
Folketingets Sundhedsudvalg har den 11. marts 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 
531 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet 
efter ønske fra Peder Hvelplund (EL).

Spørgsmål nr. 531: 
”Vil ministeren oplyse, hvilke statslige merudgifter der kan forventes ved gennemfø-
relse af hver af de 37 anbefalinger i det faglige oplæg til en 10-årsplan ”Bedre mental 
sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser”?”

Svar:
Sundhedsministeriet er med bidrag fra bl.a. Sundhedsstyrelsen gået i gang med at se 
på, hvordan anbefalinger fra det faglige oplæg vil kunne gennemføres og omsættes til 
konkrete initiativer, herunder mulige omkostninger forbundet dermed. Den konkrete 
gennemførelse af anbefalinger og udvikling af initiativer indebærer bl.a. stillingtagen 
til hvilke aktører, der vil kunne involveres, med hvilket omfang, fagligt indhold, ræk-
kefølge og indfasning, og – i forlængelse deraf – med hvilke ressourcer, initiativerne 
kan sættes i værk. Der kan således tænkes forskellige måder at implementere anbefa-
lingerne – med forskellige omkostninger til følge.

Arbejdet med at omsætte anbefalinger til mulige initiativer er endnu ikke tilende-
bragt, men vurderingerne forventes at kunne indgå i de kommende politiske drøftel-
ser om indholdet i en kommende 10-års plan for psykiatrien.
 

Det kan oplyses, at som led i ovennævnte arbejde har Sundhedsstyrelsen i relation til 
de prioriterede anbefalinger udarbejdet bidrag til de videre overvejelser om imple-
mentering af sammenlagt 11 anbefalinger og i den forbindelse bl.a. vurderet offent-
lige merudgifter  – forstået både som løn- og driftsmidler i staten samt udgifter til 
kompensation af kommuner og regioner – hvis de skulle sættes i værk fra starten af 
planperioden og ud fra en række foreløbige forudsætninger om det nærmere indhold 
i de enkelte initiativer. Disse er ved at blive kvalificeret i takt med ministeriets videre 
arbejde med 10-års-planen, herunder de økonomiske aspekter, hvilket  vil blive drøf-
tet i den videre proces med alle ordførere.
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