
 

 

 

Antal søskende til psykisk syge børn og unge 
 
Hovedresultater 
 

➢ Mindst 52.300 børn og unge er søskende til barn/ung i alderen 0-17årige som er 
registreret med psykiatriske diagnoser på enten psykiatrisk eller somatisk 
sygehus inden for 5 forudgående år. 
 
 

➢ 26 pct. af søskende har selv fået registeret en psykiatrisk diagnose inden for 
de seneste 10 år.   

  

Forbehold for underkantsskøn 

Da resultatet udelukkende er baseret på nationale registre for de børn og unge, der har været forbi 
sygehuset, er der alt andet lige kun tale om et underkantsskøn for de faktiske omstændigheder i 
omfanget af søskende i Danmark. Langt fra alle børn og unge med symptomer på psykiske problemer 
behøver at skulle forbi børne- og ungdomspsykiatrien eller fx en børne- og ungeafdeling på et 
somatisk sygehus. Det primære sundhedssystem med fx sundhedsplejersker, Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) og almen praksis opdager og behandler børn og unge med fx lettere 
angst, depressivitet eller adfærds-problemer. Det er der desværre ikke registerbaserede oplysninger 
på, og vi kan derfor ikke lave opgørelser af omfanget af søskende til børn og unge med diagnoser uden 
for sygehusvæsnet blandt børn og unge. 

Metode  

En analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed (2020) Udviklingstendenser i 
forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser August 2020 viser, at 57.100 børn og unge havde 
en psykiatrisk diagnose pr. 1. januar 2019 dvs. 0-17årige som er registreret med psykiatriske diagnoser 
på enten psykiatrisk eller somatisk sygehus inden for 5 forudgående år. Det fremgår af rapporten side 
69 Tabel 2.1, at 8,4 pct. er enebarn. Dvs. 91,6 pct. har søskende. 91,6 pct. af 57.100 børn og unge er 
52.303,60 personer, som er søskende til barn/unge med psykisk sygdom inden for de fem 
forudgående år. Det fremgår af rapporten side 69 Tabel 2.1, at for søskende har 26,4 pct. selv fået 
registeret en psykiatrisk diagnose målt i en periode på op til 10 år før hhv. 2009 og 2019.  
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