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BØRN OG UNGE   
OG SIKRE HURTIG HJÆLP  

TIL FAMILIERNE
Antallet af børn og unge, som døjer med psykisk mistrivsel, er kraftigt 
stigende. På ti år er 49 procent flere børn og unge kommet i kontakt 
med psykiatrien, og hvert sjette barn under 10 år lider i dag af mentale 
helbredsproblemer som angst, ADHD, autisme eller depression. Sam
tidig oplever flere børn og unge psykiske symptomer som ensomhed, lav 
livstilfredshed og øget forbrug af smertestillende medicin.

Det giver alvorlige udfordringer, både for familierne og for samfundet. 
Unge med psykiske diagnoser har sværere ved at tage uddannelse og 
ender oftere med et liv på kanten af arbejdsmarkedet. De offentlige ud
gifter til specialundervisning og børne og ungdomspsykiatri er stigen
de. Og den psykiske mistrivsel har en social slagside og rammer børn i 
udsatte familier ekstra hårdt. 
 
Udviklingen forværres blandt andet fordi alt for mange børn og unge 
med mental mistrivsel ikke opdages i tide, og familierne ofte må vente 
længe på at få hjælp. På trods af at vi ved, hvor afgørende det er at 
sætte hurtigt ind for at forebygge og afhjælpe psykiske symptomer, som 
ellers risikerer at vokse sig større. 

Vi forebygger ved at skabe gode udviklingsbetingelser for vores børn. 
Ved at give familierne en god start på livet, sikre mini mumsnormeringer 
i daginstitutionerne, mindre klasser og mere tid til barnet i folkeskolen. 
Ved at gøre op med den usunde præstationskultur, der presser vores 
børn og unge.
Men for de familier, hvis børn oplever psykiske symptomer, er der behov 
for hurtig og let adgang til hjælp. Forældre og børn, der i forvejen står i 
en vanskelig situation, skal ikke samtidig opleve at blive kastebold mel
lem forskellige instanser. 

Derfor vil SF sætte ind med en række forslag, der skal styrke trivslen hos 
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børn og unge og sikre hurtig hjælp til de familier, som oplever 
mistrivsel og psykisk sygdom:

Udgangspunktet for SFs finanslov er, at der er afsat penge til 
som minimum at opretholde det nuværende velfærdsniveau på 
f.eks. ældre, sundheds og børneområdet, også selvom an
tallet af ældre vokser. Men herudover er der også sat penge af 
til yderligere at løfte velfærden.

1. MINISTER FOR MENTAL SUNDHED OG 
TRIVSEL
SF ønsker et ministerium for mental sundhed og trivsel, som 

har til opgave at forebygge mistrivsel og  psykisk sygdom. Ministeriet skal sikre den samlede indsats på 
tværs af ressortområder, da mistrivsel spænder bredt og omfatter både folkeskole, daginstitutioner, psyki
atri, sundhedsområdet mv. Samtidig skal ministeriet bidrage med viden på området, evaluering af indsatser, 
videndeling mm.

2. BØRN SKAL HAVE RET TIL HURTIG HJÆLP VED PPR
Når et barn mistrives, er der ofte tale om komplekse udfordringer, der både kan bunde i skoleproblemer, 
familieproblemer og sundhedsproblemer. Det kan gøre det svært for forældrene at finde hjælp. 

SF vil sikre familierne én indgang gennem PPR, kommunernes pædagogiske og psykologiske rådgivning. 
 Partiet vil ændre folkeskoleloven, så PPR får pligt til at hjælpe både de børn, der viser tegn på mis trivsel og er 
i risiko for at udvikle psykiske problemer, samt børn hvis forældre er alvorligt ramt af sygdom,  psykiske lidel
ser, misbrugsbrugsproblemer mv. Hjælpen kan eksempelvis ske i form af behandlingsforløb eller samtale
grupper. Dette er i dag en mulighed, men ressourcemangel betyder desværre, at mange børn ikke får den 
rigtige hjælp. 

SF vil samtidig løfte PPR økonomisk, så der er ressourcer til at håndtere udviklingen. SF vil afsætte 125 mio. 
kr. årligt til et løft af PPR. Beløbet finansieres som en del af SF’s finanslovsudspil. 

Unge med psykiske 
diagnoser har sværere 
ved at tage uddan-
nelse og ender oftere 
med et liv på kanten af 
arbejdsmarkedet.


