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ANALYSENOTAT 

 

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien 
og i antallet af psykiatriske patienter 

Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk 

 

 

Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i         

hospitalspsykiatrien fra 2007 til 2014.  

Analysens hovedkonklusioner 

 Der er sket en kraftig stigning i aktiviteten i psykiatrien de seneste 

år. Antallet af psykiatrikontakter pr. borger er steget med 50 pct. 

fra 2007 til 2014. 

 

 Stigningen i aktiviteten skyldes især, at antallet af psykiatriske pa-

tienter er steget, og kun i mindre omfang, at antallet af kontakter 

pr. patient er steget. 

 

 Andelen af befolkningen, der er i kontakt med hospitalspsykiatrien 

er steget med 38 pct. fra 2007 til 2014 i befolkningen generelt. 

Blandt børn og unge er andelen med kontakt til hospitalspsyki-

atrien fordoblet. 

 

 I løbet af de seneste 10 år har 8 pct. af befolkningen været i kon-

takt med hospitalspsykiatrien. Andelen er højest blandt unge og 

voksne i den tidlige erhvervsaktive alder. Blandt 21-31-årige har 

13 pct. været i kontakt med hospitalspsykiatrien de seneste 10 år. 

 

 Aktiviteten i psykiatrien er størst i hovedstadsområdet, Sønderjyl-

land og enkelte kommuner i Midtjylland. Fra 2007 til 2014 har stig-

ningen i aktiviteten i psykiatrien været størst i Region Midtjylland. 
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Der er generelt sket en aktivitetsstigning i hospitalspsykiatrien de seneste å 
jf. figur 1.I 2007 var der 163 psykiatrikontakter pr. 1.000 danskere, mens der 
i 2014 var 244 psykiatrikontakter pr. 1.000 borgere, svarende til en stigning 
på 50 pct. Der er sket en markant stigning i alle former for psykiatriske kon-
takter: ca. 26 pct. stigning i skadestuebesøg, ca. 52 pct. stigning i ambulante 
besøg og ca. 20 pct. stigning i indlæggelser.1 
 
Figur 1: Udvikling i antal kontakter til hospitalspsykiatrien pr. 1.000 borgere i 
løbet af et år fra 2007-2014  

 
 Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Stigningen i aktiviteten skyldes især, at antallet af psykiatriske patienter er 

steget, og kun i mindre omfang at antallet af kontakter pr. patient er steget.  

Andelen af borgere med kontakt til hospitalspsykiatrien er steget i perioden, 

fra 1,8 pct. i 2007 til 2,5 pct. i 2014 svarende til en relativ stigning på 38 pct. 

på 7 år. Blandt børn og unge er stigningen mest udtalt. Andelen af børn og 

unge med kontakt til hospitalspsykiatrien er fordoblet fra 1,2 pct. i 2007 til 2,4 

pct. i 2014.   

                                                      
1 Befolkningen er øget med over 3 pct. i løbet af perioden 2007-2014. Det betyder, at stigningen 

i antal kontakter faktisk er endnu større end opgørelsen pr. 1.000 borgere viser. Antallet af ska-
destuebesøg er øget med ca. 30 pct., antallet af ambulante besøg er øget med ca. 57 pct., og 
antallet af indlæggelser er øget med ca. 24 pct.  
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Figur 2: Udvikling i andel borgere med mindst 1 kontakt til hospitalspsykiatrien 
i løbet af et år fra 2007- 2014 (pct.) 

 
 
Note: Alle kontakter til hospitalspsykiatrien er medtaget, herunder besøg på psykiatrisk skadestue, ambulante 
kontakter og indlæggelser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

 
I perioden er der også sket en lille stigning i antallet af kontakter pr. år pr. 
patient i psykiatrien på samlet set 8 pct.  
 

Figur 0: Udvikling i gennemsnitligt antal kontakter pr. år pr. patient i psykiatrien 
2007-2014 

 
Note: Alle kontakter til hospitalspsykiatrien er medtaget, herunder besøg på psykiatrisk skadestue, ambulante 
kontakter og indlæggelser. Opgørelsen er lavet blandt personer med mindst én psykiatrikontakt i løbet af året. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
 
 

I 2015 var det omkring 2,5 pct. af den danske befolkning, der var i kontakt 

med hospitalspsykiatrien. Hvis man i stedet betragter en 10 årig periode 

(2005-2015) er det i alt 8,1 pct. af befolkningen, der har været i kontakt med 

hospitalspsykiatrien. Denne andel varierer en del med alder. Blandt unge og 

voksne i alderen 11-40 år er det mere end hver tiende, der har haft kontakt 

til hospitalspsykiatrien i løbet af de seneste 10 år, jf. figur 4. 
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Figur 4: Andel med kontakt til hospitalspsykiatrien de sidste 10 år efter alder 
(pct.) 

 
Note: Andel med kontakt til hospitalspsykiatrien mellem 10. december 2005 og 10. december 2015 blandt 
personer i live og bosiddende i Danmark både ved periodens begyndelse og afslutning. Alder er opgjort pr. 
1/1 2015. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.   
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Aktiviteten i psykiatrien er størst i hovedstadsområdet, Sønderjylland og enkelte kom-
muner i Midtjylland jf. figur 5. 
 
Figur 5: Antal kontakter til hospitalspsykiatrien pr. 1.000 borgere i 2014 

 
Note: Kommuneinddelingen er lavet efter borgernes bopælsadresse pr. 1/1 i året. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
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Stigningen i aktiviteten i psykiatrien har været størst i Region Midtjylland, både abso-

lut og relativt betragtes jf. figur 6. 

  
Figur 6: Udvikling i antal kontakter til hospitalspsykiatrien pr. 1.000 borgere fra 
2007 til 2014 
 
Absolut ændring (kontakter pr. 1.000 borgere)   
 

  
Relativ ændring (pct.) 

 
Note: Kommuneinddelingen er lavet efter borgernes bopælsadresse pr. 1/1 i året. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
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Bilag 3.2. Uddrag af Udvikling på 
psykiatriområdet
Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk

Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer i antallet af 
patienter i forskellige diagnosegrupper og ændringer i deres 
kontaktmønster i psykiatrien fra 2007 til 2015.

I dette bilag ses uddrag af kapitel 2-4 fra det samlede analysenotat.

Analysens hovedkonklusioner

 Siden 2007 er aktiviteten i psykiatrien steget eksplosivt. Det 
skyldes især en markant stigning i antallet af patienter, som 
udelukkende udredes eller behandles ambulant. Fra 2007 til 2015 
er antallet af patienter i ambulant behandling, som ikke også 
bliver indlagt, steget med 66 pct. 

 Det samlede antal indlæggelsesdage er faldet med 12 pct. siden 
2007 – på trods af at antallet af indlagte patienter er steget, og de 
indlagte patienter er i gennemsnit indlagt flere gange årligt nu end 
før. Forklaringen er, at indlæggelserne er blevet markant kortere. 
Indlæggelsesvarigheden er faldet fra 29 dage i gennemsnit i 2007 
til 20 dage i gennemsnit i 2015 (alle typer indlæggelser).

 Siden 2007 er især antallet af patienter med 
udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme, 
personlighedsforstyrrelser og angstlidelser inkl. PTSD steget. 
Antallet af patienter i de store diagnosegrupper med skizofreni 
m.m. og depression er kun steget i mindre omfang, mens antallet 
af patienter med misbrugsproblemer som den eneste gruppe er 
faldet.

 Antallet af indlæggelsesdage samlet set blandt patienter med 
skizofreni, depression, bipolar affektiv sindslidelse, misbrug og 
personlighedsforstyrrelser er faldet, mens den ambulante aktivitet 
med samme diagnoser er steget. For alle andre diagnoser er det 
samlede antal af kontakter i psykiatrien steget, uanset om der er 
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tale om indlæggelser/indlæggelsesdage, ambulante kontakter 
eller skadestuekontakter. Det gælder angstlidelser, akutte 
belastningsreaktioner, PTSD, spiseforstyrrelser, ADHD og 
autisme samt retspsykiatriske patienter. Antallet af 
indlæggelsesdage pr. patient med disse diagnoser er dog også 
faldet.

 Der er sket en forskydning i profilen blandt indlagte patienter. Det 
samlede antal indlæggelsesdage er faldet blandt patienter med 
skizofreni, depression, bipolar affektiv sindslidelse, misbrug og 
personlighedsforstyrrelser, mens det samlede antal 
indlæggelsesdage er steget blandt retspsykiatriske patienter og 
patienter med autisme, akutte belastningsreaktioner, 
spiseforstyrrelser og ADHD.

 Faldet i antallet af indlæggelsesdage relateret til skizofreni, bipolar 
affektiv sindslidelse, misbrug og personlighedsforstyrrelser er sket 
på trods af, at der er kommet flere indlagte patienter i disse 
diagnosegrupper, og at de er indlagt flere gange i løbet af et år 
(undtagen bipolar). Dvs. hver patient er indlagt i færre dage i løbet 
af året og varigheden pr. indlæggelse er faldet markant. 

 De største stigninger i antallet af planlagte ambulante besøg er 
relateret til personlighedsforstyrrelser, skizofreni, angst, PTSD og 
ADHD. Det skyldes, at der er kommet flere ambulante patienter 
med disse diagnoser, samt for nogle af diagnoserne, at antallet af 
besøg om året også er steget (især flere besøg årligt blandt 
patienter med PTSD). 

 Antallet af ambulante kontakter årligt er fra 2007 til 2015 steget 
mest blandt patienter med PTSD (fra 8,2 besøg til 9,9 besøg 
årligt) og spiseforstyrrelser (fra 15,3 til 17,0 besøg årligt), mens 
antallet af besøg blandt ambulante patienter med autisme er 
faldet mest, fra 6,2 til 4,9 besøg årligt.

 De største stigninger i antallet af skadestuebesøg er relateret til 
skizofreni, og personlighedsforstyrrelser. Stigningen i antallet af 
besøg skyldes især, at der er flere skadestuepatienter i disse 
diagnosegrupper, men blandt skadestuepatienter med 
personlighedsforstyrrelser er antallet af besøg i løbet af året pr. 
patient også steget.
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2. Baggrund og indledning

Hospitalspsykiatrien har været igennem en markant udvikling det seneste 
årti med voldsom stigning i aktiviteten. Samtidig er der sket en 
omlægning mod mere ambulant behandling, fald i antallet af 
sengepladser og kortere indlæggelser. Derudover er der indført 
udredningsgaranti med fald i ventetider til følge samt pakkeforløb, som 
skal sikre høj kvalitet i behandlingsforløbet for udvalgte psykiske lidelser. 
Alt i alt har udviklingen blandt andet betydet, at antallet af borgere, som 
er i kontakt med psykiatrien, og som får stillet en diagnose er steget 
markant. Antallet af kontakter pr. patient er kun i mindre omfang steget.

Figur 2.1: Udvikling i aktiviteten i behandlingspsykiatrien
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Kilde: Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015. Sundhedsdatastyrelsen, 2016.

Så store forandringer i kapacitet og aktivitet kan skabe både intenderede og 
ikke-intenderede forskydninger i behandlingsindsatsen for forskellige 
patientgrupper. Og det vil også påvirke kravet til kommunernes indsats for 
borgerne, især i socialpsykiatrien. Ændret opgavefordeling er ikke i sig selv 
problematisk, men hvor det ikke er planlagt, kan det blive uhensigtsmæssigt. 
I en analyse foretaget af Dansk Sundhedsinstitut (DSI) i 2011 blev det blandt 
andet konkluderet, at der især blandt patienter med skizofreni og affektive 
lidelser er sket et fald i antallet af sengedage i psykiatrien fra 2000 til 2008, 
som medfører flere opgaver til kommunerne (DSI, 2011). Omfanget af 
opgaveglidningen er dog svær at fastsætte.

I denne analyse undersøges udviklingen i psykiatrien de seneste år, som 
kan have betydning for kommunernes opgavevaretagelse. Er der sket en 
forskydning i, hvilke patientgrupper og diagnoser, som fylder i hhv. 
sengepladserne i psykiatrien og i den ambulante behandling? Er udviklingen 
i psykiatrien sket på bekostning af indsatsen for borgere med psykotiske 
lidelser? Disse spørgsmål søges besvaret ved at undersøge udviklingen i 
behandlingsindsatsen og kontaktmønsteret for hhv. psykotiske og ikke-

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPucii8KXRAhUDVSwKHd11CiIQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bedrepsykiatri.dk%2Fmedia%2F11469%2Fdsi-rapport-2011-psykiatrien.pdf&usg=AFQjCNFE0lZebk7qUhQVKeqPZxjJOlv56w
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psykotiske patientgrupper i psykiatrien. Dels undersøges antallet af 
indlæggelser (akutte og planlagte), ambulante besøg og skadestuebesøg i 
alt og pr. patient blandt hhv. psykotiske og ikke psykotiske patienter. På den 
måde er det muligt både at undersøge hvorvidt behandlingsaktiviteten til 
begge patientgrupper er steget samlet set, og hvordan udviklingen i 
behandlingsindsatsen for den enkelte patient har været. Derudover 
undersøges også udviklingen i hvilke patientgrupper/diagnoser, der er 
udbredt blandt hhv. ambulante og indlagte patienter. Herunder hvor stor en 
andel af alle indlæggelsesdage og ambulante besøg, de forskellige grupper 
står for.

De dokumenterede ændringer over tid kan skyldes flere forhold. Et fald i 
gennemsnitlig indlæggelsestid eller i antallet ambulante besøg pr. patient 
kan fx enten være et udtryk for effektivisering af behandlingen eller ændret 
prioritering mellem forskellige patientgrupper fx som følge af det øgede antal 
patienter eller ændringer i selve patientgruppen, fx i tærsklen for behandling.
En stigning i antal skadestuebesøg kan være et udtryk for at flere borgere 
bliver akut dårlige, fordi de øvrige psykiatriske tilbud ikke er tilstrækkelige.
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3. Metode og data

Analysen er foretaget med udgangspunkt i registerdata fra 
Landspatientregisteret indberettet fra psykiatriske hospitalsafdelinger 
(herunder ambulatorier, distriktpsykiatri mm.). Det betyder, at analysen 
begrænser sig til behandling af patienter i hospitalspsykiatrien. Dvs. at 
patienter, som udelukkende behandles i primærsektoren, fx hos almen 
praktiserende læger og psykiatere ikke indgår i opgørelserne.

Patienter i alle aldersgrupper er medtaget, dvs. både børnepsykiatrien og 
voksenpsykiatrien. Raske ledsagere er sorteret fra. 

Psykiatrikontakter er inddelt i planlagte ambulante besøg, akutte ambulante 
besøg/skadestuebesøg og indlæggelser. Planlagte ambulante besøg indgår 
i længere ambulante forløb, som kan strække sig over flere år, men de 
ambulante kontakter opgøres i det år, det enkelte besøg finder sted. En 
person kan kun have én ambulant kontakt pr. dag pr. afdeling (gælder både 
planlagte og akutte). Hvis samme person har flere ambulante kontakter på 
samme afdeling samme dag, tælles det således kun som én kontakt. 
Indlæggelser opgøres i det år, patienten udskrives og antallet af 
indlæggelsesdage opgøres tilsvarende som det samlede antal 
indlæggelsesdage for alle indlæggelser, som er afsluttet i det pågældende 
år. 

Indlæggelsestiden er beregnet som antallet af dage fra indskrivning til 
udskrivning i sammenhængende indlæggelsesforløb. Dvs. to indlæggelser 
med under 4 timer imellem betragtes som samme indlæggelsesforløb. Hvis 
en patient indlægges og udskrives samme dag, sættes indlæggelsestiden til 
1 dag (ikke 0). I opgørelser af diagnoseopdelte indlæggelsesvarigheder 
ekskluderes indlæggelser af over 5 års varighed (1825 dage), da de meget 
lange indlæggelser påvirker gennemsnittene meget i de mindre 
patientgrupper.

Alle typer kontakter og patienter er opgjort både samlet og inddelt i 
forskellige diagnose-/patientgrupper herunder psykotiske lidelser som 
skizofreni m.m. og bipolar affektiv sindslidelse, personlighedsforstyrrelser, 
spiseforstyrrelser, affektive og nervøse lidelser herunder depression, angst, 
PTSD, og andre belastningsreaktioner, samt udviklingsforstyrrelserne 
autisme og ADHD. Desuden er retspsykiatriske patienter udskilt som en 
separat gruppe. 
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4. Resultater

4.1 Generel udvikling i psykiatriens aktivitet og patienter 

Siden 2007 er aktiviteten i psykiatrien steget eksplosivt, især den ambulante 
aktivitet. 

Figur 3.1 Udvikling i antal psykiatriske kontakter fra 2007 til 2015
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Indlæggelser (udskrivninger, sammenhængende forløb)
sengedage

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Aktivitetsstigningen i psykiatrien afspejler, at langt flere borgere bliver udredt 
og behandlet i psykiatrien, mens de som er i kontakt med psykiatrien 
gennemsnitligt har stort set lige så mange kontakter i løbet af et år nu som 
før. Udviklingen varierer dog meget afhængigt af hvilken patientgruppe, der 
er i fokus jf. afsnit 4.2. 

Figur 3.2 Udvikling i antal psykiatriske patienter fra 2007 til 2015
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Note: Antallet af patienter er opgjort som antallet af unikke personer, som har haft mindst én kontakt med 
psykiatrien i løbet af året i form af hhv. indlæggelser, planlagte ambulante besøg og akutte skadestuebesøg. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 3.3 Udvikling i antal kontakter blandt psykiatriske patienter fra 
2007 til 2015
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Skadestuebesøg
Antallet af skadestuebesøg er samlet set steget med 30 pct. siden 2007, og 
antallet af skadestuepatienter er steget med 33 pct. I gennemsnit har 
skadestuepatienter knap to besøg om året (1,85). Antallet af 
skadestuebesøg pr. patient i løbet af et år er stort set uændret fra 2007 til 
2015.

Planlagte ambulante besøg
Både antallet af planlagte ambulante kontakter og antallet af ambulante 
patienter er steget med 58 pct. i perioden. I 2015 var der 1,2 mio. planlagte 
ambulante kontakter og 134.000 ambulante patienter. De ambulante 
patienter havde omkring 9 kontakter om året i gennemsnit, både i 2007 og 
2015.

Blandt ambulante patienter er det især antallet af ambulante patienter, som 
ikke også bliver indlagt i løbet af året, der er i stigning. Fra 2007 til 2015 er 
antallet af patienter i ambulant behandling, som ikke også oplever at blive 
indlagt i løbet af året, steget med 66 pct. Det betyder samtidigt, at en mindre 
andel af de ambulante patienter, også bliver indlagt. Andelen af alle 
ambulante patienter, som også oplever en indlæggelse i løbet af året, er 
faldet fra 18 pct. i 2007 til 14 pct. i 2015.

Figur 3.4 Udvikling i antal ambulante patienter hhv. med og uden 
indlæggelser fra 2007 til 2015



Dato: 3. januar 2017

Sags ID: SAG-2017-02614
Dok. ID: 2363664

E-mail: BHH@kl.dk
Direkte: 3370 3876

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 8 af 10

ANALYSENOTAT

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Ambulante patienter også med indlæggelse i året
Ambulante patienter uden indlæggelse i året

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Indlæggelser
Antallet af indlæggelsesforløb er steget mere end antallet af indlagte 
patienter. Antallet af indlæggelser er steget med 25 pct. siden 2007, mens 
antallet af indlagte patienter steget med 13 pct. Forskellen skyldes, at 
antallet af indlæggelser årligt pr. patient er steget i perioden. I 2007 var de 
indlagte patienter i gennemsnit indlagt 1,65 gange pr. år, mens de i 2015 var 
indlagt 1,83 gange i gennemsnit. På trods af det stigende antal indlæggelser 
og indlagte patienter, er det samlede antal af indlæggelsesdage faldet med 
12 pct. Det skyldes, at indlæggelserne gennemsnitligt er blevet væsentligt 
kortere. 

Figur 3.5 Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid fra 2007 til 2015
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Note: Indlæggelser af over 5 års varighed udgør ca. ca. 0,7 promille af alle indlæggelser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

4.2 Diagnosespecifik udvikling i psykiatriens aktivitet og 
patienter 
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Skizofreni og andre psykoser samt depression er nogle af de mest udbredte 
diagnoser blandt patienterne i psykiatrien. Både hvad angår indlæggelser og 
ambulante besøg står patienter med skizofreni og andre psykoser for den 
markant største andel af kontakterne. Derudover er patienter med 
personlighedsforstyrrelser og ADHD blandt de hyppigste ambulante 
patienter, mens patienter med misbrug også er blandt de hyppigste indlagte 
patienter.

Indlæggelsesvarigheden er længst for patienter med spiseforstyrrelser. I 
gennemsnit varer indlæggelser med spiseforstyrrelser 67 dage, mens 
indlæggelser for skizofreni og andre psykoser varer 28 dage i gennemsnit og 
indlæggelser for personlighedsforstyrrelser varer 14 dage. Men da der er 
langt flere indlæggelser blandt patienter med skizofreni m.m., er det samlede 
forbrug af indlæggelsesdage i 2015 størst for skizofrene patienter.

Siden 2007 er især antallet af patienter med ADHD steget, efterfulgt af 
patienter med angstlidelser. Relativt set er det antallet af patienter med 
PTSD og autisme dog også steget meget på grund af det lave udgangspunkt 
i 2007. Antallet af patienter i de store diagnosegrupper med skizofreni m.m. 
og depression er kun steget i mindre omfang, mens antallet af patienter med 
misbrugsproblemer som den eneste gruppe er faldet.

Figur 4.1 Udvikling i antal patienter med forskellige diagnoser
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Note: Patientgrupperne er ikke gensidigt udelukkende. Samme patient kan optræde i flere grupper hvis 
personen har været i kontakt med psykiatrien flere gange med forskellige aktionsdiagnoser. Stigningen i 
”andre diagnoser” omfatter især psykiatriske undersøgelser og observationer pga. mistanke om sygdom, som 
ikke er nærmere specificeret. Desuden har 1/3 af patienter med ”andre diagnoser” i 2015 også haft en kontakt 
med en af de øvrige diagnoser i løbet af året (34 pct.). I 2007 gjaldt det 22 pct.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 4.2 Relativ udvikling i antal patienter fra 2007 til 2015
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Retspsykiatriske patienter udgør kun en meget lille del af alle psykiatriske 
patienter, men denne gruppe er fordoblet fra 2007 til 2015.

Stigningen i antallet af patienter i forskellige diagnosegrupper varierer 
afhængigt af, om der er tale om indlagte eller ambulante patienter. De fleste 
diagnosegrupper har oplevet en stigning i antallet af kontakter i psykiatrien 
uanset om der er tale om indlæggelser/indlæggelsesdage, ambulante 
kontakter eller skadestuekontakter. Det gælder fx patienter med 
angstlidelser, akutte belastningsreaktioner, PTSD og spiseforstyrrelser, 
ADHD og autisme samt retspsykiatriske patienter. Før 2007 oplevede disse 
ikke-psykotiske diagnoser ifølge DSI-rapporten (DSI, 2011) dog et fald i det 
samlede antallet af indlæggelsesdage, men den udvikling er tilsyneladende 
vendt.

 Andre diagnosegrupper har dog kun oplevet en stigning i den ambulante 
aktivitet, mens antallet indlæggelsesdage samlet set er faldet, hvilket tyder 
på substitution mellem stationær og ambulant behandling. Det gælder 
patienter med skizofreni, depression, bipolar affektiv sindslidelse, misbrug 
og personlighedsforstyrrelser.

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPucii8KXRAhUDVSwKHd11CiIQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bedrepsykiatri.dk%2Fmedia%2F11469%2Fdsi-rapport-2011-psykiatrien.pdf&usg=AFQjCNFE0lZebk7qUhQVKeqPZxjJOlv56w


2.3 Temadrøftelse: Psykiatriområdet
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Udvikling i beskæftigelse blandt    
psykiatriske patienter 

Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk 

 

Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatri-

ske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2010 til 2015 sammenlig-

net med øvrige borgere (18-64 år). 

Analysens hovedkonklusioner 

 Psykiatriske patienter har generelt en langt løsere tilknytning til ar-

bejdsmarkedet end øvrige borgere. Knap 20 pct. af psykiatriske 

patienter i 2015 er i ordinær beskæftigelse mod 70 pct. blandt øv-

rige borgere i alderen 18-64 år. Dertil kommer ca. 11 pct. under 

uddannelse og 2 pct. i fleksjob i begge grupper. 

 Fra 2012 til 2015 er andelen af psykiatriske patienter, der enten er 

i job (inkl. fleksjob) eller under uddannelse steget fra 27,6 pct. til 

31,9 pct., svarende til en relativ stigning på 16 pct. Det er en 

større stigning end blandt øvrige borgere i samme aldersgruppe – 

også når der tages højde for, at psykiatriske patienter generelt og 

i stigende grad er yngre end den øvrige befolkning (aldersstandar-

disering). 

 Stigningen skyldes især, at andelen under uddannelse og andelen 

i fleksjob er steget markant. Stigningen i antal i fleksjob skal ses i 

lyset af ændringer af reglerne vedr. fleksjob, som efter 2013 gør 

det muligt at få fleksjob på kun få timer om ugen. 

 Stigningen i andelen i beskæftigelse eller under uddannelse er 

mest markant blandt personer med udviklingsforstyrrelser (ADHD 

og autisme) og blandt personer med svære psykiske lidelser som 

skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse. 

 Stigningen i andelen, der er i beskæftigelse eller under uddan-

nelse, kan ikke direkte tolkes sådan, at psykisk syge generelt er 

kommet tættere på arbejdsmarkedet, eller at indsatsen er blevet 

bedre. Det kan også skyldes, at gruppen af psykiatriske patienter 

har ændret sig i takt med det stigende antal personer som udre-

des for psykiatriske lidelser, især udviklingsforstyrrelser. 

  



Dato: 25. april 2017 

 

Sags ID: SAG-2016-01739 

Dok. ID: 2344568 

 

E-mail: BHH@kl.dk 

Direkte: 3370 3876 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 2 af 10 

ANALYSENOTAT 

 

1 Metode og data 

Denne analyse er foretaget på baggrund af egne beregninger på register-

data fra hhv. DREAM og Landspatientregisteret fra psykiatriske afdelinger 

stillet til rådighed af hhv. Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.  

 

Formålet med analysen er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters 

tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2010 til 2015 sammenlignet med øvrige 

borgere.  

 

Analysen er afgrænset til personer i alderen 18-64 år. Psykiatriske patienter 

omfatter alle borgere, som mindst én gang i løbet af det pågældende år har 

været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk skadestue 

(akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling 

på psykiatrisk afdeling. Uanset diagnose. Dog undersøges også forskelle 

mellem patienter med forskellige udvalgte psykiske lidelser/diagnoser (se bi-

lag 1 og 2). 

 

Tilknytning til arbejdsmarkedet er defineret ud fra det dominerende forsør-

gelsesgrundlag i løbet af året. Følgende kategorier anvendes: 

- Beskæftigede: Lønmodtagere og personer, som er selvforsørgede 

på anden vis. Inkl. fleksjob. 

- Under uddannelse: Modtagere af SU, SVU og voksenlærlinge. 

- Ledige: Dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant-

hjælpsmodtagere.  

- Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet: Sygedagpengemodtagere, 

personer på revalidering/forrevalidering, ledighedsydelse og res-

sourceforløb.  

- Varigt uden for arbejdsmarkedet: førtidspension og efterløn.  

 

Personer, som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af 

året, er frasorteret. 

 

Analysen er dels foretaget som ren deskriptiv statistik (rå antal og andele) og 

dels er resultaterne aldersstandardiserede. 
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2 Resultater 

Psykiatriske patienter har generelt en langt løsere tilknytning til arbejdsmar-

kedet end øvrige borgere. Knap 20 pct. af de psykiatriske patienter er i ordi-

nær beskæftigelse1 mod 70 pct. blandt øvrige borgere i alderen 18-64 år. 

Dertil kommer ca. 11 pct. under uddannelse og 2 pct. i fleksjob i begge grup-

per. 

 
Figur 2.1: Udvikling i tilknytning til arbejdsmarkedet blandt psykiatriske patien-
ter og øvrige borgere i alderen 18-64 år, 2009-2015 
 
Psykiatriske patienter  Øvrige borgere 

  
Note: Omfatter personer på 18-64 år pr. 1/1 i hvert år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som 
mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk 
skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling. 
Uanset diagnose. Tilknytning til arbejdsmarkedet er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i 
løbet af året. ’Beskæftigede indeholder også personer, som er selvforsørgede på anden vis. ’Ledige’ indehol-
der dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. ’Midlertidigt uden for arbejds-
markedet’ indeholder sygedagpengemodtagere, personer på revalidering/forrevalidering, ledighedsydelse og 
ressourceforløb. ’Varigt uden for arbejdsmarkedet’ omfatter personer på førtidspension og efterløn. Personer 
som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. 
 
 

Knap to tredjedele (65 pct.) af de psykiatriske patienter er midlertidigt eller 

varigt uden for arbejdsmarkedet, mens det samme kun gælder hver syvende 

(14 pct.) blandt øvrige borgere.  

 
Fra 2010 til 2015 er der sket en forskydning mellem borgere midlertidigt og 

varigt uden for arbejdsmarkedet. En stigende andel er midlertidigt uden for 

arbejdsmarkedet, mens der sker et fald i andelen der er varigt uden for ar-

bejdsmarkedet. Det gælder både blandt de psykiatriske patienter og øvrige 

borgere, men mest markant blandt psykiatriske patienter. Denne udvikling 

skal ses i lyset af, at det med reformen af førtidspensionen pr. 1/1 2013 blev 

vanskeligere at opnå førtidspension, især for borgere under 40 år. 

                                                      
1 Der er stor forskel på beskæftigelsessituationen blandt psykiatriske patienter med forskellige psykiske lidel-

ser. Blandt patienter i hospitalspsykiatrien med spiseforstyrrelser er to tredjedele enten i arbejde eller under 
uddannelse, mens det samme kun gælder hver tiende patient med skizofreni. Se også bilag 1. 
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Andelen af borgere i beskæftigelse er faldet fra 2010 til 2012, hvorefter den 

steg igen (både blandt patienter og øvrige borgere). Udviklingen skal natur-

ligvis ses i lyset af den økonomiske krise.  

 

Hvis man betragter perioden 2012 til 2015, er andelen af psykiatriske patien-

ter, der enten er i job (inkl. fleksjob) eller under uddannelse, steget fra 27,6 

pct. til 31,9 pct., svarende til en relativ stigning på 16 pct., mens andelen 

blandt øvrige borgere er steget fra 79,9 pct. til 82,3 pct., svarende til en rela-

tiv stigning på 3 pct. Stigningerne skyldes især, at andelen under uddan-

nelse og andelen i fleksjob2 er steget markant, mens stigningen i andelen i 

ordinær beskæftigelse er mere begrænset – både blandt psykiatriske patien-

ter og den øvrige befolkning. Stigningen i antal i fleksjob skal ses i lyset af 

ændringer af reglerne vedr. fleksjob, som efter 2013 gør det muligt at få 

fleksjob på kun få timer om ugen. 

 

Figur 2.2: Udvikling i andel beskæftigede inkl. fleksjob eller under uddannelse 
blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere i alderen 18-64 år, 2010-2015 

(pct.) 

  
Note: Omfatter personer på 18-64 år pr. 1/1 i hvert år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som 
mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk 
skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling. 
Uanset diagnose. Andel i beskæftigelse eller under uddannelse er defineret ud fra det dominerende forsørgel-
sesgrundlag i løbet af året. Personer, som er selvforsørgede på anden vis er også med i andelen. Personer 
som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret i nævneren. Aldersstan-
dardiseringen er foretaget med 5-års aldersgrupper med hele befolkningen af 18-64 årige pr 1/1 2015 som 
standardpopulation. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. 

 

                                                      
2 Fleksjob er mest udbredt blandt psykiatriske patienter med bipolar affektiv sindslidelse efter-

fulgt af personer med depression, angst og personlighedsforstyrrelser. Se også bilag 1. 
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Stigningen i beskæftigelse/uddannelse ser ud til at være størst blandt psyki-

atriske patienter. Men forskellen mellem psykiatriske patienter og øvrige bor-

gere kunne skyldes, at psykiatriske patienter generelt og i stigende grad er 

yngre end den øvrige befolkning, og at andelen under uddannelse er meget 

høj blandt de unge. Af den grund foretages en aldersstandardisering, som 

justerer for den forskellige aldersfordeling blandt psykiatriske patienter i for-

hold til den øvrige befolkning og ændringer over tid. Som det ses af figur 3.2 

(stiplet linje) er stigningen i andelen af psykiatriske patienter i beskæftigelse 

eller under uddannelse mindre, når der justeres for aldersforskelle, men stig-

ningen er stadig større end blandt øvrige borgere. Dvs. at selv når der tages 

højde for at psykiatriske patienter generelt og i stigende grad er yngre end 

den øvrige befolkning, er der en mere gunstig udvikling blandt psykiatripati-

enternes beskæftigelses- og uddannelsessituation end i den øvrige befolk-

ning. 

 

Forskellen på udviklingen blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere, er 

tydeligere, når man betragter udviklingen relativt jf. figur 3.3. Men vær op-

mærksom på, at de relative stigninger kan dække over ret små absolutte for-

skelle jf. figur 3.2. 

 

Figur 2.3: Relativ udvikling i andel beskæftigede inkl. fleksjob eller under ud-
dannelse blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere i alderen 18-64 år, 
2010-2015 (index=2010) 

 
Note: Omfatter personer på 18-64 år pr. 1/1 i hvert år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som 
mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk 
skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling. 
Uanset diagnose. Andel i beskæftigelse eller under uddannelse er defineret ud fra det dominerende forsørgel-
sesgrundlag i løbet af året. Personer, som er selvforsørgede på anden vis er også med i andelen. Personer 
som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret i nævneren. Aldersstan-
dardiseringen er foretaget med 5-års aldersgrupper med hele befolkningen af 18-64 årige pr 1/1 2015 som 
standardpopulation. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Stigningen i andelen af psykiatriske patienter, der er i beskæftigelse eller un-

der uddannelse, kan ikke direkte fortolkes som et udtryk for, at psykisk syge 
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generelt er kommet tættere på arbejdsmarkedet eller at beskæftigelsesind-

satsen er blevet bedre for gruppen. Det kan også skyldes, at gruppen af psy-

kiatriske patienter har ændret sig. Et væsentligt forbehold er, at der er sket 

en markant stigning i antallet af især ambulante psykiatriske patienter i peri-

oden3 blandt andet pga. indførelse af udrednings-/behandlingsgarantien i 

psykiatrien m.m. Dvs. en stigende andel af de psykiatriske patienter er sand-

synligvis patienter, som er i kontakt med psykiatrien for at blive udredt, og 

det vil alt andet lige betyde, at den gennemsnitlige psykiatripatient er et ”mil-

dere tilfælde” med bedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i 2015 

end i 2009. 

 

Den største relative stigning i beskæftigelse/uddannelse blandt psykiatriske 

patienter er sket blandt patienter med udviklingsforstyrrelser (autisme og 

ADHD), skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse jf. figur 3.4. Dog har per-

soner med psykiatriske diagnoser, især skizofrene og autister, i udgangs-

punktet en lav beskæftigelsesgrad, og dermed skal der ikke så meget til, for 

at beskæftigelsesgraden stiger meget relativt. Blandt diagnoser uden sær-

lige ændringer i beskæftigelsesgraden især siden 2010 er de meget ud-

bredte diagnoser som depression, angst og akutte belastningsreaktioner 

(stres). 

 

Stigningen i beskæftigelsesgraden blandt personer med udviklingsforstyrrel-

ser kan i særlig grad være påvirket af ændringer i sværhedsgraden i patient-

gruppen pga. det stigende antal patienter udredt for disse diagnoser i perio-

den (ca. 3 gange flere i 2015 end i 2010).  

Stigningen i andelen af skizofrene og personer med bipolar affektiv sindsli-

delse, som er i beskæftigelse eller under uddannelser, er derimod mere be-

mærkelsesværdig. Dels fordi der er tale om personer med svære psykiske 

lidelser, og dels fordi stigningen i beskæftigelse ikke kan tilskrives samme 

store tilvækst i antallet af diagnosticerede som ved ADHD og autisme. For 

udvikling i andel i hhv. beskæftigelse, fleksjob og under uddannelse i hver di-

agnosegruppe se bilag 1. 

   

                                                      
3 Antallet af psykiatriske patienter i alderen 18-64 år er steget fra ca. 72.000 i 2009 til ca. 

99.000 i 2015. 
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Figur 2.4: Relativ udvikling i andel beskæftigede inkl. fleksjob eller under ud-
dannelse (aldersstandardiseret) blandt patienter med udvalgte diagnoser i al-
deren 18-64 år, 2010-2015 (index=2010) 

 
Note: Omfatter personer på 18-64 år som i løbet af de seneste 5 år har været i kontakt med psykiatrien pga. 
den pågældende diagnose (indlagt, psykiatrisk skadestue eller planlagt ambulant udredning eller behandling 
på psykiatrisk afdeling). Andel i beskæftigelse eller under uddannelse er defineret ud fra det dominerende for-
sørgelsesgrundlag i løbet af året. Personer, som er selvforsørgede på anden vis er også med i andelen. Per-
soner som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret i nævneren. Al-
dersstandardiseringen er foretaget med 5-års aldersgrupper med hele befolkningen af 18-64 årige pr 1/1 
2015 som standardpopulation (dog er 45-64 årige slået sammen for ADHD, autisme og spiseforstyrrelser pga. 
få observationer).  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.   
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Bilag 1. Udvikling i beskæftigelse for udvalgte diagnoser (pct.) 

Ikke aldersstandardiseret. 

 
SKIZOFRENI M.M      

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 3,5 3,3 3,6 3,8 3,9 4,5 

I fleksjob  1,1 1,2 1,1 1,2 1,4 1,6 

Ledige  1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 12,6 14,2 15,9 17,9 21,1 23,8 

Uddannelsessøgende 1,3 1,5 2,0 2,6 3,0 3,4 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 80,2 78,7 76,4 73,4 69,5 65,7 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       
ANGSTLIDELSER       

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 29,0 27,8 26,1 25,7 26,2 26,5 

I fleksjob  2,9 2,8 2,7 2,7 3,0 3,2 

Ledige  5,1 5,0 5,1 4,8 4,1 3,6 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 26,8 28,1 29,9 31,9 33,1 35,0 

Uddannelsessøgende 9,8 10,1 10,8 11,9 13,0 13,5 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 26,5 26,2 25,3 23,1 20,5 18,2 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       
DEPRESSION      

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 29,2 28,0 27,0 27,2 27,9 28,4 

I fleksjob  3,6 3,4 3,1 3,3 3,7 4,1 

Ledige  5,4 5,4 5,6 5,4 4,7 4,2 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 27,0 28,4 29,5 30,4 31,8 33,4 

Uddannelsessøgende 7,0 7,6 8,6 9,3 10,5 10,6 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 27,9 27,1 26,2 24,3 21,4 19,3 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       
BIPOLAR AFFEKTIV SINDSLIDELSE       

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 17,2 16,5 16,9 17,7 18,8 19,5 

I fleksjob  4,8 4,8 4,4 4,7 5,2 5,6 

Ledige  3,1 3,4 3,3 3,4 3,2 2,9 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 18,6 19,7 22,0 23,5 26,6 29,5 

Uddannelsessøgende 2,9 3,6 4,4 5,2 6,3 6,9 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 53,4 51,9 49,0 45,5 39,9 35,7 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       

       
PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER    

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 20,0 18,5 17,1 17,4 18,2 18,9 

I fleksjob  2,7 2,7 2,5 2,6 3,1 3,4 

Ledige  5,0 4,7 4,7 4,5 3,7 3,4 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 31,3 33,2 35,2 36,7 38,5 40,6 

Uddannelsessøgende 7,4 8,0 8,4 9,2 10,7 11,0 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 33,5 33,0 32,1 29,7 25,8 22,7 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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SPISEFORSTYRRELSER     

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 34,9 32,1 31,1 31,0 31,2 31,9 

I fleksjob  1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 

Ledige  3,8 4,0 4,2 3,4 3,9 3,1 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 21,1 22,7 22,1 22,3 21,7 22,5 

Uddannelsessøgende 27,8 28,5 29,9 31,0 32,3 32,5 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 10,7 11,2 11,2 10,8 9,4 8,4 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       

       
PTSD       

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 13,8 12,6 11,2 11,4 11,8 12,4 

I fleksjob  2,2 2,2 1,9 2,0 2,6 2,9 

Ledige  3,3 2,9 2,7 2,6 2,4 2,2 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 36,8 37,9 39,4 43,0 47,1 50,2 

Uddannelsessøgende 3,0 3,2 3,3 3,7 4,3 4,5 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 40,9 41,2 41,6 37,3 31,8 27,9 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       
AKUT BEALSTNINGSREAKTION     

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 34,3 32,8 31,0 30,8 31,5 32,1 

I fleksjob  2,3 2,2 2,0 2,1 2,5 2,7 

Ledige  6,8 6,6 6,7 6,5 5,6 5,0 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 25,5 26,6 28,5 29,4 30,2 31,1 

Uddannelsessøgende 8,7 9,4 9,9 10,6 11,9 12,1 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 22,3 22,4 21,9 20,5 18,3 16,9 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       
ADHD       

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 20,8 22,1 21,8 23,3 25,5 26,8 

I fleksjob  2,0 1,9 1,8 2,0 2,3 2,6 

Ledige  7,2 5,6 5,2 4,9 3,5 3,4 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 41,1 41,2 40,5 39,3 39,0 39,9 

Uddannelsessøgende 8,6 9,6 11,3 12,7 14,2 14,2 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 20,3 19,6 19,4 17,9 15,4 13,3 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       
AUTISME       

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beskæftigede 10,1 10,0 10,2 11,9 13,1 13,3 

I fleksjob  1,7 1,5 1,2 1,5 1,8 2,2 

Ledige  7,0 6,4 4,9 3,9 3,8 3,1 

Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 23,9 26,6 30,3 32,1 35,3 38,8 

Uddannelsessøgende 10,4 11,0 11,7 13,9 15,0 15,4 

Varigt uden for arbejdsmarkedet 47,0 44,6 41,7 36,6 31,1 27,2 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   



Dato: 25. april 2017 

 

Sags ID: SAG-2016-01739 

Dok. ID: 2344568 

 

E-mail: BHH@kl.dk 

Direkte: 3370 3876 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 10 af 10 

ANALYSENOTAT 

 

Bilag 2. Afgrænsning af udvalgte diagnoser 

 

Der beregnes en indikator for, om hver person i befolkningen har en af de 

udvalgte diagnoser baseret på aktions- eller bidiagnoser registreret i forbin-

delse med kontakt til hospitalspsykiatrien de fem foregående år (behandling 

eller udredning, akut eller planlagt, ambulant eller indlagt). Dvs. ved opgørel-

ses af beskæftigelsessituationen blandt skizofrene i 2015, afgrænses skizo-

frene til de personer, som i løbet af perioden 1/1 2010 til 31/12 2014 har væ-

ret i kontakt med psykiatrien med en skizofrenidiagnose). Bemærk at der 

kan være overlap mellem personerne i de forskellige diagnosegrupper, hvis 

samme person har flere lidelser. Personer med de udvalgte lidelser, som 

kun behandles medicinsk eller i primærsektoren, dvs. som ikke har kontakt 

med hospitalspsykiatrien, er ikke med i opgørelsen. 

 

 
Psykisk lidelse Beskrivelse Diagnosekode  

(ICD-10) 

Skizofreni m.m. og andre 

psykoser 

Skizofreni, alle undertyper, samt ski-

zotypisk lidelse, paranoide og skizo-

affektive psykoser m.m. 

F20-F29 

Bipolar affektiv sindslidelse Manio-depression. F31 

Depression Omfatter både mild, moderat og 

svær. Både enkeltepisoder og perio-

disk. 

F32-33 

Angstlidelser  Fobier, panikangst, generaliseret 

angst, OCD mm. 

F40-42 

Akutte belastningsreaktioner 

(”stress”)  

Akutte belastningsreaktioner og til-

pasningsreaktioner. 

F43.0, F43.2 

PTSD   Posttraumatisk belastningsreaktion. F43.1 

Spiseforstyrrelser  Anorexi, bulimi og overspisning. F50 

Personlighedsforstyrrelser  Fx borderline/emotionel ustabil, pa-

ranoid, dyssocial, skizoid, depen-

dent og ængstelig personlighedsfor-

styrrelse.  

F60-69 

Udviklingsforstyrrelser 

ADHD  Hyperkinetisk forstyrrelse F90 

Autisme Autismespektrumforstryrrelser (inkl. 

Aspergers) 

F84.0, F84.1, 

F84.5, F84.8, 

F84.9 
Note: Diagnosekoderne omfatter alle undergrupper/-typer, hvis ikke andet er angivet. 
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Fælleskommunalt Sundhedssekretariat understøtter Sundhedsstrategisk 

Forums arbejde, herunder formulering af fælleskommunale holdninger på 

sundhedsområdet og fælleskommunale interesser i det tværsektorielle 

sundhedssamarbejde 

 

En grundlæggende opgave for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er at 

sikre kommunikation og vidensdeling mellem kommunerne. På den bag-

grund arbejder Sekretariatet med at understøtte medlemskommunernes 

interessevaretagelse og indflydelse.  

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har i 2016 udarbejdet 150 sagsfrem-

stillinger. Her ud over kommer et mindre antal skrivelser og notater vedrø-

rende tværkommunale og tværsektorielle sager. Sagsfremstillingerne er 

indeholdt i ca. 30 dagsordener, som Sekretariatet alene eller i samarbejde 

med andre har udarbejdet.  Sekretariatet har deltaget i mere end 200 stør-

re og mindre møder i løbet af 2016.   

 

Sekretariatet har løbende kontakt ud til medarbejdere – direktører, fagche-

fer, stabs- og fagmedarbejdere - hos de 22 medlemskommuner. Endvidere 

udvikles og vedligeholdes et bredt samarbejdsnetværk til afdelinger og 

medarbejdere i Regionen og øvrige samarbejdspartnere (eksempelvis KL, 

Fælleskommunalt Socialsekretariat og de fælleskommunale sundhedssekre-

tariater i andre dele af Danmark).  Sekretariatets to medarbejdere har i den 

forbindelse i 2016 afsendt ca. 6000 mails og talt i telefon i ca. 400 timer.  

 

 

 

Årsrapport 2016 
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 

ÅRSRAPPORT 2016 
 

 

 

FÆLLESKOMMUNALT  

SUNDHEDSSEKRETARIAT 
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Det er Sekretariatets hovedopgave at betjene Sundhedsstrategisk Forum og 

hermed de 22 medlemskommuner. Hver kommune er repræsenteret i Fo-

rummet ved øverst ansvarlige for sundhedsområdet i den pågældende 

kommune. Der afholdes 5 årlige møder. Forummet har besluttet at fungere 

med et formandskab til at forestå den løbende ledelse og drivkræft.  For-

mandskabet er valgt for fire år af gangen og består af 5 kommuner. Siden 

2014 har Formandskabet bestået af direktørerne fra Aabenraa (formand), 

Esbjerg, Vejen, Odense og Middelfart kommuner. Formandskabet sekreta-

riatsbetjenes ligeledes af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Der af-

holdes 5-7 årlige møder i Formandskabet.  

 

 

Det Administrative Kontaktforum 

Det Administrative Kontaktforum er det øverste tværsektorielle embeds-

mandsorgan og består af repræsentanter fra Region Syddanmark og de 22 

syddanske kommuner samt repræsentanter fra Praktiserende Lægers Orga-

nisation i Syddanmark. Sundhedsstrategisk Forum har besluttet, at de 

kommunerne repræsenteres i Det Administrative Kontaktforum ved For-

mandskabskommunerne. Mødeforberedelse og beslutninger i Det admini-

strative Kontaktforum er derfor et naturligt omdrejningspunkt for mange af 

Sekretariatets opgaver. Det Administrative Kontaktforum afholder årligt 5 

møder. 

 

 

Sundhedskoordinationsudvalget 

Sekretariatet assisterer det syddanske KKR-sekretariat med at betjene de 5 

kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark. 

Sundhedskoordinationsudvalget er det politiske tværsektorielle udvalg på 

sundhedsområdet og står dermed over Det Administrative kontaktforum. 

Udvalget består af kommunale og regionale politikere (3 medlemmer) samt 

repræsentanter for alment praktiserende læger (2 medlemmer). De fem 

kommunale medlemmer er udpeget gennem KKR Syddanmark og kommer i 

valgperioden fra Esbjerg (kommunal medformand), Middelfart, Nyborg, 

Odense og Aabenraa.  
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Sekretariatet deltager i møderne i Praksisplanudvalget. Udvalget består af 

kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for almen praksis. 

Praksisplanudvalgets opgave er at udmønte de dele af sundhedsaftalen, 

som vedrører almen praksis. Udvalget er nedsat på baggrund af lovgivning. 

Der er i årets løb blevet indgået en rammeaftale for fasttilknyttede pleje-

hjemslæger. Endvidere har der været ført intensive forhandlinger her over 

sommeren 2016, som dog ikke har fundet en løsning i en aftale. Yderligere 

forhandlinger afventer overenskomstforhandlingerne med almen praksis, 

som foregår i 2017.  

 

 

Samarbejdsudvalget for fysioterapi 

Sekretariatet betjener de 2 kommunale medlemmer af Samarbejdsudvalget 

for fysioterapi. Udvalget består her ud over af 2 regionale politiske med-

lemmer og 4 repræsentanter for de privatpraktiserende fysioterapeuter i 

Syddanmark. Udvalget er en del af det paritetiske system, som er de sund-

hedsområder, hvor der er indgået overenskomster (privatretlig aftaler) 

mellem det offentlige og de privatpraktiserende sundhedsfaggrupper. De 

kommunale medlemmer sidder således sammen med de regionale med-

lemmer over for fysioterapeuterne. Der er kommunalt udpegede medlem-

mer af udvalget, da kommunerne efter kommunalreformen i 2007 finansie-

rer den vederlagsfri fysioterapi og den vederlagsfri ridefysioterapi. 

 

 
SAGER MED SÆRLIGT FOKUS I 2016 
 

Understøttet arbejdet med udviklingen af forslag til KKR Syddanmarks 

Sundhedspolitiske Visioner. 

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat har understøttet arbejdet med 

at udvikle forslag til sundhedspolitiske visioner for KKR Syddanmark. 

 

Bistået i planlægningen og afviklingen af Sundhedskoordinationsudvalgets 

politiske midtvejsmøder på Sundhedsaftalen.   

Sekretariatet har hjulpet med planlægning og afviklingen af de politiske 

midtvejsmøder, som Sundhedskoordinationsudvalget holdt med politikere 

og embedsmand fra Region Syddanmark og de syddanske kommuner. Mid-

delfart, Svendborg, Kolding og Aabenraa kommuner lagde lokaler til. 



 

 

 

 

Side 4 af 5  

Deltaget i sekretariatsbetjeningen af Sammen om Velfærd 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har i årets løb – sammen med Fæl-

leskommunalt Socialsekretariat, Sekretariatet for KKR Syddanmark og HR-

afdelingen i Region Syddanmark deltaget i sekretariatsbetjeningen af det 

fælles kompetenceudviklingsprojekt Sammen om Velfærd -

www.sammenomvelfaerd.nu . Sammen om velfærd er et partnerskab mel-

lem Regionen, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark 

med fokus på fælles kompetenceudvikling af nuværende og kommende 

medarbejdere på tværs af sektorerne. Projektet er det første af sin slags i 

Danmark. 

 

Etableret en ny udgave en hjemmesiden for Sundhedsstrategisk Forum og 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat  

Sekretariatet har i løbet af 2016 arbejdet med en ny udgave af hjemmesi-

den for Sundhedsstrategisk Forum og Fælleskommunalt Sundhedssekreta-

riat. Det er visionen med hjemmesiden, at den skal indgå i kommunikatio-

nen med medarbejderne i medlemskommunerne og understøtte kommuni-

kationen omkring, at det nære sundhedsvæsen i stigende grad er et kom-

munalt driftsområde. Offentligheden, politikere, samarbejdspartnere og 

kommunernes medarbejdere skal kunne se den betydning, som sundheds-

området har i den enkelte kommune.  

 
 
 
ØKONOMI 
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er oprettet på baggrund af beslut-

ning i KKR Syddanmark i juni 2008. Sekretariatet påbegyndte sit virke 1. 

marts 2009. Sekretariatet er bemandet af to medarbejdere og er for nuvæ-

rende – sammen med Fælleskommunalt Socialsekretariat og Sekretariatet 

for KKR Syddanmark – placeret på Vejen Rådhus hos borgmester Egon 

Fræhr, formand for KKR Syddanmark.  

 

Sekretariatet har i 2016 været bemandet af Jesper Madsen-Østerbye og 

Christina Ryborg. 

 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat finansieres af kommunerne ud fra 

en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal (opgjort 1. januar i budgetåret). 

Betalingen udgjorde i 2016 ca. 1,21 kr. pr. borger. Budgettet for 2016 var på 

ca. 1,46 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på ca. 1,325 mio. kr., hvorved 

http://www.sammenomvelfaerd.nu/


 

 

 

 

Side 5 af 5 der var et mindreforbrug på ca. 135.000 kr. Det overskydende beløb er ble-

vet overført til 2017.  

 



2.5 Årsrapport og regnskab 2016 samt budget 2018 for det 
fælleskommunale sundhedssekretariat



651058 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Regnskab  2016

Budget 2016 Samlet resultat
2016

Løn 1.204.153 1.005.499
Efteruddannelse 44.401 13.375
Tjenestekørsel 44.401 19.676
Personaleudgifter i alt 1.292.955 1.038.550

Møder, rejser og repræsentation 0 47.579
Kontorhold 5.237 82.755
Aktiviteter 107.707 50.023
Konsulent bistand 0 7.150
Materiale og aktivitetsudgifter i alt 112.944 187.507

Udgifter til IT 5.000 49.869
Inventar 0 0
Kapacitetsudgifter i alt 5.000 49.869

Husleje 50.000 50.000
Grunde og Bygninger i alt 50.000 50.000

Udgifter i alt 1.460.899 1.325.926

Overførsel fra 2015 -545.296
Kommunebetaling -1.460.899 -1.460.899 1
Indtægter i alt -1.460.899 -2.006.195

Opsamlet resultat 0 -680.269



2.5 Årsrapport og regnskab 2016 samt budget 2018 for det 
fælleskommunale sundhedssekretariat



Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Budgetter og regnskaber fra 2016 til og med forslag til budget for 2018
Tekst Budget

2016
Regnskab

2016
Budget 2017 Budget-

forslag 2018

Løn 1.204.153 1.005.499 1.258.457 1.288.660
Tjenestekørsel 44.401 19.676 46.240 47.350
Efteruddannelse 44.401 13.375 46.240 47.350
Personaleudgifter i alt 1.292.955 1.038.550 1.350.937 1.383.359

Møder, rejser og repræsentation *** 47.579
Kontorhold 5.237 82.755 5.417 5.547
Fælleskommunal mødevirksomhed 107.707 112.168 114.860
Pulje til Fælleskommunal medfinansiering 100.000 102.400
Aktiviteter 50.023
Konsulent bistand 7.150
Materiale og aktivitetsudgifter i alt 112.944 187.507 217.585 222.807

Udgifter til IT 5.000 49.869 5.000 5.120
Drift af hjemmeside 28.500 29.184
Abonnement edagsorden/First Agenda 42.600 43.622
Inventar
Kapacitetsudgifter i alt 5.000 49.869 76.100 77.926

Husleje - driftsudgifter 50.000 50.000 50.000 51.200
Grunde og Bygninger i alt 50.000 50.000 50.000 51.200

Udgifter i alt 1.460.899 1.325.926 1.694.622 1.735.293

Overførsel af sidste års resultat -545.296
Kommunebetaling -1.460.899 -1.460.899 -1.446.290 -1.735.293
Indtægter i alt -1.460.899 -2.006.195 -1.446.290 -1.735.293

Kommunebetaling pr. indbygger i kr.* 1,2149 1,2027 1,4256

Det forventede merforbrug i 2017 finansieres af mindreforbruget i 2016.

Noter:



Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

* Kommunebetaling pr. borger i budget 2018 er baseret på befolkningstal 1. kvartal 2017. 

PL-regulering 2017-2018:
Der er anvendt den gennemsnitlige fremskrivningsprocent fra 2017 til 2018 på 2,4 pct., 
jf. budgetvejledningen G1-1 af 24. februar 2017 



2.8 Årsrapport og regnskab 2016 samt budget 2018 for 
fælleskommunalt socialsekretariat



Årsrapport 2016 – Fælleskommunalt Socialsekretariat

Fælleskommunalt Socialsekretariats primære formål er:

 Sekretariatsbetjene Socialdirektørforum og underliggende arbejdsgrupper
o Der udarbejdes dagsordner og referater samt baggrundsmateriale og opfølgning på 

beslutninger
o Socialsekretariatet vil oftest stå for at indsamle, koordinere og være medskrivere på 

leverancer
 Koordinere og bistå arbejdet med udarbejdelse af Rammeaftalen, som består af Udviklingsstrategi 

og Styringsaftale. Rammeaftalen danner grundlag for et øget fælleskommunalt samarbejde samt 
koordinering og udvikling på det specialiserede socialområde. 

Koordination og samarbejde på tværs
Socialsekretariatet koordinerer opgaver med KKR sekretariatet og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. 
Herudover er der løbende samarbejde og koordinationsopgaver med KL og de øvrige 
Rammeaftalesekretariater. 

Dialog med Socialstyrelsen
Sekretariatet har et del dialog med Socialstyrelsen – dels om Rammeaftalerne, budgetskemaer, 
Tilbudsportal, tilsyn dels om National Koordination. Heraf er National Koordination langt den største 
opgave. 

National Koordination
Siden november 2014 har Socialstyrelsen haft mulighed for at udmelde temaer til kommunerne. 

Den Nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere, 
der har meget sjældne funktionsnedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse 
behov. Det sker gennem videns indsamling, faglig dialog, og ved at Socialstyrelsen kommer med centrale 
udmelding på området. 

1. november 2014 udmeldt Socialstyrelsen således to temaer:

o Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 
o Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

2. november 2015 udmeldte Socialstyrelsen tema:

o Borgere med svære spiseforstyrrelser

Sekretariatets opgaver i forbindelse med National Koordination er:



o Dialog med Socialstyrelsen
o Redigering af spørgeskemaer
o Udsendelse og behandling af spørgeskemaer
o Koordination af kommunale indberetninger
o Dialog med kommunerne omkring indberetninger
o Udarbejdelse af rapporter til Socialstyrelsen
o Koordination med de øvrige rammeaftale sekretariater

National koordination har i 2016 fyldt meget. Dels har der været deadline for indberetning omkring 
spiseforstyrrelser 15. oktober 2016 dels har der være en lang række opfølgende spørgsmål fra 
Socialstyrelsen omkring Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og Børn og unge med alvorlig 
synsnedsættelse.

Indsatser med særligt fokus i 2016

Arrangementer
o Politisk temadag 2016: Hvad blev der af socialpolitikken?
o Planlægning og afholdelse af Socialdirektørforums døgnseminar
o Planlægning af fællesmøde mellem SDF og SSF
o Planlægning og afholdelse af fælles Kunderåd. 
o Planlægning og afholdelse af takstmøde
o Planlægning og afholdelse ag informationsmøde om ændret praksis for håndtering af borgernes 

egenbetaling på §§ 107 - 110
o Planlægning og afholdelse af Round Table (Sammen om Velfærd)
o Planlægning og afholdelse af fire kompetenceudviklingsforløb ”Metoder i Botilbud” for ledere og 

medarbejdere på botilbud i Syddanmark- samarbejde med UC Syd og UC Lillebælt. 

Øvrige projekter/ leverancer
o Udarbejdelse af Rammeaftale 2017 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale)
o Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling i Syddanmark
o Sekretariatsbetjening af Sammen om Velfærd – dagsordener og referater: Round Table, 

Styregruppe, Formandskab, 4 underarbejdsgrupper
o Styregruppen i henhold til Sundhedsaftalen – Implementeringsgruppen – borgere med psykisk 

lidelse og samtidigt misbrug. 
o Koordinering med Sundhedssekretariatet og KKR sekretariatet omkring sårbare mødre – bedre 

tværsektorielt samarbejde
o Dagsordener og referater fra Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
o Deltagelse i Advisory Board, UC Syd og UCL 
o Deltagelse i KL’s netværk for Rammeaftale sekretariaterne
o Deltagelse i KL’s koordinationsforum
o Kunderåd: Gennemført evaluering af kunderådene på Region Syddanmarks centre
o Afdækning ift. Flydedokken (arbejdsgruppe)



o Afdækning af tilbud i Syddanmark til målgruppen på Bognæs
o I samarbejde med økonomisk arbejdsgruppe er leveret:

o 2 x opfølgning på belægningsprocenter
o Beskrivelse af udvikling af udgifter på det specialiserede socialområde 2013 – 2014
o Beskrivelse af udvikling af udgifter på det specialiserede socialområde 2014 – 2015

o Strategi for Socialdirektørforum
o Udarbejdelse af Rammeaftalen 2017- Udviklingsstrategi og Styringsaftale



Regnskab 2016 for Fælleskommunalt socialsekretariat



2.8 Årsrapport og regnskab 2016 samt budget 2018 for 
fælleskommunalt socialsekretariat



Tekst Budget 
2014

Resultat 
2014

Budget 
2015

Resultat 
2015

Budget 
2016

Resultat 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Løn 1.150.300 996.078 1.100.000 1.035.724 1.117.820   1.081.897   1.130.545   1.130.545    1.130.545    1.130.545    1.130.545    
Efteruddannelse 15.900 51.566 15.000 0 15.285        0 15.442         15.442         15.442 15.442 15.442
Tjenestekørsel 42.300 27.272 40.000 34.230 40.760        27.338        41.180         41.180         41.180         41.180         41.180         
Møder, rejser og repræsentation 264.200 194.928 250.000 206.950 254.750      245.105      257.373       257.373       257.373       257.373       257.373       
Personaleudgifter i alt 1.472.700 1.269.844 1.405.000 1.276.904 1.428.615  1.354.340  1.444.540   1.444.540   1.444.540   1.444.540   1.444.540   
Aktiviteter 528.400 493.198 450.000 44.412 662.350      397.170      669.169       478.985       478.985       478.985       478.985       
Særlige fælleskommunale initiativer:
Fælles kompetenceudvikling 350.000       350.000       350.000       350.000       Note 1
Matrikelløse indsatser 350.000       350.000       350.000       350.000       Note 2
Udvikling af psykiatriområdet 150.000       150.000       150.000       150.000       Note 3
Administration 52.800 167.132 150.000 218.448 203.800      76.712        205.898       205.898       205.898       205.898       205.898       
Materiale og aktivitetsudgifter i alt 581.200 660.330 600.000 262.860 866.150      473.882      875.067       1.534.883   1.534.883   1.534.883   1.534.883   
EDB udgifter 405.500 2.077 300.000 8.976 50.950        0 51.475         51.475         51.475 51.475 51.475
Inventar 0 0 28.800 0 28.915        0 28.729         28.729         28.729 28.729 28.729
Kapacitetsudgifter i alt 405.500 2.077 328.800 8.976 79.865        0 80.204         80.204         80.204 80.204 80.204
Husleje 50.000 50.000 51.200 50.000 50.000        50.000        50.000         51.200         51.200         51.200         51.200         
Grunde og Bygninger i alt 50.000 50.000 51.200 50.000 50.000        50.000        50.000         51.200         51.200         51.200         51.200         
Kommunaldirektørkredsen 100.000 30.546 102.400 102.400 104.346      104.294      105.420       105.420       105.420       105.420       105.420       
Udgifter i alt 2.609.400 2.012.797 2.487.400 1.701.140 2.528.976 1.982.516 2.555.230 3.216.246   3.216.246   3.216.246   3.216.246   
Overførsel af sidste års resultat -2.850.353 -3446957 -2.247.216
Kommunebetaling -2.609.400 -2.609.400 -2.487.400 -487.399 -2.528.976 -2.528.975 -2.555.230  -2.517.828  -2.517.827  -2.517.827  -2.517.827  
Møder, rejser og repræsentation -14.000 0
Indtægter i alt -2.609.400 -5.459.753 -2.487.400 -3.948.356 -2.528.976 -4.776.191 -2.555.230 -2.517.828 -2.517.827 -2.517.827 -2.517.827
Opsamlet resultat 0 -3.446.956 0 -2.247.216 0 -2.793.675 0 *-2.095.257 *-1.396.839 *-698.421 *-3
Kommunebetaling pr. indbygger 2,1700 2,0685 2,0870 2,0992 2,0685
Budget 2017: baseret på befolkningstal i region Syddanmark, 1. januar 2017: 1.217.224 indbyggere (Kilde: Danmarks statistik)

Note 3: Knytter sig til indsatsen i Rammeaftale 2018: "Psykisk sårbare- Øget fokus på sektorovergange og koordinerende social-psykiatriske indsatser".  Indsatsen er besluttet på politisk 
temadag den 9. marts 2017.

Budgetter og regnskaber i perioden 2014 - 2018 for Fælleskommunalt Socialsekretariat Overslagsår 2019 - 2021

Note 1: Knytter sig til indsatsen i Rammeaftale 2018 "Specialisering og effekt- der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker". Indsatsen er besluttet på 
politisk temadag den 9. marts 2017. Endvidere knytter det sig til Kompetenceudviklingsprojekt "Metoder i Botilbud" samt til projekt "Sammen om velfærd- et tværsektorielt 
kompetenceprojekt 
Note 2: Knytter sig til indsatsen i Rammeaftale 2018 "Specialisering og effekt- der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker". Indsatsen er besluttet på 
politisk temadag den 9. marts 2017. 



2.9 Socialtilsyn Syd Finansieringsbehov for 2018 og 
årsrapport 2016



 
 

 
 
 

Socialtilsyn Syd  
- finansieringsbehov for 2018 
 
 
 

Finansieringsmodel for Socialtilsynene 
Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at 
Socialtilsyn Syd har den nødvendige kapacitet til at indfri formålet med lov 
om socialtilsyn. Derfor er det tilsvarende kommunalbestyrelsen i Faaborg-
Midtfyn Kommune, som ved den årlige budgetlægning beslutter hvilket 
budget Socialtilsyn Syd skal råde over for at kunne tilvejebringe den 
nødvendige tilsynskapacitet. 
 
For at varetage dette ansvar på betryggende vis, og for at understøtte 
ensartethed på landsplan og samtidig sikre, at den finansiering som 
Faaborg-Midtfyn vil opkræve i hovedsagen svarer den til DUT-
kompensation der er aftalt mellem Staten og KL ved tilsynenes etablering, 
har styregruppen for socialtilsynene godkendt en fælles beregningsmodel, 
som grundlag for opgørelsen af hvert enkelt tilsyns finansieringsbehov – 
og dernæst takstberegninger. 
 
Beregningen tager udgangspunkt i antallet af tilbud og plejefamilier, der 
skal føres tilsyn med, sammenholdt med det gennemsnitlige tidsforbrug til 
at løse en række kerneopgaver i sammenhæng med tilsynene. 
Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne om 
Lov om socialtilsyn. Styregruppen med repræsentanter fra KL, 
Socialstyrelsen samt forvaltningscheferne i de 5 tilsynskommuner har 
foretaget mindre justeringer i modellen i fht. budget 2017. I forhold til 2018 
er der alene foretaget mindre tekniske justeringer i modellen som følge af 
mindre regeljusteringer i takstbetalingen for ambulante misbrugstilbud 
udstedt den 16. december 2016. 
 
Modellen er overvejende en taksametermodel, hvor antallet af tilbud og 
plejefamilier, der skal føres tilsyn med fastlægger hvor stort 
finansieringsbehov det enkelte tilsyn har – og dermed hvor stort et budget 
man kan råde over. For Socialtilsyn Syd er det ca. 70% af budgettet, som 
reguleres direkte ud fra hvor mange tilsyn der skal gennemføres. Til 
sammenligning kan det bemærkes, at for de regionale børnehuse er det 
40% af budgettet, som er direkte afhængig af antallet af sager, som det 
enkelte børnehus behandler. Modellen indeholder en mindre del 
rammefinansiering dels i fht. lokalt betingede omkostninger og dels til 
håndtering af fælles faglige forhold som f.eks. whistleblowerordningen. 
Disse budgetandele ændrer sig kun, hvis der enten lokalt eller i fællesskab 
blandt tilsynene træffes beslutning herom.  

 
Socialtilsyn Syd 
 

Lindevej 5A 
Bygning 6 & 7 
5750 Ringe 
 
Tlf. 7253 1900 
socialtilsynsyd@fmk.dk 
www.socialtilsynsyd.dk 
28-03-2017 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
Socialtilsynene har fokus på løbende at tilpasse omkostninger til de 
opgaver, der skal løses. Samtidig har de fem socialtilsyn fokus på, at de 
forventninger der var og er til socialtilsynene i forlængelse af 
tilsynsreformen skal indfries.  
 

Finansieringsbehov i alt for Socialtilsyn Syd 2018 
Socialtilsyn Syd har i foråret 2017, med udgangspunkt i den justerede 
finansieringsmodel, opgjort finansieringsbehovet og de deraf afledte 
takster for 2018. Dette redegøres der for i de kommende afsnit. Dette 
notat vil – sammen med evt. kommentarer der måtte komme hertil fra KKR 
i Syddanmark – indgå som grundlag til Faaborg-Midtfyns 
Kommunalbestyrelses budgetbehandling for 2018.  
 
Socialtilsyn Syds samlede budget for 2018 tager udgangspunkt i følgende 
forudsætninger om antal tilbud og plejefamilier: 
 

Antal tilbud og 
plejefamilier 2016 2017 2018 

Antal tilbud (voksen) 264 313 298 

Antal tilbud (børn og 
unge) 196 166 170 

Total – tilbud 460 479 460 

Antal plejefamilier  1636 1527 1539 
 
 
Sammen med modellens mange andre forudsætninger og Socialtilsyn 
Syds lokale driftsudgifter for 2018 – som er fratrukket den andel af faste 
udgifter som salg af konsulentydelser skal medfinansiere -  er Socialtilsyn 
Syds samlede finansiering- og dermed udgiftsbehov 52,9 mio.  
 
Det overførte mer- eller mindreforbrug fra regnskab 2016 til påvirkning af 
finansieringsbehovet for 2018 er 0 kr. Det evt. mer- eller mindreforbrug fra 
sidste år er som udgangspunkt indarbejdet i indeværende års drift, sådan 
at takster ikke svinger unødigt, som følge af almindelige 
driftsforskydninger. Et styringsrationale der svarer til vilkårene i den 
mellemkommunale styringsaftale.  
 
For 2018 har Socialtilsyn Syd indarbejdet en rammereduktion på 1 pct. af 
det opgjorte finansieringsbehov. Dette sker som udmøntning af 
Socialtilsyn Syds generelle ambitioner, og tilkendegivelse om 
effektiviseringer i forbindelse med den mellemkommunale dialog om 
Socialtilsyn Syds finansieringsbehov og takster for 2017. Tilkendegivelsen 
blev givet som Socialtilsyn Syd bidrag til at realisere det generelle 
omprioriteringsbidrag, som kommunerne på det tidspunkt var underlagt for 
2018. 
 



 
 

Effektiveringen fremkommer således: 
 

Finansieringsbehov i mio. 
kr. 

2018 

Finansieringsbehov før 
effektivisering 

 
52.9 

Effektivisering 1% 
 

-0,5 

 
Finansieringsbehov efter 
effektivisering 

 
-52,4 

 
 
 
Med afsæt i modellens forudsætninger om ressourceforbrug til hhv. tilsyn 
med plejefamilier og sociale tilbud skal det samlede finansieringsbehov 
fordeles på følgende møde mellem de to hovedområder: 

Finansieringsbehov 2017  2018 
Plejefamilieområdet – finansieres via én betaling 
pr. kommune fordelt efter objektive kriterier  

        27.300.000 27.600.000 

Tilbudsområdet – finansieres via takst til 
tilbuddene 

        25.300.000 24.800.000 

   

FINANSIERINGSBEHOV I ALT         52.600.000 52.400.000 

 

Takster på tilbudsområdet 
Det samlede finansieringsbehov til tilsyn med tilbudsområdet på 24.8 mio. 
indeholder skønnede indtægter på i alt ca. 2 mio. som vedrører betaling 
for nygodkendelser at tilbud, væsentlige ændringer i tilbuds 
godkendelsesgrundlag, skærpet tilsyn, og særligt ressourcekrævende 
tilsyn – j.fr. tilsynsbekendtgørelsens § 22,4 og 22,5. Den direkte 
fakturering af disse særlige aktiviteter sikrer, at de ressourcer der benyttes 
hertil, ikke fragår den tilsynsopgave, som finansieres via grundtaksterne.  
 
Tilbuddenes årlige basistakst skal differentieres inden for de 4 
størrelseskategorier af tilbud, sådan at store tilbud betaler en højere 
tilsynstakst end små tilbud. Det er en del af tilsynenes fælles finansierings- 
og takstmodel, at fordelingen sker med en vægtning på 1, 1,2, 2 og 3 
mellem de 4 kategorier.  
 
Til dækning af et finansieringsbehov på i alt 22,8 mio. blandt anslået 460 
tilbud, opkræver Socialtilsyn Syd følgende: 
  



 
 

 
Takstkategori Tilsyn med døgntilbud 

  2017  2018 

1-7 pladser 32.270 31.879 

8-24 pladser 38.724 38.254 

25-49 pladser 64.541 63.757 

50+ pladser 96.812 95.636 

 
Den samlede takst for 2018 for hvert tilbud opkræves i januar 2018. 
 
Takster for særlige ydelser 
 
Nygodkendelser 

Takstkategori Tilsyn med døgntilbud 

  2017  2018 

1-7 pladser 20.151 22.179 

1798-24 pladser 24.181 26.615 

25-49 pladser 40.301 44.358 

50+ pladser 60.451 66.537 

 
Væsentlige ændringer 

Takstkategori Tilsyn med døgntilbud 

  2017  2018 

1-7 pladser 6.691 8.183 

8-24 pladser 8.029 9.820 

25-49 pladser 13.381 16.367 

50+ pladser 20.072 24.550 

 
 
Taksten for nygodkendelser af tilbud stiger med 10 % til taksterne jf. 
ovenstående tabel og taksten for væsentlig ændringer i tilbuds 
godkendelsesgrundlag stiger med 22% til taksterne jf. ovenstående tabel. 
Den procentuelt markante – men i fht. omsætning ret beskedne – 
takstændring for de to særlige takster skyldes, at Socialtilsyn Syd efter 
2016, som har været det første reelle driftsår, har fået et bedre grundlag 
for at vurdere det faktiske ressourceforbrug til at varetagelsen af disse 
særlige opgaver. Det bemærkes supplerende at selv efter denne 
takststigning, adskiller Socialtilsyns Syds takster sig ikke væsentligt fra de 
tilsvarende takster hos de øvrige tilsyn. 
 
Den gennemsnitlige timepris for tillægsydelser efter § 22 stk.4 og 5 er 
uændret i fht. 2017, 497 kr. Taksten for skærpet tilsyn følger som 
udgangspunkt grundtaksen, som falder lidt. Men netop fra 2018 stiger 
taksten for skærpet tilsyn marginalt, fordi socialtilsynene via ændret 
bekendtgørelse fra 2018 er pålagt at omlægge beregningsmetode fra 
opkrævning af en 1/4 årstakst pr. kvartal til 1/10 årstakst pr. måned.  
 



 
 

Plejefamilieområdets finansiering – betaling pr. 
kommune  
Som det fremgår ovenfor er plejefamilieområdets finansieringsbehov 27,6 
mio. – hvilket er godt halvdelen af Socialtilsyns Syds samlede 
finansieringsbehov. Fordelingen af det samlede finansieringsbehov for 
plejefamilieområdet sker efter kommunernes andel af 0-17 årige 
(oplysninger hentet hos Danmarks Statistik februar 2017).  
 
Modsat tilbudsområdet dækker den samlede opkrævning på 
plejefamilieområdet også nygodkendelser og grundkurser, sagsbehandling 
af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlag, særligt 
ressourcekrævende tilsyn, samt skærpet tilsyn.  
Til dækning af et finansieringsbehov på 27,6 mio. til at føre tilsyn med 
plejefamilier opkræver Socialtilsyn Syd følgende: 
  



 
 

Objektiv 
finansiering – 
Kommuner 

 
 

2017 2018 

Assens 925.202 932.738 

Kerteminde 512.196 511.487 

Langeland 198.893 201.472 

Middelfart 860.131 866.298 

Nordfyns 651.970 659.980 

Nyborg 685.846 696.807 

Odense 4.076191 4.116.665 

Svendborg 1.226.384 1.238.768 

Ærø 98.435 91.314 

Billund 615.536 621.646 

Esbjerg 2.494.422 2.516.410 

Fanø 61.575 65.470 

Fredericia 1.130.720 1.139.701 

Haderslev 1.224.936 1.222.832 

Kolding 2.132.856 2.152.123 

Sønderborg 1.597.964 1.603.593 

Tønder 796.959 808.365 

Varde 1.147.551 1.152.516 

Vejen 1.023.656 1.016.837 

Vejle 2.653.900 2.702.914 

Aabenraa 1.301.809 1.304.239 

Frederiksberg 1.945.895 1.993.078 

Total  27.362.998 27.615.254 

 
 
 

Finansieringsbehov pr. plejefamilie 2017  2018 
Objektiv finansiering pr plejefamilie              17.878 17.933 

 
 
Hver kommunes bidrag til den objektive finansiering opkræves i januar 
2018. 
 
 

  



 
 

Socialtilsyn Syd – intern budgetfordeling  
Det samlede finansieringsbehov på 52,4 mio. forventes forbrugt ud fra 
følgende overordnede budgetterede udgiftsfordeling: 
 

UDGIFTER 2017 2018 
Lønninger, objektiv finansiering plejefamilier 19.200.000 19.000.000 

Lønninger, tilbudsområdet            18.200.000 18.000.000 

Lønninger, staben 5.800.000 6.700.000 

Øvrige personaleomkostninger  2.400.000  2.400.000 

Bygninger/IT 2.800.000 2.800.000 

Andre aktivitetsomkostninger 1.200.000 1.300.000 

Mindreforbrug/merforbrug 2014/15/16 -400.000 0 

Budgetteret overskud/underskud 40.070                  41.074 

Overhead 2.200.000 2.200.000 

UDGIFTER I ALT 51.440.070 52.441.074 
1 
Socialtilsyn Syd har desuden budgetteret med indtægter i 2018 på i alt 3 
mio. fra salg af konsulentydelser – j.fr. mulighederne i tilsynslovens § 3. 
Således er Socialtilsyn Syds samlede driftsbudget tilsvarende større. 
Herunder er det sikret, at Socialtilsyn Syds omkostninger til lokaler, 
administration og overhead indregnes som omkostninger i fht. Socialtilsyn 
Syds salg af konsulentydelser svarende til disses andel af det samlede 
budget.  
 
 

Perspektiver for kommende års finansieringsbehov   
I budget 2019 vil Socialtilsyn Syd indarbejde yderligere effektivisering på 1 
pct.  – j.fr. den i notatet indledende tilkendegivelse. 
 
 
Peter Bjerregaard Andersen 
Tilsynschef  
 

                                            
1 Alle beløb er opgjort i 2018 priser og der vil ske fremskrivning ift gældende regler. Beløb vedrørende 

tidligere år er fremskrevet med KL’s sædvanlige PL. 



2.10 Dimensionering af SOSU-uddannelserne 2018



Bilag. Dimensionering af SOSU-uddannelserne i 2018 på landsplan

Social- og sundhedsassistentuddannelsen 

På social- og sundhedsassistentuddannelsen skal kommuner og regioner, som minimum samlet oprette 
4.700 praktikpladser i 2018. Kommunernes andel heraf er 3.337 og regionernes andel er 1.363 
praktikpladser. Hertil kommer 300 pladser, som oprettes af de kommuner, der har behov for at supplere 
egen kvote. Nedenfor ses et overblik over dimensioneringen på landsplan.

Indmelding ift. 
ekstra 300 
pladser

Fordelt 
dimensionering 

Samlet 
kommunal 
dimensionering 

Regioners 
andel 

Dimensione-
ring på 
landsplan

KKR Nord 18 337 355 141

KKR Midt 54 702 756 291

KKR Syd 23 717 740 292

KKR Sjælland 8 516 524 209

KKR Hovedstaden 8 1.065 1.073 430

111 3.337 3.448 1.363 4.811

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

På social- og sundhedshjælperuddannelsen skal kommunerne som minimum oprette 2.200 pladser. Hertil 
kommer ligeledes 300 pladser, som kan oprettes af kommuner der finder behov herfor. Tilbagemeldingerne 
er, at kommunerne samlet set opretter 2.231 pladser på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Nedenfor 
ses et overblik over dimensioneringen på landsplan.

Indmelding ift. 
ekstra pladser 

Fordelt 
dimensionering 

Samlet SSH 
dimensionering

KKR Nord 5 224 229

KKR Midt 0 481 481

KKR Syd 0 511 511

KKR Sjælland 15 345 360

KKR Hovedstaden 11 639 650

31 2.200 2.231
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