
 

 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 23. februar 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 557 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares endeligt.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Yildiz Akdogan (S).  

 

Spørgsmål nr.557:  

”Mi istere  bedes opgøre udvikli ge  i a tallet af patie ter, so  har begået 

selvmord under indlæggelse på psykiatriske hospitaler eller -afdelinger, fordelt 

på diag oser fra  til og ed .” 

 

Svar: 

Jeg har til endeligt svar på dette spørgsmål indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrel-

sen, som jeg henholder mig til: 

 

”På baggrund af Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret har Sundhedsdata-

styrelsen (SDS) opgjort antallet af patienter, der har begået selvmord under indlæg-

gelsen eller på samme dag som udskrivningen fra en psykiatrisk afdeling (i alt og efter 

diagnosegruppe), jf. tabel 1 og 2. 

 

Dødsårsagsregisteret er opdateret frem til og med 2015, hvormed opgørelsen dækker 

perioden 2007-2015. Registeret opdateres med 2016 ultimo 2017. 

 

Opgørelsen dækker over relativt få personer, hvorfor udviklingen over tid skal tolkes 

meget varsomt. Udviklingen kan skyldes tilfældig variation. Grundet de få observatio-

ner er den diagnosefordelte opgørelse opgjort for perioden 2007-2015 samlet set. 

 

Da der er anvendt datoen for selvmordet fra Dødsårsagsregisteret, er det ikke muligt 

at skelne mellem dem, der har begået selvmord under indlæggelsen, og dem, der har 

begået selvmord efter udskrivningen på udskrivningsdagen. 

 

Det bemærkes i forlængelse heraf, at selvmord under indlæggelse obligatorisk skal 

registreres i La dspatie tregisteret. Det er dog SDS’ vurderi g, at det er mere retvi-

sende ikke udelukkende at anvende Landspatientregisteret i opgørelsen, hvilket er 

baggrunden for den anvendte metode.  

 

Tabel 1 Antal patienter som har begået selvmord under indlæggelse el-

ler på dagen for udskrivningen fra psykiatrisk afdeling, 2007-

2015 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal selvmord 22 26 37 20 27 25 31 26 30 
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 Side 2 

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10 februar 2017 og Dødsårsagsregisteret (opdateret med data til og med 2015), Sundhedsdata-

styrelsen 

Anm.: Opgørelsen dækker over relativt få personer, hvormed udviklingen over tid skal tolkes meget varsomt. Udviklingen kan 

skyldes tilfældig variation. 

 

 

Tabel 2 Antal patienter som har begået selvmord under indlæggelse el-

ler på dagen for udskrivningen fra psykiatrisk afdeling i perio-

den 2007-2015, fordelt på diagnoser  
 

Aktionsdiagnose ved indlæggelsen Antal selvmord 

Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser (DF00-DF09)   - 

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af psykoak-

tive stoffer (DF10-DF19)  

9 

Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psy-

koser samt skizoaffektive psykoser (DF20-DF29) 

48 

Affektive sindslidelser (DF30-DF39) 106 

Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede le-

gemlige symptomer (DF40-DF48)  

27 

Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer 

(DF50-DF59) 

0 

Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen (DF60-DF69) 10 

Mental retardering (DF70-DF79) 0 

Psykiske udviklingsforstyrrelser (DF80-DF89) 0 

Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået i barndom eller 

adolescens (DF90-DF98) 

0 

Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser (DF99) - 

Øvrige diagnoser 40 
 

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10 februar 2017 og Dødsårsagsregisteret (opdateret med data til og med 2015), Sundhedsdata-

styrelsen 

Anm.: ”-”: Diskretio eret, da der er elle  -4 observationer.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Karen Ellemann      /      Sarah Bang Refberg 

 


