm. del): 

I brev af 22. april 2020 har udvalget efter ønske fra Ellen Trane Nørby 

(V) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 273:  

Vil ministeren oversende den status, der er lavet indtil nu som opfølg-

ning på den pulje på 120 mio. kr. over fire år, der med satspuljen for 

2019 blev afsat til et udviklingsarbejde om, hvordan PPR kan tilbyde 

lettere behandling til børn og unge med psykisk mistrivsel eller psykiske 

lidelser, herunder redegøre for hvor langt arbejdet er med at udarbejde 

forløb til behandling i regi af PPR, og vil ministeren endvidere oversende 

det materiale, der er udarbejdet indtil nu? Spørgsmålet stilles som op-

følgning på besvarelse af samrådsspørgsmål D den 22. januar 2020. 

Svar: 

Af aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2019 – 2022 fremgik, 

at der – forud for udmøntningen af de afsatte midler i 2020-2022 - skulle 

foretages en kortlægning af PPRs nuværende arbejde og formuleres an-

befalinger til, hvordan lettere behandlingstilbud i PPR kan implemente-

res.  

 

Det faglige arbejde har været forankret i en arbejdsgruppe med deltagelse 

af BUVM, SUM, SIM, FM, KL og Danske Regioner fra foråret 2019 til 

foråret 2020. Formålet har været at sætte en faglig retning og ramme for 

implementeringen af lettere behandlingsindsatser i kommunernes PPR, 

herunder faglige definitioner og indhold for lettere behandlingstilbud. 

Anbefalingerne er et redskab til alle kommuner, som ønsker at imple-

mentere eller styrke lettere behandlingsindsatser i PPR. 

 

Som følge af Covid-19 situationen er opfølgningen på arbejdsgruppens 

faglige arbejde og færdiggørelsen af materialet til brug for udmelding af 

puljen blevet forsinket. 
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Regeringen forventer at kunne offentlige udmelding af puljen inden 

sommerferien med henblik på, at udvalgte kommuner efter ansøgning vil 

kunne modtage tilskud fra puljen til implementering af lettere behand-

lingsindsatser i PPR i perioden fra 2020 – 2022. 

 

Børne- og Undervisningsudvalget vil inden offentliggørelsen modtage 

materialet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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