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Psykiske lidelser er 
underdiagnosticerede, 

underbehandlede, tabuiserede 
folkesygdomme 

Hver tredje kommer i kontakt med sekundærpsykiatrien i løbet af livet



Hver tredje dansker kommer i kontakt med 
psykiatrien

• Sygdomsbyrden for psykiske lidelser er 25 %
• Kræft er 15%
• Hjertekar er 17%



Sygdomsbyrde: Ekstra samlede 
sundhedsomkostninger 2017-2018
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Sygdomsbyrde: Ekstra produktionstab 
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Antistigma aktiviteter



Psykiske sygdomme er folkesygdomme

• I min biologiske familie bestående af 35 mennesker – bedsteforældre, 
onkler og tanter, fætre og kusiner, søskende og børn – er der 
• fem, der har forsøgt selvmord, 
• fire, som har haft et helbredsskadeligt alkohol-, medicin- eller 

cannabismisbrug, 
• én der har haft anoreksi, 
• fem som har været indlagt på grund af alvorlige psykotiske tilstande, heraf 

har to på grund af langvarig sindslidelse aldrig fået fodfæste på 
arbejdsmarkedet, og en som er død ved selvmord under indlæggelse på 
psykiatrisk afdeling. Og så min mormor, som døde efter at have fået det 
hvide snit. 

Retfærdigvis skal det nævnes, at nogle familiemedlemmer har haft mere end 
et problem.





• Måske er en af grundene til det stigende antal diagnoser at 
stigmatisering er aftagende?
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Konklusioner

• Den mentale sundhed blandt danskerne, og især blandt de unge 
danskere, synes at være blevet dårligere over det seneste årti 
• Rockwoll Fonden

• Psykiske sygdomme og selvrapporterede mentale 
helbredsproblemer er vidt udbredte blandt danske børn og unge 
og har samlet set været stigende de seneste år
• Vidensråd for Forebyggelse



Apollo 13: We have a problem!



Er der en reel stigning ?

Stærekasse-effekt eller sort sol

Vi starter med stærekassen – Udrednings og 
behandlingsgarantien



Flere søger hjælp
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Flere kommer i kontakt med psykiatrien for 
første gang



Forekomst af psykisk sygdom  
Psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser - hyppighed af diagnose før alder 18 år

piger  versus drenge 

Psyk. diagnose (14,6% - 15,5%)
Angst (7,9% - 4,6%) 
Depression (2,4% - 0,9%)
OCD (1,0% - 0,6%)
ADHD (3,0% - 5,9%)
Autisme (1,8% - 4,3%)
Tics (0,4% - 1,4%) 
Adfærdsforstyr (0,5% - 1,3%)
Spiseforstyr (1,8% - 0,3%)
Psykose (0,8% - 0,5%)

KILDE: Dalsgaard, JAMA Psychiatry. 2019, doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.3523

•



Historisk set er angsten menneskets ven

Angsten har hjulpet os med at 
sikre rettidig omhu overfor reelle 
farer.

Programmeringen af hjernens 
angstberedskab uddateret. (F eks 
er vi bange for højder, mens det 
er meget mere farligt at sidde 
stille)

Frit efter Mærsk McKinney Møller og Peter 
Lund Madsen

Anatomisk rekonstruktioner af vores forfædre, Moesgaard Museum



Forekomst af nye årlige tilfælde blandt 10-24-årige i 
årene 1996-2016

•

KILDE: Angstdiagnoser (F40-41, F93) (incidens, %) pr. år for 10-24-årige piger/unge kvinder og drenge/unge mænd i 
1996-2016 (upublicerede dataudtræk fra det  psykiatriske Central Register og Landspatientregistret, fra Institut for 
Folkesundhed, Aarhus Universitet, 2019
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Primær 
forebyggelse?
Eksponering
i beskyttede 
omgivelser



Forekomsten af diagnosticeret depression 



Primær forebyggelse af 
depression?

Suppli og Muslimer

Wray et al, 44 gener for depression
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ADHD

De kan ikke koncentrere sig, og de kan ikke vente



Tidstrend: Forekomst af nye årlige tilfælde blandt 10-24-årige 
i årene 1996-2016

•

KILDE: ADHD (ICD-
10 F90, F98,8) 
(incidens, %) pr. år 
for 10-24-årige 
piger/unge kvinder 
og drenge/unge 
mænd i 1996-2016 
(upublicerede 
dataudtræk fra det  
psykiatriske 
Central Register og 
Landspatientregist
ret, fra Institut for 
Folkesundhed, 
Aarhus 
Universitet, 2019



ADHD Medicin



Primær forebyggelse: ADHD?



Autisme
• Prævalens ca. 1-2% af befolkningen
• 2 (-4) gange så mange drenge som piger
• Vanskeligheder med 

- social interaktion og kommunikation
- repetitiv adfærd og indsnævrede interesser.

Autisme



Autisme gener 
-første skridt



Stigende incidens af autisme i Danmark
Schendel & Thorsteinsson; JAMA November 6, 2018 Volume 320, Number 17



Procentvis forekomst af Autisme Spektrum Forstyrrelser pr. år for 10-
24-årige piger/unge kvinder og drenge/unge mænd i 1996-2016 

(upublicerede dataudtræk fra det Psykiatriske Central register og Landspatientregistret, 
analyseret af Jin Liang Zhu, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, 2019).



Primær forebyggelse af 
autisme?

Videnskaben må hjælpe



Selvmordsforsøg
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Primær forebyggelse af 
selvmordsadfærd?

• Anomi

• Skærmtid

• Social media
• Nedsat adgang til farlige selvmordsmetoder

• Cykelhjelme

Association Between Traumatic Brain Injury
and Risk of Suicide
Madsen et al, JAMA 2018:



Selvmordsadfærd i to generationer

Ranning et al, 
Psychological Medicine 2020

Værst for børn med ung alder 

ved forældres selvmordsforsøg



Er der en reel stigning ?

Stærekasse-effekt eller sort sol

Sort sol?
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Selvrapporteret mental mistrivsel er blevet 
almindeligt



Har ungdommen ret?

Er problemet snarere strukturelt end psykologisk? 

I sin bog bruger Naomi Katzenelson Hartmut Rosas begreb om acceleration. 
Unges mistrivsel skal ikke forklares psykologisk, men at de retmæssigt reagerer på en 
samfundsmodel, der er i stykker



Er der en reel stigning ?

Stærekasse-effekt eller sort sol

Både og



Behandling af debuterende 
svær psykisk lidelse

Forebyggelse i forhold til 
sygdomsfaserne

Mindske varighed af 
ubehandlet sygdom

Intervention ved første 
tegn på sygdomsudvikling

Fødsel Ungealderen

sv
æ
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d
Interventioner 
senere i 
sygdomsforløb

Intervention i risikogrupper 
før sygdomsudvikling



Sygdomsbyrden kan mindskes med en sammenhængende 
og effektiv forebyggelse og tidlig behandling  



Sygdomsbyrden kan mindskes med en sammenhængende 
og effektiv forebyggelse og tidlig behandling  



Vaccina-
tioner
virker

Mæslinge encephalit Rubella under graviditet



Vaccinationer i psykiatriske bosteder, 
aldersgruppe 15-64
Befolkningen
Bosteder

Nilsson, Lancet Regional Health, 2022



Dunedin studiet
v. Madeline Meier



Population Attributable Risk 
Cannabis admissions and Schizophrenia

Hjorthøj, Posselt and Nordentoft, JAMA Psych 2021



Primær forebyggelse

• Forebyg fødselskomplikationer og præterm fødsel
• Vaccinationer – flere endnu? 
• Beskyttelse mod rusmidler
• Restriktioner i adgang til farlige selvmordsmetoder
• Cykelhjelme
• Tryg og spændende barndom
• Forebyg alvorlige traumer – og tilbyd støtte



Vi kan få verdens bedste psykiatri

Vi kan udvikle og afprøve indsatser som kan forankres i 
velfærdssamfundets strukturer



Vi har et universelt skattefinansieret 
beredskab
• Jordemødre
• Sundhedsplejersker
• Skoletandpleje
• Skolesundhedspleje
• PPR
• Lærere
• Pædagoger
• Praktiserende læger
• Hjemmepleje

• De skal finde de mest udsatte og give dem positiv særbehandling eller sikre relevant visitation
• Implementering af evidensbaserede indsatser i det allerede eksisterende system er genialt



Sygdomsbyrden kan mindskes med en sammenhængende 
og effektiv forebyggelse og tidlig behandling  



Børn af forældre med psykisk sygdom og 
misbrug – 300.000 usynlige børn
• Børn af forældre med psykisk sygdom er truede
• Vokser oftere op med enlig mor
• Vokser op i mindre stimulerende og støttende hjem
• Følger sjældnere børneundersøgelser
• Bliver i mindre grad vaccineret
• Har flere huller i tænderne (SCOR) – toppen af isbjerget
• Går mindre i skole, lavere gennemførelse, dårligere karakterer
• Bevæger sig 17 minutter mindre hver dag
• Større risiko for børnepsykiatrisk lidelse
• Dårligere kognitiv funktion og motorik

• Hvordan skal opgaven løses, hvem har bolden?

CORE og VIA: Nordentoft. Thorup, Ellersgaard, Ranning, Davidsen, Hemager, Burton, Jerlang
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Tidlige og forebyggende indsatser er vejen frem

HVAD KAN VI GØRE? 

•



Sygdomsbyrden kan mindskes med en sammenhængende 
og effektiv forebyggelse og tidlig behandling  



OPUS - et meget vellykket eksempel

• Unge med debuterende psykose
• Opsøgende, intensiv og vedholdende behandling, ugentligt i 2 år
• Fast kontaktperson fra tværfagligt team
• Altid involvering af de pårørende
• Helhedsorienteret behandling
• Afstigmatisering
• Effekt på psykotiske symptomer, negative symptomer, misbrug, 

funktionsniveau, brugertilfredshed, sengedagsforbrug og forbrug af 
bosteder



Gennemsnitlige totalomkostninger per 
patient i løbet af 5 år, 2009-priser
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Man sparer 180.000 kr per patient over 

en femårig periode efter udgifterne til 

den intensive OPUS-behandling er betalt

Hastrup, Br J Psych 2013



Alligevel får kun 60 procent af alle med debuterende 
psykose OPUS behandling

• For andre sygdomme er det sikkert meget værre

• OPUS-modellen kan indtænkes i forhold til andre sygdomsområder 
(væk med ”det er ikke mit bord”



Den gode cirkel
Eksperimentarium

Randomiserede forsøg

Meta-analyser

Guidelines

Implementering

Uddannelse

Kvalitets-
kontrol



19. maj 2022
Samfundsmedicinsk Årsmøde   
Vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen

Fagligt oplæg til en 10 års plan 

Hvor er vejen til succes?



Målsætning

• Vi skal have ligeså høje ambitioner for forebyggelse og behandling af 
psykiske lidelser som på kræftområdet



Power gap



10 års plan: Hovedudfordringer 



Prioriterede anbefalinger

1. Standardiseret og lettilgængeligt tilbud til børn og unge med mistrivsel og psykiske symptomer

2. Opprioritering og markant styrkelse af både sundhedsfaglig og socialfaglige indsats til  mennesker med 
svær grad af psykisk lidelse

3. Afstigmatisering af psykisk lidelse

4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer

5. Forskning og udvikling. Implementering af den tværfaglige og tværsektorielle forskningsstrategi fra 2015
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Vi kan få verdens bedste psykiatri


