
KOMMUNALØKONOMISK 

FORUM 2019

DIAGNOSER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV



Professor Jakob Kjellberg

Flere psykiatriske diagnoser

Hvad siger tallene!

Hvad betyder tallene?



• 45.000 børn og unge under 18 år har en psykiatrisk diagnose 

i 2018

− + ca. 10.000 på 5 år

▪ 3,9 % af befolkningen

• 250.000 voksne har en psykiatrisk diagnose i 2018

− + ca. 45.000 på 5 år

▪ Nu 5,2 % af befolkningen

• Fald på ca. 50.000 der bruger antidepressiv medicin…
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Hvad siger tallene!

Flere i hospitalsbehandling

ICD Fx – minus Alzheimer mv. og metal retardering – 5 år tilbage 
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De ”lette” psykiatriske dominerer antalsmæssigt.

- et spørgsmål om ændret diagnosticering…?

Voksne

0 - 17 år Udvikling i % fra 2013-2018

Kilde: KL 2019
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Kunne næsten tro, at det ”smitter” … (Voksne)

- men bør alt tælle på samme måde…?

OBS: Min. 1 diagnose inden for 5 år. 
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Samme mønster for 0-17-årige…

OBS: Min. 1 diagnose inden for 5 år. 



• ”Sandhedens modsætning er enkelhed”

− Diagnoser er tænkt som arbejdsredskaber for medarbejdere i sundhedsvæsnet. 

▪ Det vigtige er ikke, om diagnosen er ’sand’. 

▪ Klarhed og overblik - hurtigt og effektivt kommunikation!

• ”Intet eksisterer, før det kan måles”

− Diagnoser bruges i stigende grad til takststyring og finansiering, ventetidsgarantier, i det 

kommunale udligningssystem, erstatningssystemer - og - i praksis også til at opnå 

kommunale tilbud/ydelser
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Hvad betyder tallene så?

Niels Bohr



Ikke unikt for psykiatrien!

Fra ca. 2.500 årlige nye knæ til 10.000 – på 10 år efter 

takststyring og patientrettigheder 

• Hvad er det rigtige antal?!

Dias 8



• Flere bliver diagnosticeret med psykisk sygdom

− Vi må uddanne nogle flere behandlere

▪ Vi må sikre, at der er finansiering til de, der udreder og behandler

▫ Flere bliver diagnosticeret med psykisk sygdom

• Vi må uddanne nogle flere behandlere

• Vi må sikre, at der er finansiering til de, der udreder og behandler

• Flere behandlere vil diagnosticere flere…

9

Pas på med ”ringslutninger”
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• Vores samfund ændrer sig – og det ændrer vores psykiske helbred...  

− Vores hospitalssystem ændrer sig også…

• Husk: Diagnoser er udviklet som klinisk arbejdsredskab

▪ Takststyring og patientrettigheder ændrer indikationerne for behandling!

▪ Den kommunale udligning pga. diagnoser øger sandsynligvis uligheden 

mellem kommunerne…

• Behov for at møde borgeren, hvor de er – uagtet diagnose

− Korte og målrettede indsatser, hvis alle skal have hjælp…

▪ Se på mennesket frem for diagnosen….

▪ Psykiatriske sygdomme er ikke altid kroniske tilstande

• Husk at følge systematisk op på, hvad der virker…
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Næppe en sandhed!


