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FORORD AF ANNE LINDHART, FORMAND FOR PSYKIATRIFONDEN

Vi bruger statistik og dermed tal til at beskrive sundhedsvæsenet. Vi bruger dem til at plan-
lægge og til at forske. I Danmark har vi enestående gode statistikker, der beskriver syg-
dommes udvikling og forløb.  Vi ved f.eks. hvor mange 
der hvert år bliver behandlet for en psykisk sygdom. Vi 
ved hvor mange af disse der for første gang får behan-
dling for en psykisk sygdom. Vi er interesserede i at vide 
hvordan går det dem i arbejdslivet. Hvad kan behan-
dlingssystemet levere? Hvad er de samfundsmæssige 
konsekvenser? Er der mangler? Hvilken alder har de når 
de bliver syge? Hvilket køn har de? Hvordan virker be-
handlingen? Hvordan styrker man den psykiske sundhed, 
når man bliver psykisk eller fysisk syg? Hvad vil det 
overhovedet sige at være psykisk sund? 
Det vi mangler i Danmark for at fuldende billedet, og 
som man har tal på i andre lande, er antallet af men-
nesker, som får en psykisk sygdom, uden at de søger spe-
cialiseret behandling. Her har vi anvendt tal fra lande, 
som har en vis lighed med Danmark. Disse tal viser, at 
det kan være flertallet, af dem som får en psykisk syg-
dom, der ikke søger behandling. Det skyldes sandsynligvis for en stor del det tabu som findes 
om psykiske sygdomme og betyder store menneskelige lidelser og unødvendige samfunds-
udgifter. 
Vi kan ikke undvære tallene, men det kan være svært at orientere sig i de mange former for tal 
og statistikker, der beskriver psykiske sygdomme, deres behandling og de vilkår mennesker 
med psykiske lidelser lever under. Tallene beskriver grupper, men ikke individer. Psykiske 
sygdomme er komplekse og ud over de symptomer sygdommene i sig selv giver, rammer de 
ind i menneskers trivsel og mulighed for at klare sig i uddannelses- eller arbejdslivet. Stati-
stikker skal udvælges og fortolkes for at kunne bruges fornuftigt.  Tallene bag statistikkerne 
kan indhentes på mange forskellige måder og det har igen betydning for, hvordan de kan for-
tolkes.  
Her har vi sammenstillet nogle nøgletal fra de senere år, indhentet fra forskellige rapporter, 
der fortæller om forekomsten af sygdomme, om behandlingssystemet og om offentlig 
forsørgelse, om trivsel hos børn og unge og om sociale risikofaktorer. Vi prøver på denne 
måde at give et overblik på tværs og dermed at skabe en større sammenhæng.   
Vi har valgt at fokusere på tal, der belyser en række af Psykiatrifondens egne indsatsområder 
og projekter. Vi benytter lejligheden til kort at beskrive disse, og får dermed også illustreret 
hvordan tal kan bruges og fortolkes i praksis.  
Psykiatrifonden er en vidensorganisation. Vi indsamler og formidler viden. Vi skaber viden 
fra vores projekter. Vi har den ambition, at viden skal udnyttes så den kommer flest muligt til 
gavn. Vi ønsker at medvirke til at dokumenteret viden kan anvendes og implementeres bredt. 
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Vi har fokus på forebyggelse. Det er vigtigt at undgå at sygdomme opstår.  Det kalder man 
primær forebyggelse. Den sekundære forebyggelse handler om at kunne gribe ind så tidligt 
som muligt i en sygdomsudvikling for at undgå langvarige og alvorlige konsekvenser. Den 
tertiære forebyggelse handler om at sikre mennesker med vedvarende sygdom så gode liv 
uden alvorlige tilbagefald som muligt. For at kunne følge udviklingen over tid har man behov 
for gode statistikker, indsamlet på en ensartet måde, så man ved, at det man sammenligner fra 
det ene år til det andet, er det samme.  
Der er behov for at kende risikogrupper og risikofaktorer, så man kan gribe ind ved de aller-
første tegn på symptomer. Det kræver, at behandlingssystemet er tilgængeligt, fleksibelt og 
har den rette kapacitet.  
Behandlingssystemet har ændret sig betragteligt inden for de senere år. Der lægges vægt på at 
mennesker er indlagte på døgnafdelinger kortest muligt. Dels fordi man mister noget af sin 
sociale kompetence og dermed evne til at fungere ved at være indlagt, men også fordi det er 
meget dyrt. I stedet tilbyder man ambulant behandling og i stigende grad en behandling, der er 
rettet mod bestemte diagnoser (specialiserede team). Med denne omlægning kan man behand-
le flere for de samme penge.  

Regeringen udgav i 2014 en handleplan for psykiatri. En af visionerne 
var at psykiske og fysiske lidelser skulle ligestilles. Der er derfor 

indført udrednings- og behandlingsret i psykiatrien, på linje 
med somatikken.  Inden for en måned fra en henvisning skal 

der foreligge en diagnose og behandlingen skal være på-
begyndt.  Det er godt for mange, der ellers har skullet 
vente længe på at komme i behandling, og lever op til 
princippet om at gribe ind tidligt. Men det risikerer at 
presse systemerne, fordi de penge der er udmøntet til at få 

det til at fungere er få. Der sker derfor en omlægning af be-
handlings systemet så de svært og langvarigt psykisk syge 

patienter nedprioriteres for at man kan leve op til de poli-
tiske krav. Det bliver vigtigt at følge hvilke alvorlige 

konsekvenser det vil kunne få for de mennesker, der 
er syge over længere tid.  
Vi har i Psykiatrifonden et særligt fokus på børn og 
unge. Det er i de tidlige år, man har størst mu-
lighed for at forebygge, at psykiske problemer og 
mistrivsel udvikler sig til egentlige psykiske syg-
domme.  Vi mener, at der skal udarbejdes en na-

tional handleplan for børne- og unge området. 
 Vi har også samlet tal, der viser, at mennesker med 

alvorlige psykiske sygdomme desværre dør tidligere end 
andre. De dør af flere årsager: bivirkninger ved behandlingen, 

sygdommenes indvirkning på livsstilen og i høj grad af udiagnos-
ticerede og underbehandlede somatiske sygdomme.    

!   4
af !42

Psykiatrifonden - 
er en humanitær, sygdomsbekæmpende 
organisation, der arbejder for at fremme 

psykisk sundhed hos danskerne, så alle får 
mulighed for at leve et godt liv - uanset 
om de er psykisk sårbare, har en diag-

nose eller oplever en midlertidig 
krise.

Psykiatrifondens mission - 

er at skabe et samfund, hvor 
færre bliver psykisk syge, og hvor 

flere kommer sig - eller lever et godt 
lidt med deres sygdom.



Psykiske sygdomme koster meget for samfundet, foruden naturligvis for den enkelte. Det gør 
de dels fordi behandlingen koster penge, men endnu mere fordi der tabes arbejdsår under syg-
dommen, og fordi der kommer sociale ydelser til. Vi viser også nogle tal for dette.  Det 
demonstrerer, at det også samfundsmæssigt betaler sig at forebygge.  
Psykiske sygdomme kan ramme os alle, men der er alligevel en tendens til at der optræder en 
social ulighed. Det demonstrerer igen kompleksiteten i psykisk sygdom og sundhed og i 
hvordan samfundsforhold spiller en stor rolle. 

God fornøjelse med denne publikation.  

Anne Lindhardt,  
Formand for Psykiatrifonden 
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Ordvalg
Psykiatrifonden har i denne publikation valgt at anvende ordet “psykisk sundhed” i teksten 
som et gennemgående ordvalg. Psykisk sundhed sidestilles derfor med mental sundhed som er 
et andet meget anvendt ord. Psykiatrifonden anvender desuden betagelsen “psykisk sygdom” i 
teksten, som dækker feltet af psykiske lidelser, psykiske (helbreds)problemer og mentale 
(helbreds)problemer. I grafer, figurer og citater anvendes kildens oprindelige ordvalg, som 
også vil fremgå af kilde henvisningen.  

DEFINITION AF PSYKISK SUNDHED

”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfor-
dringer og stress, samt indgå i fællesskabet med andre mennesker” . 1

DEFINITION AF PSYKISK SYGDOM 
”En tilstand hvor et menneske oplever psykiske symptomer i en længere periode (uger), som 
medfører alvorlig nedsættelse af  livskvalitet, og  funktionshæmning i arbejds- og privatlivet” . 2

 Sundhedsstyrelsen, Fremme af mental sundhed – baggrund, begreber og determinanter, 2008.1

 Per Vendsborg, Psykiatrifonden.2
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WHO, http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/



1. Tal til psyken

PSYKISK SUNDHED OG PSYKISK SYGDOM
Psykiatrifondens vision er et samfund, hvor færre bliver psykisk syge og hvor flere kommer 
sig - eller lever et godt liv med deres sygdom. Psykiatrifonden arbejder derfor for at fremme 
danskernes psykiske sundhed, og for at ligestille fysisk  og psykisk sygdom. Undersøgelser 
har vist, at i løbet af et år vil ca. 20 % af befolkningen have psykiske symptomer svarende til 
kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme. Det svarer til 700.000-800.000 voksne 
danskere . 3

PSYKISKE SYGDOMME, FOREKOMST OG OMKOSTNINGER 
Vi kender kun i begrænset omfang de processer i sindet og  hjernen, som fører til psykiske 
sygdomme. Derfor diagnosticeres de forskellige psykiske sygdomme ud fra de symptomer, 
som personen oplever. Symptomerne kan variere over tid og de samme symptomer kan op-
træde ved flere sygdomme. Man kan have flere  sygdomme samtidig og diagnosen kan ændre 
sig. Man kan anvende de samme behandlingsprincipper til  flere sygdomme med fællestræk 
som f.eks. depressions- og angstsygdomme. Det er vigtigt af hensyn til den målrettede psykia-
triske behandling og til forskning at stille diagnoser, men diagnosen siger kun noget om syg-
dommen og ikke om det menneske, der har sygdommen. 

De væsentligste psykiske sygdomme hos voksne kan inddeles i følgende: 

• Psykose-sygdomme 

• Ikke-psykose sygdomme  

• Personlighedsforstyrrelser 

• Organiske sygdomme 

• Belastningsfremkaldte sygdomme 

 Folkesundhedsrapporten 2007, Statens Institut for Folkesundhed3
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PSYKISKE LIDELSER SYMPTOMER

Psykose-sygdomme

- Skizofreni
- Bipolar sygdom (tidligere 

maniodepressiv psykose)

Et menneske er psykotisk når der er en 
forstyrrelse i virkelighedsopfattelsen, og vedkom-
mende oplever fx hallucinationer (stemmer, syner) 
eller vrangforestil-linger. Mennesker med andre 
psykiske sygdomme kan i udtalte tilfælde også 
blive psykotiske fx ved depression med vrang-
forestillinger om at være skyld i katastrofer, eller 
ved anorexi med vrangforestillinger om fedme 
trods ekstrem afmagring.  For alle sygdommene vil 
der være en nedsættelse af måden at fungere på.

Ikke-psykose sygdomme

- Angstsygdomme
- Depression
- Somatoform sygdom
- Spiseforstyrrelser
- ADHD hos voksne
- Misbrug

Opfattelsen af virkeligheden er normal men der er 
en række symptomer som til dels fremgår af syg-
dommenes navn og dels  omfatter, funktionsned-
sættelse. 

Personlighedsforstyrrelser Der er tale om et personlighedsmæssigt særpræg, 
med reaktionsmønstre og oplevelsesmåder, som 
er skadelige for én selv og for omgivelserne. Der 
kan tillige være tale om angst- og depression-
ssymptomer. Funktionsevnen er ofte hæmmet. 

Organiske sygdomme

- Demenssygdom/Alzheimers 
sygdom

Disse sygdomme er kendetegnet ved konstater-
bare forandringer i hjernevævet, og henregnes i 
nogle tilfælde til neurologien (fysiske hjernesyg-
domme). Når de også henregnes til psykiatrien 
skyldes det, at der er mange psykiske symptomer 
som viser sig efterhånden som hjernevævet 
ødelægges.

Belastningsfremkaldte syg-
domme

- Akutte kriser
- PTSD (Post Traumatisk 

Stress Sygdom)

Der er tale om sygdomme med en række symp-
tomer , som med sikkerhed kan forklares ved en 
udefra kommende belastning/stress
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ADHD (ATTENTION DEFICIT HYPERACTI-
VITY DISORDER) 

Symptomer:  

Svigtende opmærksomhed, impulsivitet 
og hyperaktivitet. ADHD ses ofte i kom-
bination med andre psykiske sygdomme 
som depression, angst personligheds-
forstyrrelse og misbrug.    

Debut/forløb:  

Opstår i den tidlige barndom, særligt in-
den for de første fem leveår, og fortsætter 
op igennem skolealderen. Den aftager 
ofte ved puberteten, men kan vare ved i 
voksenalderen.  

ANGST (ANGST- OG ANDRE NERVØSE TIL-
STANDE) 

Angstrelaterede sygdomme – forskellige 
typer:  

• Fobiske angstlidelser 

• Social fobi 

• Agorafobi 

• Panikangst   

• Generaliseret angst  

• Tvangstilstande 

• Somatoforme tilstande 

Symptomer: 

Angst 

Foruden selve angstfølelsen kan der være 
kropslige symptomer som fx hjerte-
banken, sveden eller rysten. Ved sværere 
angsttilfælde ses dødsangst, uvirke-
lighedsfølelse, besvimelsesfornemmelse 
og frygt for at miste selvkontrollen. 
Angst kan komme i anfald eller være 
vedvarende.  

Tvang/OCD (Obsessive Compulsive Dis-
order):  

Tvangssymptomer i form af 
tvangstanker eller tvangshandlinger, ofte 
ledsaget af angstfornemmelser. 
Tvangstanker er tilbagevendende tanker, 
man ikke kan frigøre sig fra. Tvangshan-
dlinger er handlinger, som man føler sig 
tvunget til at gentage hele tiden. 2/3 af 
alle voksne med OCD har haft symp-
tomer siden barndommen.  

Debut/forløb:  

Tilstandene begynder ofte i barndommen 
eller ungdommen, og kan i mange til-
fælde blive kronisk. Dobbelt så mange 
kvinder som mænd rammes af 
angstlidelser.  

BIPOLAR SYGDOM (MANIODEPRESSIV) 
Symptomer:  
Flere episoder med depression og mani. 
Maniske symptomer omfatter forhøjet 
energiniveau, øget aktivitet og rastløs 
uro, tankemylder og taletrang. Hos de 
fleste dominerer depressive perioder (jf. 
depression). Man kan også se en bland-
ingstilstand, hvor der både er maniske og 
depressive symptomer samtidig, eller en 
hyppig vekslen mellem manisk og de-
pressiv tilstand.    

Debut/forløb:  
Begynder ofte tidligt i puberteten eller i 
ungdomsårene. Varigheden af episoderne 
kan være fra få måneder til år. Lige 
mange kvinder og mænd får bipolar 
lidelse.  

DEPRESSION 

Symptomer:  

Følelse af nedtrykthed, dyb fortvivlelse, 
nedsat aktivitets- og energiniveau, nedsat 
evne til at føle glæde, lyst eller interesse 
for noget som helst. Nedsat selvtillid og 
selvværd, følelse af uduelighed og 
uværdighed til at leve. Nedtryktheden 
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ved depression adskiller sig fra almin-
delig tristhed ved at være vedvarende og 
ret upåvirkelig af ydre forhold.  

Debut/forløb:  

Depression kan komme hele livet, men 
starter ofte i 20-30 års alderen. Kvinder 
er dobbelt så ofte udsat for depression 
som mænd. 

MISBRUG 
Symptomer:  
Afhængighedstilstand med gentagen eller 
vedvarende brug af  stoffer, der påvirker 
ens adfærd og væremåde, og som perso-
nen har svært ved at kontrollere.  

Misbrug ses ofte i kombination med an-
dre psykiske lidelser som skizofreni, de-
pression eller angst, der har ført til mis-
bruget, for at modvirke symptomerne ved 
den psykiske lidelse. Det vedvarende 
forbrug kan tillige forværre den 
oprindelige psykiske lidelse.  
  
Debut/forløb:  
Misbrug udvikler sig oftest i en 
forholdsvis ung alder. 

PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 
Symptomer:  
Forstyrrelser i personligheden påvirker 
særligt holdninger, følelsesliv, impul-
skontrol og forholdet til andre.  

Debut/forløb:  
Forstyrrelserne viser sig som regel i 
barndommen eller i opvækstårene, og 
varer hele livet.  

SKIZOFRENI 
Symptomer:  
Hallucinationer, bizarre vrangforestil-
linger, sproglige tankeforstyrrelser (sort 
tale), isolation fra omgivelser, passivitet 
og initiativløshed.   

Debut/forløb:  
Bryder almindeligvis frem i 18-25 års 
alderen, og tidligere hos mænd end kvin-
der. Kvinder har mildere symptomer end 
mænd.  

Symptomer:  
Årelange kropslige symptomer uden 
kendt fysisk årsag.  
En somatoform sygdom kendetegnes 
ved, at en person gentagne gange opsøger 
læge for kropslige gener med forventning 
eller krav om medicinsk undersøgelse og 
udredning. Forventningerne til udredning 
kommer til trods for, at patienten er 
velundersøgt og lægen ikke finder, at der 
er noget kropsligt galt, og at lægen for-
sikrer patienten om det.  

Debut/forløb:  
Sygdommene udvikler sig som regel 
senere i livet og har tendens til at være 
langvarige. 

SPISEFORSTYRRELSE 
Symptomer:  
Spiseforstyrrelser – forskellige typer: 

• Anoreksi  
• Bulimi  
• Tvangsoverspisning  

Anoreksi er karakteriseret ved en 
forvrænget opfattelse af egen krop, angst 
for fedme og et tilsigtet vægttab. Der er 
et intensivt ønske om at blive tyndere 
(trods undervægt). Symptomer på 
anoreksi er et lille indtag af mad og 
megen fysisk aktivitet, selvfremkaldte 
opkastninger og brug af afmagrings- eller 
afføringsmidler og vanddrivende midler.  

Bulimi er karakteriseret ved tilbageven-
dende spiseanfald med store mængder 
mad efterfulgt af opkastninger og ind-
tagelse af afføringsmidler.  
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Tvangsoverspisning er karakteriseret ved 
episoder af tvangsmæssig overspisning 
ledsaget af en følelse af kontroltab. Over-
spisningen er forbundet med en følelse af 
skam og ubehag ved sig selv og kroppens 
overvægt, men personen har ikke noget 
ønske om at være overdrevet tynd. 

Debut/forløb:  
Spiseforstyrrelser ses hyppigst blandt 
piger og unge kvinder, men kan også 
forekomme hos drenge og mænd. 
 

!   11
af !42

I Psykiatrifondens -
 arbejde er det ikke afgørende om vi 

som mennesker har en diagnose eller 
ej. Vi er optaget af, at flere skal opleve at 

de trives, at flere får mulighed for at udfordre 
deres evner, deltage i samfundslivet og 

håndtere almindelige dagligdags udfordringer 
og opgaver. Vi har fokus på psykisk sundhed, 

og man kan godt være psykisk sund 
selvom man har en psykiatrisk 

diagnose. Vi er optagede af 
at skabe forudsæt-

ningerne for et 
bedre liv.

Psykiatrifonden -

 udbreder i samarbejde med Tryg-
fonden  kurset Psykisk førstehjælp fra 

2013-2015. Formålet er at flere danskere 
har handlemuligheder, når de møder et 
menneske med psykisk sygdom ved at 

øge viden og mindske fordomme. 
Omkring 1500 førstehjælpere og 125 

instruktører  uddannes i perioden. 



FOREKOMST
Der ses ofte meget forskellige tal for hyppighed af psykiske sygdomme. Udover manglende 
præcis viden, kan forskel i angivelserne også skyldes at den karakteriseres på forskellige 
måder. Der kan være tale om forekomst på et givet tidspunkt, forekomst i løbet af et år (et 
større tal) eller forekomst i en levealder (et endnu større tal). Desuden søger kun en mindre 
del af personer med psykiske lidelser behandling og for en del af dem, der rent faktisk får be-
handling sker dette hos den praktiserende læge, hos speciallæge eller hos en privatpraktis-
erende psykolog, hvorfra man ikke kender tallet for patienter med psykisk sygdom. Der er 
således to mørketal, hvilket gør det særdeles vanskeligt at estimere den nøjagtige forekomst. I 
Figur 1 er angivet andelen af befolkningen, som man formoder lider af forskellige psykiske 
sygdomme. Andelen er et gennemsnit af forekomsten ved befolkningsundersøgelser i en 
række europæiske lande . En person kan have flere diagnoser, man kan således ikke lægge 4

procenterne i Figur 1 sammen og få den samlede forekomst af psykisk sygdom i Danmark. 

FIGUR 1 - FOREKOMSTEN AF PSYKISKE SYGDOMME HOS VOKSNE

a) Baseret på et befolkningstal på 3,5 mill. personer mellem 18-65 år 

Psykiske sygdomme er ofte svært hæmmende for en normal livsførelse. De er som regel ikke 
dødelige men nedsætter funktions- og arbejdsevnen, så mennesker ud over behandling også 
kan have behov for praktisk hjælp, og eventuelt indlæggelse for at klare sigDe fleste der får  
psykisk sygdom bliver  raske igen. Man kan få en psykisk sygdom flere gange i livet, og hver 
gang blive rask. I visse tilfælde vedbliver den psykiske sygdom med at komme igen så hyp-
pigt, at man vil have nogle blivende nedsættelser af sin evne til at  fungere i arbejdslivet – og 
måske også have brug for støtte i hverdagslivet.  Med begrebet ”Recovery”  (”at komme sig”) 

Psykiske lidelser Andele (%) i Europa Svarende til  personer i 
Danmark a)

Angstlidelser Ca. 12 400.000

Bipolar lidelse 0,8 30.000

Depression 8 300.000

Medicinsk uforklarede 
symptomer 

6 200.000

Misbrug 
Alkohol                                    3 

      Stoffer                                  
0,3                                 

Alkohol                                     
100.000

   Stoffer                                         
15.000

Psykosesygdomme 3 90.000

Spiseforstyrrelser 0,4 14.000

 Wittchen H-U & Jacobi F: Size and burden of mental health disorders in Europe – a critical review and appraisal of 27 studies. 4

European Neuropsychopharmacology 2005; 15;357-376.  
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forstår man at man på trods at fysiske eller psykiske skavanker får en  god tilværelse med re-
spekt, relationer og mening. . 5

FOREKOMST AF ANGST, DEPRESSION OG SKIZOFRENI I DANMARK

En opgørelse af de diagnosticerede tilfælde af angst (inkl. PTSD), depression og skizofreni 
(inkl. psykosesygdomme) i perioden 2010-2012 ses her : 6

FIGUR 2 - FOREKOMSTEN AF ANGST, DEPRESSION OG SKIZOFRENI I DANNMARK, GEN-
NEMSNIT FOR ÅRENE 2010-2012

Tallene er baseret på oplysninger fra Landspatientregistret og inkluderer således kun de per-
soner, der er diagnosticeret eller behandlet på hospitalet. Tallene inkluderer ikke personer, der 
er diagnosticeret og behandlet hos egen læge, hos psykolog eller som slet ikke har været i 
kontakt med sundhedssystemet. Det betyder, at de reelle tal for især angste og deprimerede 
nok er noget større end de angivne. 

VERDENSPLAN
På verdensplan udgør psykiske sygdomme den væsentligste sygdomsbyrde. Udviklingen fra 
1990-2010 viser, at psykiske sygdomme nu alene svarer til knap 25 % af den samlede syg-
domsbyrde, og er den højeste enkeltårsag i verden . I Danmark udgør psykiske sygdomme 7

formentlig også den største sygdomsbyrde med 25 % af den samlede byrde efter WHO’s 
målinger, og overgår kræft og kredsløbssygdomme.   

FIGUR 3 - SYGDOMS-
BYRDE I DANMARK
 
Kilde: Sundhedsstyrelsen, Fore-
byggelsespakke mental sundhed, 
2012. 

Incidens (rate per 100.000) Prævalens (rate per 100.000)

Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Angst 254 360 1.847 2.943

Depression 146 235 1.153 2.078

Skizofreni 68 58 820 703

 Per Vendsborg, personlig kommunikation5

 Flachs EM et al., «Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme.»6

Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J et al. Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders. Lancet 7

2013;382:1575–86.
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Det ses tydeligt at psykiske lidelser belaster mere pga. funktionsnedsættelse end ved for tidlig 
død. Behovet for ydelser og støtte fra samfundet er for nogle sygdomme mangeårigt og stort, 
da de mere alvorlige sygdommeoftest begynder i barn- og ungdommen. 

De samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved psykisk sygdom er 
estimeret til 55 mia. kr. årligt i Danmark. De direkte omkostninger til behandling udgør kun 
ca. 10 %. Hovedparten af omkostningerne skyldes førtidspensionering, langvarigt sygefravær 
og nedsat individuel arbejdsevne . Psykiske sygdomme er årsag til 50 % af alle langtidssyge8 -
meldinger. Blandt de psykiske sygdomme bidrager depression (40,5%), angst (14,6%) og 
misbrug (10,9%) mest til den samlede sygdomsbyrde. Fra 1990 og frem til 2010 voksede den 
psykiatriske sygdomsbyrde med 37,6% .  9

FIGUR 4 - UDGIFTER FORDELT PÅ FORSKELLIGE BEHANDLINGER PÅ PSYKIATRIOMRÅDET 
PR. ÅR (2011)

Kilde: Regeringens udvalg om psykiatri, Kortlægning af kapacitet en i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – bi-

lagsrapport 1, 2013.    
a) Tal fra 2001 

Indsats Udgifter    Omfang

Regional børne- og ungdomsp-
sykiatri

1,1 mia. kr. 21.000 personer

Voksenpsykiatri 5,4 mia. kr. 93.500 personer

Speciallægepraksis
(psykiatri)

Ingen fyldestgørende data 57.700 (voksne)                                       
235.000 besøg

Privatpraktiserende psykologer 210 mio. kr. 75.500 personer med 
tilskud fra det offentlige

Retspsykiatriske specialfunk-
tioner 

800 mio. kr.   300 sengepladser a)

Kommunal indsats for børn og 
unge med psykiske vanske-
ligheder

Forebyggende foranstaltninger:  1,5 mia. kr.
Anbringelser:                               4,8 mia. kr.

                         
5.500 døgnpladser

Kommunal indsats for voksne 
med psykiske vanskeligheder

Botilbud:                                       3,4 mia. kr. 
Socialpædagogiske tilbud:           1,5 mia. kr. 

7.600 pladser i botilbud
16.000 pladser i dagtilbud

PPR (Pædagogisk-psykologisk 
rådgivning)

1,3 mia. kr. 
(heraf 0,4 mia. kr. til børn og unge med 

psykiske vanskeligheder)

Kommunal forebyggelse og 
fremme af mental sundhed

Kommunerne har vanskeligt ved at estimere og registrere det årlige antal 
ydelser, udgifter, og antal borgere der modtager tilbuddene.

Praktiserende læge (i almen 
medicin)

Det er ikke muligt at vurdere ressourceforbruget for mennesker med 
psykiske lidelser hos almen praktiserende læge, da der ikke foregår no-
gen central indsamling af sygdomsmønsteret i almen praksis. Under-
søgelser viser dog, at mindst 500.000 mennesker årligt henvender sig til 
deres praktiserende læge med psykiske problemer af ikke-psykotisk 
karakter, særligt med angst og depression.

 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde, 2010.8

 Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J et al. Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders. Lan9 -
cet 2013382:1575–86.
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OMKOSTNING VED ANGST, DEPRESSION OG SKIZOFRENI I DANMARK

Omkostningerne ved hospitalsindlæggelse, lægebesøg, medicin, sygedage og førtidspensioner 
er opgjort i tiden 2010-2012 for personer diagnosticeret med angst (inkl. PTSD), depression 
og skizofreni (inkl. psykosesygdomme) :  10

FIGUR 5 - OMKOSTNINGER TIL UDVALGTE PSYKISKE SYGDOMME I DANMARK ÅRLIGT I PE-
RIODEN 2010-2012(2012-KR)

Opgørelsen indeholder ikke fx udgifter til kontanthjælp. Det indebærer, at tallene er mindre 
end de reelle udgifter til de tre sygdomme. 

KØNSFORSKELLE 
Inden for de forskellige psykiske sygdomme ses kønsforskelle. Der er en overhyppighed af 
mænd der bliver indlagt på grund af misbrug, og en overhyppighed af kvinder der bliver ind-
lagt på grund af angst, depression og personlighedsforstyrrelse .  11

Kvinder i alle aldersgrupper angiver at have et dårligere psykisk helbred end mænd. Andelen 
som angiver dårligt psykisk helbred falder med alderen indtil 75 år for begge køn. Andelen af 
kvinder med dårligt psykisk helbred er dobbelt så stor i alderen 16-24 år sammenlignet med 
mænd i samme alder . 12

Omkostninger i alt (mio. kr.)

Mænd Kvinder I alt

Angst 356,9 591,8 948,7

Depression 422,7 795,4 1.218,1

Skizofreni 1.467,3 1.145,3 2.612,6

I alt 2.246,9 2.532,5 4.779,4

 Flachs EM et al., «Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme.»10

 Statens Institut for Folkesundhed, Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007.11

 Sundhedsstyrelsen, Den nationale sundhedsprofil 2013, 2014.12
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Omkostninger i alt (mio. kr.)

Mænd Kvinder I alt

Angst 4.428,2 5.127,1 9.555,3

Depression 1.499,4 2.824,2 4.323,6

Skizofreni 5.237,7 3.021,8 8.259,5

I alt 11.165,3 10.973,1 22.138,4



FIGUR 6 - Andel som angiver dårligt psykisk helbred

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Den nationale sundhedsprofil 2013, 2014.

Særligt sårbare grupper
I flere undersøgelser har det vist sig, at fx minoritetsgrupper som sexuelle minoriteter  og im-
migranter har større andel af psykiske sygdomme og psykiske problemer end majoriteten. 
Dette skyldes sandsynligvis netop deres minoritetsstatus og den deraf følgende 
stigmatisering. ,   13 14

FORBRUG AF MEDICIN 
Forbruget af medicin er for langt de fleste præparater stigende. Der ses en markant stigning i 
forbruget af nyere antidepressiva og centralstimulerende medicin (ADHD-medicin). Årsagen 
til stigningen i forbruget af medicin skyldes både, at en større andel i den danske befolkning 
får medicin, og at medicinen anvendes over en længere periode. Desuden er der en større op-
mærksomhed på psykiske lidelser og medicin som behandling. 

Alder Mænd Kvinder

16-24 år 8,2% 17,5%

25-34 år 10,4% 14,6%

35-44 år 9,3% 13,2%

45-54 år 9,3% 12,7%

55-64 år 7,7% 9,4%

65-74 år 5,5% 7,6%

>75 år 10,0% 13,8%

I alt 8,7 % 12,8%

 Kristiansen M et al: Health effects of migration. Danish Medical Bulletin 2007.13

 Lewis NM: Mental health in sexual minorities: Recent indicators, trends, and their relationships to place in North America and 14

Europe. Health & Place 2009.
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FIGUR 7 - FORBRUG AF PSYKOFARMAKA I DANMARK 2000-2013

Kilde: medstat.dk. Antal personer per 1000 indbyggere, der har indløst mindst én recept på et middel i den an-
givne lægemiddelgruppe i løbet af året. Indbyggertal er opgjort d. 1. januar det pågældende år

 

!   17
af !42

Pr
om

ille
 a

f b
ef

ol
kn

in
ge

n

0

30

60

90

120

År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antidepressive lægemidler, samlet
SSRI antidepressive lægemidler (selektive serotonin genoptagelseshæmmere)
ADHD behandling
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Psykiatrifonden opfordrer -
 til undersøgelser af brug af lægemi-

dler der financieres af neutrale kilder 
uden om lægemiddelindustrien. Det  

skal ligeledes undersøges om der bliver 
tilbudt psykoterapi i tilstrækkeligt omfang og 

til rette tid. Den rette behandling til rette tid 
medvirker til at man kans fastholdes i arbejde 

eller uddannelse. Det er en mærkesag for 
Psykiatrifonden at fremme.  

Psykiatrifonden mener - 
At behandling med medicin kan i kortere 

eller længere perioder være nødvendigt, men 
kan aldrig stå alene. Udover medicinen skal an-
vendes oplysning om sygdommen (psykoeduka-

tion) og psykoterapi. For en række lidelser er 
psykoterapi den foretrukne behandling. Vi ved for 

lidt om hvorvidt der foregår overmedicinering f.eks. 
således at man får medicin for længe eller i for 
store doser. Ligeledes ved man ikke tilstrække-

ligt om hvorvidt alle de der måtte have brug 
for medicin - får det i rette form og dosis. 



”JEG ER SIKKER PÅ, AT MAN KAN HJÆLPE MANGE FLERE MED MOTION, KOST OG 
SOCIALT SAMVÆR”.

Mads Fabricius blev som 16-årig indlagt første gang med skizofreni. I de efterfølgende 5 år 
levede Mads isoleret og blev indlagt igen og igen. Som 18-årig blev han dengang tilbudt en 
invalidepension.  

”Jeg var virkelig hårdt ramt 
af psykoser og social angst, 
og kunne slet ikke tåle andre 
mennesker. Derfor udskrev 
jeg også mig selv fra 
afdelingerne, da jeg ikke 
kunne tåle at være tæt på an-
dre. Jeg kunne slet ikke tale i 
lange perioder, så jeg sad og 
gloede ind i væggen og lyt-
tede til sekundviseren”. 

På opfordring af sin psykiater 
begyndte Mads at dyrke mo-

tion, og kun 10 uger efter gennemførte han sit første maratonløb. ”Jeg opdagede, at jeg 
bogstavelig talt kunne løbe fra sygdommen, og så snart jeg begyndte at løbe, fik jeg det bedre 
og symptomerne forsvandt”. 

Undervejs i forløbet konstaterede psykiaterne, at Mads var fri af symptomer på skizofreni 
uden brug af medicin. Efter nye konsultationer i 2011 fik han betegnelsen ”skizofreni med 
komplet remission”, dvs. skizofrenien er ikke til stede. 10 år efter sin første indlæggelse er 
Mads en anden udgave af sig selv. Han er nu ekstremsport-
sudøver og fuldtidsatlet, og han har bl.a. gennemført 
Ironman World Championship (Hawaii) 2008, Ul-
traman Canada 2010, har vundet Europa Cup i ul-
tracykling 2010, og sat to Danmarksrekorder i 
ultracykling. 

”Jeg fik enormt meget selvtillid, da jeg kunne 
mærke, at jeg fik det godt af at løbe. Det hjalp 
også på mit forhold til andre mennesker, det 
hjalp rigtig meget, at andre kunne se, at jeg fik 
det bedre. Det gav mig meget lyst, for hvis ikke 
man har lyst, så kommer man ingen vegne. Sporten 
gav mig en identitet og en grund til at komme ud af 
sengen om morgenen. Jeg er sikker på, at man kan 
hjælpe mange flere med motion, kost og socialt samvær”.  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Det mentale motionsrum 
– ”Tænk dig stærk” er for dig, der 

oplever angst, depression, mild PTSD 
eller problemer med at samle tankerne 

ved stress, angst eller depression. 
Øvelserne i det mentale motionscenter kan 
bruges som supplement til professionel be-
handling, og kan også gavne mennesker i 
midlertidige kriser. Endelig kan øvelserne 

bruges forebyggende for at styrke den 
psykiske sundhed. 



INDLÆGGELSER OG BEHANDLING 
En psykiatrisk indlæggelse for 18-64 årige varede i 2012 i gennemsnit 19 dage. Der er sket et 
fald i indlæggelsestiden på 3-4 dage siden 2009, svarende til et fald i antallet af sengepladser. 
I 2012 var hver fjerde indlæggelse en genindlæggelse inden for 30 dage efter udskrivningen 
fra forrige indlæggelse.  15

FIGUR 8 - VOKSNE I BEHANDLING (AMBULANT OG/ELLER INDLÆGGELSE) I PSYKIATRIEN 
(2014) OPDELT PÅ BOPÆLSREGION

Kilde:	Psykiatriregistret	per	10.	marts	2014	og	Danmarks	Sta6s6k,	fra	Benchmarking	af	psykiatrien	2014,	2015	

UDVIKLINGEN I HELDØGNSINDLÆGGELSER 

FIGUR 9 - HELDØGNSINDLÆGGELSER 2007-2012 FOR PERSONER OVER 15 ÅR

� 	
Kilde:	Det	Psykiatriske	Centrale	Forskningsregister	

Fra 2007 til 2012 er der sket en mindre stigning af heldøgnsindlæggelser for voksne over 15 
år. I forhold til kvinder har mænd en overhyppighed af indlæggelser for misbrug, mens kvin-
der oftere bliver indlagt med angst, depression og personlighedsforstyrrelse.   

Pa@enter	i	voksenpsykiatrien Vækst	i	voksen-psykiatrien	
2009-2014	i	%

Region	Nordjylland 10.136 41	%	

Region	Midtjylland 26.796 40	%	

Region	Syddanmark 28.188 18	%

Region	Hovedstaden	 34.637 17	%

Region	Sjælland 16.237 25	%

I	alt	 114.860 25	%
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 KL & Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknyt15 -
ning, 2014.
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AMBULANTE FORLØB

FIGUR 10 - ANTAL PÅBEGYNDTE AMBULANTE FORLØB 2007-2012

Kilde: Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister

Fra 2007-2012 er der en stigning i antallet af ambulante forløb. Udviklingen i psykiatrien har i 
mange år været præget af en reduktion i sengekapacitet grundet omlægning til øget ambulant 
behandling og kortere indlæggelsesforløb. Denne ændring har haft sit toppunkt for en del år 
siden, og stigningen i antal ambulante patienter skyldes flere nye patienter de senere år.  

MENNESKER MED PSYKISKE SYGDOMME OG ARBEJDSMARKEDET 
Personer uden for det ordinære arbejdsmarked har en høj grad af psykisk sygdom og er i kon-
takt med det psykiatriske sygehusvæsen. Især de ikke- arbejdsmarkedsparate kontan-
thjælpsmodtagere er hårdt ramt. Heriblandt har knap 5 % været på psykiatrisk skadestue, 4 % 
har været indlagt og 17 % har haft psykiatriske ambulante besøg. Foruden de ikke- 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er sygedagpengemodtagere og personer på  
førtidspension ligeledes i høj grad i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen . 16

Pr. 1. januar 2012 modtog knap 94.000 personer med alvorlig psykisk sygdom  i aldersgrup17 -
pen 16-66 år en offentlig forsørgelsesydelse. Knap 70.000 med tilsvarende sygdom ,dvs. 
samme kontakt til behandlingssystemet, modtog ingen ydelser (Figur 11). Det bekræfter at 
psykiske sygdomme er svært funktionshæmmende og som tidligere nævnt udgør en stor del af 
et samfunds sygdomsbyrde.  

 KL & Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknyt16 -
ning, 2014.

 Personer der inden for 1 år (2011) har haft minimum to ambulante kontakter til hospital, speciallæge eller privatpraktiserende 17

læge (samtaleterapi) og/eller minimum to indlæggelsesdage eller et skadestuebesøg efterfulgt af mindst en ambulant kontakt
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FIGUR 11 - ANTAL OG ANDEL AF PERSONER I ALDERSGRUPPEN 16-66 ÅR MED PSYKISKE 
LIDELSER, FORDELT PÅ YDELSE . PR. 1 JANUAR 2012.

Kilde: Regeringens udvalg om psykiatri, Kortlægning af kapaciteten i indsatsen for mennesker med psykiske 
lidelser – bilagsrapport 1, 2013.   

57 % af de i alt ca. 164.000 alvorligt psykisk syge, modtog en eller anden form for offentlig 
ydelse mens 43% er blevet forsørget af familien eller har kæmpet med at passe et arbejde 
trods deres psykiske sygdom. Andelen af borgere med en psykisk sygdom er højest blandt 
kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere (20 %). I gruppen af alvorligt psykisk 
syge kontanthjælpsmodtagere er kvinder og unge under 30 år overrepræsenterede. I gruppen 
af sygedagpengemodtagere med alvorlig 
psykisk sygdom er kvinder og borgere under 
50 år overrepræsenterede .  18

Ydelse Antal personer med
psykiske lidelser

Antal personer som 
får en  ydelse

Andel af personer 
på ydelse med 

psykiske lidelser, 
pct.

Personer i alt på 
ydelse

93.847 682.188 13,8

På A-dagpenge 7.457 150.697 5,0

På kontanthjælp mv. 28.509 140.448 20,3

På sygedagpenge 16.235 78.321 20,7

I fleksjob og 
ledighedsydelse

6.652 67.969 9,8

På førtidspension 34.994 244.721 14,3

Får ingen ydelse 69.372 - -

 Regeringens udvalg om psykiatri, Kortlægning af kapacitet en i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – bilagsrapport 18

1, 2013.  
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Psykoedukation - 
Psykiatrifonden tilbyder undervisning og 

redskaber, som skal styrke borgere med 
psykisk sygdom eller sårbarhed. På forløbet 

lærer deltagerne:
  

• Viden og indgående kendskab til egen 
sygdom

• Konkrete og brugbare redskaber til at 
håndtere og forebygge stress, angst og 
depression

• At indgå i arbejdsmæssige sammen-
hænge på nye og konstruktive måder

Psykiatrifonden -
 opfordrer til et styrket samarbejde mellem 

kommuner og ungdomsuddannelser om ind-
satser for sårbare unge, så de fastholdes i ud-

dannelserne. Samtidig opfordrer Psykiatri-
fonden til flere indsatser for at knytte borgere, 
som er kommet sig efter en psykisk sygdom 
til arbejdsmarket - både vie tiltag i jobcen-

trene og på arbejdspladserne.



FIGUR 12 - KARAKTERISTIKA FOR MENNESKER SOM MODTAGER EN OFFENTLIG YDELSE 
PGA. PSYKISKE SYGDOMME I FORHOLD TIL ALLE YDELSESMODTAGERE

Kilde: Regeringens udvalg om psykiatri, Kortlægning af kapacitet en i indsatsen for mennesker med psykiske 
lidelser – bilagsrapport 1, 2013.   

59 % af ydelsesmodtagere med psykiske sygdomme er kvinder, og 53 % af alle ydelsesmod-
tagere er kvinder. Personer under 50 år er overrepræsenteret blandt ydelsesmodtagere med 
psykiske sygdomme i overensstemmelse med at psykiske sygdomme i høj grad viser sig i 
barn- og ungdom.  

Psykisk sygdom kan føre til en nedsat funktions- og arbejdsevne, der gør det vanskeligt at 
varetage et arbejde. Det har store økonomiske samfundsomkostninger, når borgere er syge og 
må have offentlige ydelser. For det enkelte menneske betyder det færre økonomiske 
ressourcer, en manglende social kontakt og nedsættelse af livskvaliteten. 

Karakteristika Ydelsesmodtagere med 
psykiske lidelser i %

Alle ydelsesmodtager i 
%

Køn Kvinder 59 % 53 %

Mænd 41 % 47 %

Alder 16-29 år 21 % 16 %

30-49 år 51 % 44 %

50-66 år 28 % 41 %

Etnicitet Danskere 84 % 83 %

Indvandrere og efterkom-
mere

15% 16 %
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”INTET ER SOM FØR”  
Jesper Jakobsen har haft to alvorlige depressioner inden for 10 år. For 10 år siden arbejdede 
Jesper som lærer på en folkeskole, og var glad for sit job og sine kolleger. Men derefter blev 
noget inden i ham helt galt. Hans kone valgte en dag at få en akut tid hos deres læge, og Jes-
per blev indlagt med det samme med en svær depression. Efter sygemeldingen vendte Jesper 
tilbage på skolen.  

“Jeg startede med at arbejde 2-3 timer om ugen og var smadder nervøs for det. Men rigtig 
mange kom over og sagde hej igen, og vi græd lidt sammen. Det var virkelig super – næsten 
et mønstereksempel på, hvordan det skal være”. 

Efter endnu en depression er Jesper nu fastansat på en specialskole. Tilbage står mange tanker 
og følelser i Jespers sind efter de to sygdomsforløb.  

”Jeg er blevet god til at aflæse og spørge folk, om de har det godt. Jeg har svært ved at ig-
norere mine følelser og taler åbent med mange om, hvordan jeg har haft det. Signaler og 
symptomer på sygdommen fylder rigtig meget i min bevidsthed, og intet er som tidligere. Så 
på den måde tror jeg aldrig, at jeg vil kunne slippe det, at jeg har været syg”.  

Selvom Jesper er rask og passer sit arbejde som lærer på en specialskole, fylder sygdomsfor-
løbene stadig meget i hans bevidsthed.
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Mentorforløb - Psykiatrifonden 
tilbyder mentorforløb til borgere, 

der har behov for støtte i 
forbindelse med arbejde eller ud-

dannelse. Målgruppen er mennesker 
med psykisk sygdom eller sårbarhed, 

som får: 

• Konkrete redskaber til at håndtere 
udfordringer i en arbejdssituation.

• Udarbejdet en plan med deres mentor 
for at fastholde tilknytning til uddannel-
se eller arbejde.

Afklarings- udviklings- og 
ressourceforløb - Psykiatrifonden 

tilbyder forløb til mennesker, der på 
grund af en psykisk sygdom eller sår-

barhed, er i risiko for at miste tilknytningen til 
arbejdsmarkedet. På kurset lærer deltagerne: 

• Konkrete redskaber til at håndtering af 
f.eks. stress, angst og depression.

• At tackle udfordringer på arbejdet ef-
ter en sygemelding, og afklare et 
fremtidigt arbejdsliv.



2. PSYKIATRIFONDENS MÆRKESAG: BØRN OG UNGE 
Psykiatrifondens mærkesag er trivsel hos børn og unge. Skal samfundet for alvor gøre noget 
ved mistrivsel og psykisk sygdom skal vi starte med at forebygge hos børn og unge - og gerne 
i de helt tidlige år. Børn der ikke trives har en større risiko for at udvikle alvorlige psykiske 
symptomer og sygdomme, der kan vedvare som ung og senere som voksen.   

Skolebørnsundersøgelse i 2010 viste, at 15-20 % af alle børn og unge mellem 11-15 år mis-
trives i de danske skoler. 25 % føler sig af og til ensomme, og 5 % føler sig ofte ensomme. 
Flere drenge end piger kan ikke lide at gå i skole, og andelen stiger med alderen for begge 
køn, men piger mistrives psykisk i langt højere grad end drenge (Figur 13). Psykisk mistrivsel 
i barndom og ungdom er forbundet med en øget risiko for bl.a. depression og mistrivsel som 
voksen .   19

TRIVSEL OG MISTRIVSEL HOS BØRN OG UNGE 
At opleve et enkelt symptom en gang imellem giver ikke anledning til stor bekymring. For de 
børn og unge, som oplever tre eller flere symptomer dagligt, kan det gå ud over deres 
generelle trivsel, sociale funktion og indlæring i skolen . 20

12 INDIKATORER PÅ PSYKISK MISTRIVSEL

1. Ked af det 'næsten hver dag' eller 'mere end en gang om ugen'
2. Irritabel/i dårligt humør 'næsten hver dag' eller 'mere end en gang om ugen'
3. Nervøs 'næsten hver dag' eller 'mere end en gang om ugen'
4. Svært ved at falde i søvn 'næsten hver dag' eller 'mere end en gang om 

ugen'
5. Føler sig ’altid’ eller ’for det meste’ udenfor
6. Føler sig ’altid’ eller ’for det meste’ hjælpeløs
7. Føler sig ensom ’meget ofte’ eller ’ofte’
8. Svarer 'helt uenig' eller 'uenig' til sætningen: ’Andre elever accepterer mig, 

som jeg er’
9. Svarer 'jeg kan slet ikke lide den' eller 'jeg kan ikke rigtigt lide den' til 

spørgsmål om skolen
10.Svarer 'aldrig' eller 'sjældent' til spørgsmålet: ’Hvor tit føler du dig tryg i 

skolen?’ 
11. Svarer 'meget' eller 'noget' til spørgsmålet om at føle sig presset af 

skolearbejdet
12.Svarer fra 0 til 5 til spørgsmålet ’Her er et billede af en stige. Trin 10 bety-

der ’det bedst mulige liv’ og trin 0 betyder ’det værst mulige liv’. Hvor på 
stigen synes du selv, du er for tiden’?

Inden for de seneste 6 måneder

 Due P, Diderichsen F, Meilstrup C, Nordentoft M, Obel C, Sandbæk A. Børn og unges mentale helbred. Forekomst af psykiske 19

symptomer og lidelser og mulige forebyggelsesindsatser. København: Vidensråd for Forebyggelse. 2014:1-184

 Statens Institut for Folkesundhed, Skolebørnsundersøgelse 2010, 201120
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FIGUR 13 - FORDELING AF INDIKATORER I % PÅ PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT PIGER OG DRENGE I 
TRE ALDERSGRUPPER, 2010 

Kilde: Holstein BE et al; Psykisk mistrivsel blandt 11-15 årige. Sundhedsstyrelsen, 2011. 

ÅRSAGER TIL BØRN OG UNGES PSYKISKE MISTRIVSEL 
Alle børn kan erhverve en sårbarhed for at udvikle psykisk sygdom eller psykiske problemer. 
Sårbarheden kan ligge i generne, eller udvikles i det helt tidlige samspil med de nære om-
sorgspersoner, oftest forældrene. Både gode og dårlige oplevelser former den personlige ud-
vikling, selvom der ikke er en direkte årsags-virkning-sammenhæng. 

Både arvelige og miljømæssige faktorer er derfor årsag til psykisk sygdom. Derfor kan nogen 
børn, som har en medfødt modstandsdygtighed klare sig igennem svære oplevelser, mens der 
hos andre børn ikke skal så meget til for at udløse psykisk mistrivsel . Børn og unge der mis21 -
trives har oftere indlæringsproblemer og sværere ved at gennemføre skolegang og uddan-
nelsesforløb. Psykiske helbredsproblemer er årsag til op mod 60 % af tilfældene af frafald på 
ungdomsuddannelser .  22

Antal indika-
torer på 
psykisk mis-
trivsel 

Piger Drenge

11-årige 13-
årige

15-
årige

Total 11-årige 13-
årige

15-
årige

Total 

0 42 37 31 37 42 42 32 40

1-2 38 36 46 40 42 40 50 43

3-4 15 16 15 15 12 13 13 13

5+ 5 11 8 8 4 5 5 4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

 Psykiatrifonden, Psykiatri-Information, december 2013, nr.4  21

 Sundhedsstyrelsen, Forebyggelsespakke mental sundhed, 201222
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Psykiatrifonden -
 vil i samarbejde med Rødovre Kom-

mune fra 2015-2018 etablere samtale-
grupper for børn af psykisk syge foræl-
dre. Ved at uddanne gruppeledere på 

alle Rødovre Kommunes skoler vil skol-
erne tilbyde gratis samtalegrupper for 
børn og unge mellem 7-16 år, hvor én 
eller begge forældre er ramt af psykisk 

sygdom.   



En række sociale risikofaktorer for udvikling af psykiske helbredsproblemer :  23

Selvom der findes en række risikofaktorer for udvikling af psykiske helbredsproblemer, vides 
det ikke præcist, hvorfor børn og unge udvikler psykisk mistrivsel. Der er børn der udvikler 
alvorlige psykiske symptomer og helbredsproblemer i normalt fungerende familier, og børn 
som vokser op i familier præget af alvorlige sociale og helbredsmæssige problemer, der bliver 
helt velfungerende . Børn kan imidlertid klare mange svære ting, hvis 24

der er nogen der støtter dem og taler om de svære ting. 

Former for modstandskraft hos et barn kan være:  

• God begavelse. 
• Humor.  
• Evne til at se det meningsfulde i selv meget 

svære ting. 
• Evne til at knytte bånd til andre, som giver 

børnene kontakt og styrker selvfølelsen og tro 
på sig selv.  

SAMFUNDSSTRUKTURELLE RISIKOFAKTORER

• At vokse op i fattigdom 
• At være flygtning/have forældre som er flygtninge, og som evt. har været 

udsat for traumatiske oplevelser

SKOLE OG LOKALSAMFUND
• At være marginaliseret, dårligt integreret eller være udsat for mobning i 

institutioner, skole og lokalområde

FAMILIE
• At have forældre, som har langvarig psykisk lidelse
• At have forældre, som har misbrugsproblemer
• At være udsat for omsorgssvigt, mishandling eller overgreb

 Due P, Diderichsen F, Meilstrup C, Nordentoft M, Obel C, Sandbæk A. Børn og unges mentale helbred. Forekomst af psykiske 23

symptomer og lidelser og mulige forebyggelsesindsatser. København: Vidensråd for Forebyggelse. 2014:1-184

 Due P, Diderichsen F, Meilstrup C, Nordentoft M, Obel C, Sandbæk A. Børn og unges mentale helbred. Forekomst af psykiske 24

symptomer og lidelser og mulige forebyggelsesindsatser. København: Vidensråd for Forebyggelse. 2014:1-184
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Psykiatrifonden - 
tilbyder gratis samtalegrupper for børn og 
unge mellem 7-16 år, der har én eller flere 

forældre der er ramt af psykisk sygdom. Bar-
net skal være bosiddende i hovedstadsom-

rådet eller i Hillerød Kommune. Alle kan hen-
vende sig, dvs. forældre, sagsbehandlere, 

kontaktpersoner, barnet, psykiatrien m.m. Det 
er gratis for børn og forældre at deltage i en 

samtalegruppe. 
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”Jeg troede, at det var min skyld, far 

havde det dårligt.

Sofies far fik en svær depression, da hun var 13 år. 
Sofie fik hjælp i Psykiatrifondens samtalegrupper 
for børn og unge til at forstå sin fars sygdom og 

bekæmpe de svære og triste tanker.

"Vi er jo her i gruppen, fordi vi er 

bekymrede for vores mor eller far.

Pige, 10 år

 ”Efter gruppen har jeg fået det 

bedre. Jeg har fået nogen andre følelser i 
maven.

Pige, 7 år



OMKOSTNINGER
For børn og unge mellem 1-24 år er psykiske helbredsproblemer den største sygdomsbyrde, 
og udgør over 50 % af den samlede sygdomsbyrde på børne- og ungeområdet .  25

Beregninger viser, at det koster samfundet cirka 72  milliarder kroner om året i udgifter og 
tabte indtægter, at omkring 4.900 unge ud af en ungdomsårgang på cirka 63.000 personer 
marginaliseres og bliver udstødt fra uddannelse og arbejdsmarked . Der er derfor gode argu26 -
menter for at fokusere på forebyggelse blandt børn og unge (jf. kapitel om forebyggelse og 
tidlig indsats).  

Børn i psykiatrien 
Ca. 80.000 børn og unge i Danmark vokser op i familier med psykisk sygdom . Disse børn 27

har en øget risiko for selv at udvikle psykiske sygdomme og op mod halvdelen får psykiske 
problemer. Ca. 10-15 % børn og unge har på et tidspunkt haft behov for behandling i 
forbindelse med en psykisk sygdom .  28

Aktuelt henvises ca. 1,4 % af en børne- og ungepopulation. Den politiske målsætning i Dan-
mark er en kapacitet svarende til 2 %. De væsentligste psykiske forstyrrelser hos børn ses i 
Figur 14. Antallet fordelt på regioner ses i Figur 15.

FIGUR 14 - DIAGNOSER BLANDT NYHENVISTE BØRN OG UNGE 

Kilde: Jørgensen, Forebyggelse af psykiske sygdomme, 2010 

 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget januar 2013, svar på spørgsmål 290, 25

 http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/290/svar/1032882/1221572.pdf.

 CBS & Skandia, Udenforskabets pris, 201426

 Tal omregnet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke mental sundhed, 2012. 27

 Jørgensen, Forebyggelse af psykiske sygdomme, 2010 (kapitel 7)28
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Ikke oplyst (12 %)
Tilknytningsforstyrrelse (1 %)
Psykose (4 %)
Adfærdsforstyrrelse (4 %)
Spiseforstyrrelse (7 %)
Personlighedsforstyrrelse (2 %)
ADHD (21 %)
Reaktiv forstyrrelse (8 %)
Angst/OCD (7 %)
Affektiv forstyrrelser (12 %)
Emotionel forstyrrelse (1 %)
Uspecificeret (21 %)



Kilde: Sundhedsstyrelsen, Forebyggelsespakke mental sundhed, 2012. 

FIGUR 15 - BØRN I BEHANDLING I PSYKIATRIEN (2012) OPDELT PÅ BOPÆLSREGION

Kilde: Landspatientregister per 10. marts 2013 og Danmarks Statistik, fra Benchmarking af psykiatrien 2012, 2013 

FIGUR 16 - HELDØGNSINDLÆGGELSER 2007-2012 FOR BØRN 0-14 ÅR 

Kilde: Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister  

Siden 2007 er der kommet knap 100 flere indlagte børn mellem 0-14 år med et overtal af ind-
lagte piger i forhold til drenge.  

FIGUR 17 - ANTAL AMBULANTE FORLØB 2007-2012 FOR BØRN 0-14 ÅR

• 12 % af børn vokser op i familier med et alkoholproblem

• 8 % af børn under 15 år vokser op i familier med psykisk sygdom

• 10-14 % af alle mødre får en fødselsdepression 

• 7 % af fædre får en fødselsdepression 

Patienter i børne- og ung-
domspsykiatrien

Vækst i B&U-psykiatrien 
2009-2012 i %

Region Nordjylland 1.497 50 %

Region Midtjylland 5.115 15 %

Region Syddanmark 6.493 30 %

Region Hovedstaden 7.088 27 %

Region Sjælland 4.037 46 %

I alt 24.230 29 %
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Kilde: Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister

Fra 2007-2012 er der en stigning i antallet af ambulante forløb for børn mellem 0-14 år.   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Psykiatrifonden - 
og Trygfonden er i gang med 

at udvikle et behandlingspro-
gram ”Mind My Mind” til skolebørn 
med emotionelle forstyrrelser og 

adfærdsforstyrrelser. Behandlingspro-
grammet skal træne tanker, følelser og 

adfærd for børn og unge, og er en del af en 
forebyggende og tidlig indsats. 

”I 7 år levede jeg et hemmeligt liv med 
angsten. En angst, som med årene kun voksede sig 
større og større. Gjorde min hverdag mere og mere 

mystisk. Og tog mig ind i de mest uhyggelige verden-
er, triste hverdage og gjorde mig ekspert i undskyld-
ninger. I dag lever jeg et liv, hvor angsten ikke læn-
gere er min daglige fjende. Hvor angsten ikke læn-
gere spænder ben for, at leve det liv jeg har længes 

efter. Og hvor angsten ikke længere, tager al min en-
ergi. 

Kristina



3. ULIGHED INDEN FOR UDDANNELSE OG FY-
SISK SYGDOM  

Der er store uligheder for mennesker med psykiske syg-
domme, der kan ses inden for forskellige områder: 

• Uddannelsesniveau 
• Oversygelighed 
• Overdødelighed 

 
UDDANNELSESNIVEAU 
Der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau 
og psykisk sygdom. Forekomsten af dårligt selvvur-
deret psykiske helbred er højest blandt personer med 
grundskole som højeste gennemførte uddannelsesniveau, 
og lavest blandt personer med en lang videregående uddan-
nelse. Dette er i overensstemmelse med, at psykisk sygdom er 
én af de væsentligste grunde til at unge mennesker har vanske-
ligheder ved at gennemføre en uddannelse.  

FIGUR 18 - SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSESNIVEAU OG DÅRLIGT PSYKISK HELBRED

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Den Nationale Sundhedsprofil 2013, 2014. 

Både blandt mænd og kvinder er andelen, der siger de har et  dårligt psykisk helbred størst 
blandt personer med 10 års skolegang eller derunder. Størst andel med god psykisk sundhed 
ses blandt mænd med 11-14 års uddannelse og kvinder med 13-14 års uddannelse. Gifte har et 
bedre psykisk helbred end enlige .   29

Desuden rapporterer personer uden for arbejdsmarkedet, at de har et dårligere psykisk helbred 
end beskæftigede (figur 19).  

Uddannelse Procent med selvrapporteret dårligt 
psykisk helbred

Under uddannelse 13,2 % 

Grundskole 15,1 %

Kort uddannelse 10,1 %

Kort videregående uddannelse 9,0 %

Mellem videregående uddannelse 9,2 %

Lang videregående uddannelse 7,5 %

  Sundhedsstyrelsen : Mental sundhed blandt voksne danskere, baseret på sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 20015, 2010 29

!   31
af !42

Psykiatrifonden mener - 
Uligheden i psykisk sygdom har bidt 

sig fast. Især kortuddannede og børn af 
psykisk syge forældre har en øget risiko for 

psykisk sygdom. Vi kan ikke være tjent med - 
hverken økonomisk eller menneskeligt - at 

mange danskere får psykisk sygdom, når det 
kunne være forebygget. Derfor skal der 
sættes målrettet ind med tilbud til men-

nesker med stor risiko for at udvikle 
psykisk sygdom.



FIGUR 19 - ANDEL MED SELVRAPPORTERET DÅRLIGT PSYKISK HELBRED EFTER ERHVERV

�
Kilde: Sundhedsstyrelsen, Den Nationale Sundhedsprofil 2013, 2014 

OVERDØDELIGHED OG OVERSYGELIGHED
Der er en oversygelighed og overdødelighed hos mennesker med skizofreni, bipolar lidelse og 
depression. Den forventede levetid er ca. 15 år kortere for kvinder med disse sygdomme og 
ca. 20 år kortere for  mænd. Antallet af tabte leveår er størst for mennesker der lider af bipolar 
sygdom og skizofreni og lidt mindre ved depression. Selvom den forventede levetid for be-
folkningen generelt er steget igennem mange år, er der stadig en konstant forskel på levetiden 
for psykisk syge på 15-20 år.  

Overdødeligheden kan i nogen grad forklares ved: 
• Somatiske sygdomme som hjertekarsyg-

domme, KOL og diabetes som følge af 
risikofyldt livsstil 

• Højere selvmordsrater og ulykker 
• Bivirkninger ved psykofarmaka 
• Forskelsbehandling i sundhedssy-

stemet  

Størstedelen af de tabte leveår skyldes 
somatiske sygdomme som hjertekarsyg-
domme og apopleksi. Årsagerne til soma-
tiske sygdomme er flere, og kan bl.a. skyldes 
at psykisk syge ikke har ændret livsstil med 
rygestop, sundere kost og motion. Medarbejdere 
inden for psykiatrien har desuden primært fokus på 
psykosociale problemer hos deres patienter, og i mindre grad på patientens fysiske helbred-
stilstand. Andre væsentlige barrierer er, at psykisk syge ofte har en anden tærskel for at op-
søge praktiserende læge, har bivirkninger ved medicin, og i mindre grad tilbydes medicinsk 
eller kirurgisk behandling. Desuden kan der være udfordringer forbundet med at koordinere 
forløb mellem forskellige offentlige instanser .  30
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Andre uden for arbejdsmarkedet Førtidspensionister Arbejdsløse
Beskæftigede

 M. Nordentoft, J. Krogh, P. Lange, A. Moltke, Psykisk sygdom og ændringer i livsstil, Vidensråd for forebyggelse, 201230
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Psykiatrifonden mener -
Der er behov for en systematisk 

monitorering og evaluering af hvilke fore-
byggende evidensbaserede indsatser der 

virker på hvilke patientgrupper. Øget fokus på 
forebyggelse og tidlig indsatser vil medføre større 
viden om hvilke indsatser der skal prioriteres poli-

tisk statsligt, regionalt og kommunalt. Fore-
byggelse bør tænkes ind i offentlige budgetter 

som fremadrettede investeringer, for blandt 
andet at imødegå udfordringer med over-

sygelige og overdødelighed for 
psykisk syge.



Undersøgelser har vist, at  mennesker med psykiske sygdomme har samme interesse som an-
dre for at ændre deres livsstil i forhold til rygning, kost og fysisk aktivitet, for at skabe mere 
livskvalitet og glæde i hverdagen . 31

 

 M. Nordentoft, J. Krogh, P. Lange, A. Moltke, Psykisk sygdom og ændringer i livsstil, Vidensråd for forebyggelse, 201231
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”Snak om det” - 
Psykiatrifonden har udviklet undervis-

ningsmaterialet ”Snak om det” til elever i 
0-6 kl., der sætter fokus på at være barn i 
familier med psykisk sygdom. Under-
visningsmaterialet er emneinddelt i 
alkohol, angst, depression, ADHD 
og PTSD, og på www.psykiatri-

fonden.dk

”Reach Out” – 
Psykiatrifonden og Trygfonden tilby-

der gratis undervisning til børn og unge 
med fokus på psykisk sundhed og trivsel 
gennem en informationsbus. Målgruppen 

er alle elever i Region Sjælland i 5.-9. 
klasse og sekundært lærere og forældre. 

Formålet er at skabe bedre forudsæt-
ninger for psykisk sundhed blandt elever 

ved at sætte fokus på handlekompe-
tencer, og muligheder for at indgå 

positivt i skolefællesskabet.



4. FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS

Vidensråd for Forebyggelse udgav i september 2014 rapporten ”Børn og unges mentale hel-
bred”. Rapporten beskriver en stigende tendens i 
Danmark og internationalt, hvor flere børn og unge 
har psykiske symptomer og psykiske sygdomme. De 
psykiske symptomer er fx ensomhed, stress og 
selvskade, og de psykiske sygdomme er fx ADHD, 
depression, angst mv. Børn og unges psykiske mis-
trivsel eller svære og ubehandlede psykiske lidelser vil 
ofte følge med ind i voksenlivet. Det er derfor cen-
tralt at fokusere på forebyggelse og tidlig indsats for at 
sikre, at de psykiske symptomer eller sygdomme for 
det første ikke opstår, og for det andet ikke udvikler sig 
eller forværres . 32

Der er ikke lang tradition for at sætte fokus på fore-
byggelse af psykisk sygdom. Der er dog god evidens for, 
at psykisk sygdom kan helbredes eller have færre konsekvenser ved en tidlig indsats, og i 
nogle tilfælde helt kan undgås ved at forebygge.      

Yderligere definition af forebyggelse:  
• Primær: Forebygge at en sygdom opstår 
• Sekundær: Tidlig opsporing og behandling 
• Tertiær: Forebygge tilbagefald/forværring 

TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS
Det er ofte for sent at bryde den negative sociale arv, når unge påbegynder en ungdomsud-
dannelse. I stedet skal den forebyggende indsats starte, når børn begynder i vuggestue eller 
børnehave. Det er muligt at identificere børn med negativ social arv allerede i den tidlige 
barndom. En forebyggende indsats i de helt tidlige år vil gavne børnenes læring og indlæring-
sevne resten af deres liv . 33

Human kapital er den viden og erfaring et menneske tilegner sig gennem investering i dets 
læring og udvikling. Økonomisk investering i human kapital i de tidlige år er mere indbrin-
gende end investeringer senere i livet. En tidlig og intensiv pædagogisk indsats kan forbedre 
underprivilegerede og understimulerede børns kompetencer .  34

 Due P, Diderichsen F, Meilstrup C, Nordentoft M, Obel C, Sandbæk A. Børn og unges mentale helbred. Forekomst af psykiske 32

symptomer og lidelser og mulige forebyggelsesindsatser. København: Vidensråd for Forebyggelse. 2014:1-184

 Helene S. Nielsen, Et økonomisk perspektiv på uddannelsesindsatser, Aarhus Universitet, 2012. 33

 Heckman J., Invest in Early Childhood Development: Reduce Deficits, Strengthen the Economy, University of Chicago, 201234
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Definition af forebyggelse
Sundhedsrelateret aktivitet, 
der søger at forhindre op-
ståen og udvikling af syg-
domme, psykosociale prob-
lemer, eller ulykker og der-
medfremmer folkesundhe-
den

Kilde: Sundhedsstyrelsen, 
Terminologi - Forebyggelse, 
sundhedsfremme og folke-
sundhed, 2005.



BØRNE- OG UNGECHEF I PSYKIATRIFONDEN: FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG TIDLIG 
INDSATS
I Psykiatrifonden har vi stor opmærksomhed på forebyggelse og tidlig indsats, som afspejles i 

vores forskellige indsatser. Rapporten fra Vidensråd for 
Forebyggelse ”Børn og unges mentale sundhed” doku-
menterer behovet for en markant investering i fore-
byggelse og tidlig indsats blandt børn og unge i Dan-
mark. 

Psykiatrifonden er initiativtager til udarbejdelse af en plan 
for børn og unge med fokus på forebyggelse, opsporing og 
tidlig indsats, så børn og unges mistrivsel ikke udvikler sig 
til psykisk sygdom.  
 
”Vi savner en samlet national plan for forebyggelse og 
tidlig indsats over for børn og unge. Ikke kun fordi en tidlig 
indsats kan forebygge, at stress og mistrivsel udvikler sig til 

psykisk sygdom, men også for at give alle børn en god skolegang og fastholde flere unge i ud-
dannelse, så vi mindsker risikoen for en negativ social spiral”.  
 
En forebyggelsesplan for børn og unge skal ifølge Psykiatrifonden blandt andet indeholde 
følgende: 

• Tilbud i alle kommuner til børn og unge som lider af alvorlig mistrivsel. Der er en stor 
midtergruppe, der er for raske til psykiatrisk behandling, men som trives for dårligt til at 
skolen eller forældrene kan løse problemet 

• Alle skoler skal arbejde systematisk med trivsel og psykisk sundhed. Lærerne skal både 
klædes på til at fremme elevernes psykiske sundhed, samt medvirke til at elever med prob-
lemer får hjælp så tidligt som muligt. Der skal lige så meget fokus på psykisk sundhed i 
skolerne, som der med skolereformen er kommet på den fysiske sundhed 

• Flere ressourcer til erhvervsuddannelserne, der er særligt udfordrede af en stor og sti-
gende gruppe sårbare unge, som skal støttes og fastholdes 

Psykiatrifonden mener, der er et behov for en forebyggelsessatsning, som har sit udspring i en 
national prioritering af området, og derfor arbejder Psykiatrifonden for at skabe politisk opmærk-
somhed, opbakning og prioritering på området. Hvis den negative udvikling fortsætter har det 
både menneskelige og økonomiske konsekvenser. De børn og unge, som i dag mistrives og har 
psykiske symptomer, kan udvikle alvorlige psykiske sygdomme aktuelt eller som voksne. 

Jesper Kurdahl Larsen, børne- og ungechef i Psykiatrifonden. 
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5. KVALITETEN AF BEHANDLING

PAKKEFORLØB
1. januar 2013 implementerede regionerne pakkeforløb til en række sygdomme inden for 
psykiatriområdet . Pakkeforløb er et standardforløb for behandlingen af en bestemt sygdom 35

(diagnose), hvor undersøgelser og behandlinger er bestemt og beskrevet på forhånd. Pakkefor-
løb i psykiatrien skal sikre sammenhæng, og en ensartet høj kvalitet i undersøgelse og behan-
dlingsforløb Målet med pakkeforløb er bedre forløb for patienter og pårørende, og dermed 
flere gode leveår for psykisk syge mennesker. Pakkerne skal dog ikke være mere fastlagte end 
at de tillader individuel tilpasning. 

Udrednings- og behandlingsgarantien 
Folketinget vedtog i juni 2014 en ændring af sundhedsloven. Ændringen betyder, at patienter 
med psykiske sygdomme får samme rettigheder som patienter med fysiske lidelser i forhold 
til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling .  36

Den 1.september 2014 blev der indført en ny udrednings- og behandlingsgaranti for borgere 
med alvorlig psykisk sygdom. Udrednings- og behandlingsgarantien giver borgere ret til at 
blive udredt og få igangsat deres behandling på sygehuset inden for 2 måneder. Hvis lægen 
mener, at der er tale om så alvorlig sygdom, at det ikke kan vente, sættes behandlingen i gang 
indenfor 1 måned. De nye rettigheder gælder for børn, unge og voksne. Borgere med et behov 
for akut behandling på et sygehus har stadig ret til udredning og behandling med det samme . 37

Borgeren skal være henvist fra praktiserende læge, speciallæge eller Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning. Sygehuset der modtager henvisningen vurderer, om der er behov for mere udred-
ning end det den praktiserende læge har foretaget, eller om henvisningen er så klar, at behan-
dlingen kan gå i gang. Hvis regionens sygehuse ikke kan udrede eller igangsætte behandling 
inden for tidsfristen, har borgeren ret til udvidet frit sygehusvalg. Hvis patienten selv vælger 
et sygehus med lang ventetid, og ikke tager imod regionens tilbud om behandling hurtigere et 
andet sted, kan det betyde, at behandlingen ikke bliver sat i gang inden for 2 måneder39. 

Pr. 1. september 2015 bliver udrednings- og behandlingsgarantien skærpet, så borgeren får ret 
til at blive undersøgt og behandlet på sygehuset inden for 1 måned39. 

Regeringens udvalg om psykiatri
Regeringen nedsatte i 2012 et udvalg, der ”skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for 
personer med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt”. Udvalgets sam-
lede rapport forelå oktober 2013. På baggrund af udvalgets rapport udarbejdede regeringen en 
handleplan for psykiatrien, der skal styrke indsatsen for mennesker med psykiske sygdomme. 

 Danske regioner: http://www.regioner.dk/psykiatri/pakkeforl%C3%B8b+i+psykiatrien35

 Sundhedsministeriet : http://www.sum.dk/Sundhed/Psykiatri/Udredningsret.aspx36

 Danske regioner: http://www.regioner.dk/psykiatri/ret+til+unders%C3%B8gelse+eller+behandling37
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Ifølge sundhedsministeren skal handlingsplanen ses som et væsentligt bidrag til at ligestille 
patienter med med psykisk sygdom og fysisk sygdom. Der skal være et ligeværd mellem fy-
sisk og psykisk sygdom, der både viser sig i sundhedsvæsenet, i den kommunale sociale ind-

sats og i samfundet som helhed .   38

I forbindelse med handleplanen blev der tilført ressourcer til psykiatriområdet. Regeringens 
handleplan skal ses i forhold til den udvikling der har været det seneste årti, hvor psykiatriom-
rådet er blevet nedprioriteret i forhold til de somatiske sygdomme. De sidste mange år har der 
været et økonomisk efterslæb på det psykiatriske område i forhold til det somatiske område, 
og dette er langt fra kompenseret.  

FIGUR 20 - INDEKSERET ØKONOMISK UDVIKLING FOR PSYKIATRI OG SOMATIK PÅ SYGE-
HUSENE.
Kilde: Dansk Psykiatrisk Selskab Hvidbog 2012-2020 

RECOVERY 

Recovery betyder at ”man kommer sig”. Recoverybegrebets indtræden i psykiatrien har bety-
det, at man anskuer sygdomsforløbet især for skizofreni og skizofrenilignende psykoser på en 
helt anden og langt mere optimistisk måde. 

 Regeringen :Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, 201438
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PSYKIATRIFONDEN MENER -
Behandling er vigtig, og Psykiatrifonden lægger pres på politikerne for at in-

vestere mere i behandlingspsykiatrien og i andre dele af sundhedssystemet, der 
behandler psykisk sygdom. Især behandling som helbreder eller styrker patien-
ten i sin recoveryprocess. Behandling kan dog ikke alene løse den enkeltes ud-

fordringer med at mestre dagligdagen og finde mening i tilværelsen. Arbejdet 
med at styrke den enkeltes “hverdagsrehabilitering” og modstandskraft og evne 

til at mestre tilværelsen er ikke udviklet tilstrækkeligt eller sat i system i Dan-
mark. Det vil psykiatrifonden ændre på.



Der har tidligere været en tendens til at betragte skizofreni som en kronisk sygdom. Ski-
zofreni sås som en sygdom, som trods behandling forværredes og helt overvejende endte med 
at være alvorligt invaliderende. Forskning har imidlertid vist, at mange kommer sig enten helt 
eller delvist 

Nogle får kun en enkelt eller få psykoseperioder og bliver igen raske. En stor gruppe har fort-
sat symptomer og funktionsnedsættelse, men er i stand til at leve en tilfredsstillinde tilværelse 
med eller uden behandling og støtte. Recovery er forbundet med håb og optimisme, som har 
stor betydning for den enkeltes livskvalitet. 

Der er forskellige elementer i recoverybegrebet som ofte opdeles i klinisk og personlig recov-
ery: 

• Klinisk recovery er den objektive konstaterbare vedvarende eller langvarige forbed-
ring i patientens tilstand mht. til forekomsten af symptomer og socialt funktionsniveau 
i forhold til privatliv og arbejde. Måling af disse forhold i årelange forløb har vist at 
nogle bliver helt raske. Andre får forskellige ofte over tid vekslende kombinationer af 
symptom- og funktionsniveau som er langt bedre end de tidligere pessimistiske for-
ventninger. De foranstaltninger som fremmer klinisk recovery kaldes rehabilitering. 

• Personlig recovery er den oplevelse af livskvalitet, meningsfuldhed, kontrol over sin 
situation og håb, som patienten udvikler under sit sygdomsforløb, selv om dette fortsat 
medfører begrænsninger. Det er i høj grad en menneskelig udvikling som pt. selv sty-
rer, men omgivelserne og behandlingen skal tilrettelægges så den i størst mulig ud-
strækning fremmer en positiv process. 

For at mennesker med psykiske lidelser kan komme sig, er det nødvendigt med et koordineret 
og tværfagligt samarbejde mellem de offentlige instanser og en re-
spektfuld og ligeværdig inddragelse af patienten/klienten, for at 
denne kan få det fulde udbytte af indsatsen.  
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Psykiatrifonden -
  og Vejle Kommune er i fæl-

lesskab i gang med at afprøve en 
peer-to-peer metode, hvor psykisk 

syge tilknyttes en mentor, der selv har 
haft psykisk sygdom inde på livet. For-

målet er, at den psykisk syge gennem 
hjælp fra sin mentor kommer sig (recovery) af 

sin sygdom og øger sin generelle trivsel.      

Psykiatrifonden -
 er med i netværket der står bag 

kampagnen ”EN AF OS”. Kampagnen 
har til formål at afstigmatisere psykisk 
sygdom, og gøre det lettere for den 
enkelte med psykisk sygdom at leve 
et fuldt og godt liv som en ligeværdig 

del af samfundet.



NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER
Nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan 
bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte as-
pekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper. Ret-
ningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis. Formålet er at under-
støtte en ensartet indsats på tværs af hele landet.  

På psykiatriområdet er der udgivet to kliniske ret-
ningslinje: ADHD for børn  og ADHD for voksne  39 40

ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose 
blandt børn og unge, og tilsvarende er anven-
delsen af ADHD-medicin til børn og unge 
steget markant det seneste årti. Der vil i de 
kommende år blive udarbejdet flere 
kliniske retningslinjer på psykiatriom-
rådet . 41

Patienttilfredshed og patientople-
velser

Patient- og pårørendeinddragelse  
Den landsdækkende undersøgelse af patiento-
plevelser i psykiatrien (LUP Psykiatri) viser, at både pa-
tienter og forældre til psykisk syge børn og unge overordnet 
set er tilfredse med deres forløb i psykiatrien. 93 % af de ambulante patienter og 95 % af 
forældrene til de ambulante børn og unge patienter oplevede i 2014 deres forløb i psykiatrien 
som enten godt eller virkelig godt. Indlagte patienter, særligt børn og unge, er mindre tilfredse 
end ambulante patienter. 80 % af de indlagte patienter på børne- og ungeområdet oplever 
deres forløb som godt eller virkelig godt mod 90% af de voksne patienter .   42

Behandlingen  
Patienter og forældre til børn og unge føler sig generelt tilstrækkeligt inddragede i deres/deres 
børns behandling, og mellem 79 og 91 %  mener, at de er inddraget i passende grad – højest 
hos ambulante patienter på børne- og ungeområdet. 83-85 % af patienterne oplever, at de har 
udbytte af behandlingen. Op til 25 % af patienterne oplever imidlertid, at der er sket fejl 
(større eller mindre) i deres behandlingsforløb44. 

Kommunikation og information  

 Sundhedsstyrelsen: National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge, 201439

 Sundhedsstyrelsen: National klinisk retningslinje For udredning og behandling af ADHD hos voksne, 201540

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer41

 CFK: National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 201442
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ADHD- uddannelse

Psykiatrifonden udbyder ADHD-uddannelse for 
medarbejdere der arbejder professionelt med mennesker 
med ADHD i fx jobcentre, misbrugscentre, på ungdomsud-

dannelser, i Socialforvaltningen, i Kriminalforsorgen mm. Ud-
dannelsen kvalificerer til at have rådgivende samtaler med 

mennesker med ADHD og giver:

• Viden om ADHD i forhold til diagnosesystemet og be-
handling

• Viden om ADHD i forhold til samfundet og relationer 
mellem mennesker

• Introduktion til samtaleteknikker i forhold til men-
nesker med ADHD



Patienter og forældre til børn og unge vurderer generelt den information de får som positiv, 
dog havde ned til 70 % af  patienterne fået den information om deres sygdom og behandling, 
som de havde behov for44. 
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”HOLD GODT FAST I DRØMMENE” 
Camilla Krogh er 33 år, nordjyde, civilingeniør og konsulent for psykiatriledelsen i Region 
Nordjylland. Camilla Krogh er desuden psykisk sårbar, og fik i 2008 diagnosen skizofreni og 
var indlagt i to år.  

”Da jeg fik skizofreni følte jeg mig fanget i 
en mørk skov og anede ikke, hvordan jeg 
skulle komme ud i lyset igen. Men min drøm 
om at gøre psykiatrien bedre gav mig noget 
at gå efter. I dag har jeg skabt mig et godt 
liv med støtte fra omgivelserne”.   

Efter Camillas diagnose har hun lagt mange 
kræfter i at udbrede kendskabet til ski-
zofreni, og få formindsket fordommene. 
Hun er derfor aktiv foredragsholder, og 
medvirker i skizofre9til5-kampagnen, hvor 

hun holder foredrag på skoler, jobcentre, konferencer mm. Desuden er Camilla ambassadør 
for Psykiatrifonden, hvor hun har sin egen blog, og skriver om egne oplevelser i hverdagene. 

Camilla er bevidst om, at hun dagligt skal passe på sig 
selv, så hun ikke bliver dårlig. Hendes drøm om at 
gøre psykiatrien bedre er en stor motivation i det 
daglige, og hendes budskab er ”Hold godt fast i 
drømmene”.
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Vidste du at 1 ud af 5 
kommer sig afgørende 
og mange flere i nogen 

grad af skizofreni?
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STØT PSYKIATRIFONDEN - BLIV STØTTEMEDLEM
Som støttemedlem er du med til at hjælpe børn og voksne med psykisksyg-
dom – og sikre at færre bliver syge. Se mere på www.psykiatrifonden.dk. 

BENYT PSYKIATRIFONDENS TELEFONRÅDGIVNING PÅ 39 25 25 25
Telefonrådgivningen tilbyder personlig rådgivning og samtale til mennesker 
med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, pårørende, fagfolk 

og andre interesserede. 

Hjælpen er gratis, anonym og fagligt funderet. 

Telefonrådgivningen er åben mandag til torsdag kl. 10-22 og fredag til søndag 
samt helligdage kl. 10-18.


