
Diagnosegrupper

Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser (DF00-

DF09)

               27.848 

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 

forårsaget af brug af psykoaktive stoffer (DF10-DF19)

               23.778 

Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, 

akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive 

psykoser' (DF20-DF29)

               44.134 

Affektive sindslidelser (DF30-DF39)                79.135 

Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med 

psykisk betingede legemlige symptomer (DF40-48)

             124.791 

Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske 

forstyrrelser og fysiske faktorer (DF50-DF59)

               13.944 

Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i 

voksenalderen (DF60-DF69)

               31.418 

Mental retardering (DF70-DF79)                  7.597 

Psykiske udviklingsforstyrrelser (DF80-DF89)                27.410 

Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis 

opstået i barndom eller adolescens (DF90-DF98)

               50.443 

Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser (DF99) 8.936                 

Aldersgrupper

0-18 år 80.147               

19-29 år 86.683               

30-39 år 55.925               

40-49 år 50.204               

50-59 år 40.305               

60-69 år 22.837               

70-79 år 20.339               

80 år eller ældre 20.929               

Behandleregion

Tabel 1. Antal unikke personer med mindst én kontakt til psykiatrisk sygehusvæsen 

med en DF*-diagnose som aktionsdiagnose i perioden 2015-2019, diagnosegrupper

Tabel 2. Antal unikke personer med mindst én kontakt til psykiatrisk sygehusvæsen 

med en DF*-diagnose som aktionsdiagnose i perioden 2015-2019, aldersgrupper

Note: Opgørelsen omfatter alle personer, der har haft mindst én kontakt (indlæggelse eller ambulant ophold) til det psykiatriske 

sygehusvæsen med en DF*-diagnose som aktionsdiagnose i perioden 2015-2019.  Hvis en person har to kontakter i løber af 

perioden med aktionsdiagnose inden for to forskellige diagnosegrupper, vil personen tælle med i begge diagnosegrupper. 

Tallene kan således ikke summeres på tværs af diagnosegrupper.

Kilde: Landspatientregisteret version 10. oktober 2020

Note: Opgørelsen omfatter alle personer, der har haft mindst én kontakt (indlæggelse eller ambulant ophold) til det psykiatriske 

sygehusvæsen med en DF*-diagnose som aktionsdiagnose i perioden 2015-2019. Alder er opgjort på tidspunktet for kontaktens 

start. Hvis en person har to kontakter i løbet af perioden og skifter aldersgruppe mellem disse to kontakter, vil personen tælle 

med i begge aldersgrupper. Tallene kan således ikke summeres på tværs af aldersgrupper.

Kilde: Landspatientregisteret version 10. oktober 2020

Tabel 3. Antal unikke personer med mindst én kontakt til psykiatrisk sygehusvæsen med en 

DF*-diagnose som aktionsdiagnose i perioden 2015-2019, behandlerregion

Sundheds- og Ældreudvalget 2019-20
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1878 

Offentligt



Hele landet 336.555            

Region Nordjylland 30.448               

Region Midtjylland 72.338               

Region Syddanmark 86.176               

Region Hovedstaden 110.047            

Region Sjælland 51.740               

Note: Opgørelsen omfatter alle personer, der har haft mindst én kontakt (indlæggelse eller ambulant ophold) til det psykiatriske 

sygehusvæsen med en DF*-diagnose som aktionsdiagnose i perioden 2015-2019. Hvis en person har to kontakter i løbet af 

perioden i to forskellige behandlerregioner, vil personen tælle med i begge regioner. Tallene kan således ikke summeres på tværs 

af regioner.

Kilde: Landspatientregisteret version 10. oktober 2020



Særlige opmærksomhedspunkter:

Hvis leverede bidrag skal anvendes til videre beregninger, skal dette tydeligt fremgå med sætningen ”Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen”.

DOKUMENTATION:

Datakilde: 

Landspatientregisteret version 10. oktober 2020

Tidsperiode: 

1. januar 2015 - 31. december 2019

Afgrænsning:

Opgørelsen omfatter personer, der har haft mindst én kontakt (ambulant ophold eller indlæggelse) til det psykiatriske sygehusvæsen med en DF*-diagnose som aktionsdiagnose i perioden 1. januar 2015 - 31. 

december 2019.

Diagnosegrupper: 

Alle DF*-diagnoser
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