
NOTAT 

Analyse af tilgangen til førtidspension blandt 
personer under 40 år - fokus på udvalgte 
psykiske lidelser. 

Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de 

opgaver, som vil følge af en førtidspensionsreform, sammenlignes sammensætningen af 

tilkendelser af førtidspension til 18-39-årige på baggrund af psykiske lidelser i 2000 

henholdsvis 2010. Sammenligningen kan give et billede af, hvilke grupper af unge kom-

munerne vil skulle hjælpe til at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, når 

adgangen til førtidspension begrænses med en førtidspensionsreform. 

  

 

Analysens hovedkonklusioner: 

 Der er sket mere end en fordobling i antallet af tilkendelser af før-

tidspension til 18-39-årige med baggrund i psykiske lidelser fra 2000 

til 2010. 

 For tre grupper af diagnoser er der sket en 3-4 dobling af antallet af 

tilkendelser fra 2000 til 2010. Det drejer sig om periodisk depressi-

on, posttraumatisk belastningsreaktion m.v. og psykisk udviklings-

forstyrrelse (organisk betinget, DAMP, Aspergers etc.). For en fjer-

de diagnosegruppe - forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd 

- er der sket en fordobling i antallet af tilkendelser på de 10 år.  

 De fire diagnoser står for næsten halvdelen af væksten i antal ti l-

kendelser til 18-39-årige på baggrund af psykiske lidelser, og er gået 

fra at udgøre ca. 1/6 af tilkendelserne i 2000 til næsten 1/3 af ti l-

kendelserne i 2010. 
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Baggrund 

I december 2000 blev der indgået en politisk aftale om en førtidspensions-

reform, som med virkning fra 2003 indførte det nuværende førtidspensi-

onssystem.  Førtidspensionsreformen indebar en forenkling af ydelsesstruk-

turen og indførte arbejdsevnekriteriet som tilkendelseskriterium i stedet for 

det tidligere erhvervsevnetabskriterium. Det tidligere kriterium var blevet 

kritiseret for at sætte for megen fokus på den lægefaglige vurdering af per-

soners begrænsninger frem for at se på den enkeltes muligheder på ar-

bejdsmarkedet.  

 

Sigtet med det nye arbejdsevnekriterium var derimod at sætte fokus på per-

soners evne til at kunne udføre opgaver på arbejdsmarkedet med henblik på  

at kunne blive selvforsørgende, jf. boks 1. 

 

Boks 1. Uddrag af lovforslag om førtidspensionsreformen  

 

Selve begrebet »arbejdsevne« kan defineres som: 

»evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige 
konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse«. 

 

Kilde: Almindelige bemærkninger til L 137 af 15. december 2000 (Forslag til Lov om ændring 
af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform)) 

 

I lovforslaget fra 2000 blev det således også angivet, at ”Kun hvis det ikke er 

muligt at hjælpe personen til at blive fastholdt eller bringe personen tilbage på arbejd s-

markedet på normale vilkår eller i støttet beskæftigelse, ti lkendes der førtidspension. 

Herved får den aktivrettede indsats i alle henseender fortrinsret frem for den passive 

forsørgelse.”  

 

Uanset dette kan det konstateres, at der er sket en stigning i antallet af ti l-

kendelser af førtidspension, og især blandt de unge med psykiske lidelser.  I 

regeringens udspil til en ny førtidspensionsreform er der følgelig også sat 

fokus på, at for unge under 40 år skal førtidspension fremover forbeholdes 

dem, der ”er så syge eller har så store funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart, at 

de aldrig kan blive i stand til at arbejde”. 
 

Hovedparten af de unge under 40 år, der i dag tilkendes førtidspension, får 

tilkendt pensionen med baggrund i en psykisk lidelse, jf. nedenfor. Regerin-

gens udspil til en førtidspensionsreform har således også en høj grad af fo-

kus på unge med psykiske lidelser.  

 

Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til 

at løfte de opgaver, som vil følge af en førtidspensionsreform, sammenlig-
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nes sammensætningen af tilkendelser af førtidspension til 18-39-årige på 

baggrund af psykiske lidelser i 2000 henholdsvis 2010. Sammenligningen 

kan give et billede af, hvilke grupper af unge kommunerne fremover vil 

skulle hjælpe til at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, når 

adgangen til førtidspension begrænses med en førtidspensionsreform. 

 

Data og analyse 

Analysen bygger på data fra Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik, hvor 

tilkendelserne af førtidspension er fordelt på i alt 285 forskellige diagnose-

typer, hvoraf ca. 1/8 er psykiske diagnoser. 

 

I analysen ses der nærmere på, hvilke diagnoser, der har været i særlig vækst 

over det seneste årti. Analysen sammenligner tilkendelsesmønstrene i år 

2000 og 2010. 

 

Resultater 

Hovedparten af de unge under 40 år, der i dag tilkendes førtidspension, får 

tilkendt pensionen med baggrund i en psykisk lidelse. I 2010 gjaldt det ca. 

73 pct. Det er en markant stigning i forhold til tidligere. I 2000 udgjorde 

andelen til sammenligning 50 pct., jf. tabel 1. 

 

Tabel 1 Antal tilkendelser af førtidspension til 18-39 årige 

 2000 2010 Absolut 

ændring, 

antal 

Relativ 

ændring, 

pct. 

Antal tilkendelser pga. psykiske 

lidelser 

 

1.654 

 

3.399 1.745 106 

Antal tilkendelser ekskl. psykiske 

lidelser 

 

1.631 

 

1.268 -363 -22 

Antal tilkendelser, i alt 3.285 4.667 1.382 42 

Tilkendelser pga. psykiske lidelser 

i pct. af alle tilkendelser 

50,4 72,8 20,4 pct. 

point 

45 

Kilde: Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik samt egne beregninger. 

 

Antalsmæssigt er der sket mere end en fordobling i antallet af tilkendelser af 

førtidspension til 18-39-årige med baggrund i psykiske lidelser. Stigningen 

er sket parallelt med, at antallet af 18-39-årige i befolkningen er reduceret 

med 9 pct. Opgjort i forhold til antallet af 18-39-årige i befolkningen er der 

tale om en vækst på 125 pct. fra 2000 til 2010, jf. tabel 2. 
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Tabel 2 Tilkendelser af førtidspension til 18-39 årige på baggrund af 

psykiske lidelser. 

 

Antal 
Absolut 

ændring 

Relativ æn-

dring, pct. 2000 2010 

Samlet antal tilken-
delser pga. psykiske 
lidelser 1.654 3.399 1.745 106 

18-39 årige i befolk-
ningen (1.000) 1.657 1.515 -142 -9 

Tilkendelser pga. 
psykiske lidelser i pct. 
af den 18-39 årige 
befolkning 0,10  0,22 

0,12 pct. 
point 125 

Kilde: Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik, Statistikbanken.dk samt egne beregninger. 

 

Der er lidt flere mænd end kvinder, der tilkendes førtidspension med bag-

grund i psykiske lidelser, men forskellen er relativt lille - både i 2000 og 

2010. I 2010 gjaldt det f.eks. 0,23 pct. af de 18-39 årige mænd og 0,21 pct. 

af de 18-39-årige kvinder, jf. bilagstabel 1.   

 

Sammensætningen af tilkendelser på baggrund af psykiske lidelser er ændret 

væsentligt fra 2000 til 2010. For tre grupper af diagnoser er der sket en 3-4 

dobling af antallet af tilkendelser. Det drejer sig om periodisk depression, 

posttraumatisk belastningsreaktion m.v. og psykisk udviklingsforstyrrelse 

(organisk betinget, DAMP, Aspergers etc.). Der er endvidere sket en for-

dobling i antallet af tilkendelser på grund af forstyrrelser i personligheds-

struktur og adfærd, jf. tabel 3.   
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Tabel 3. Tilkendelser af førtidspension til 18-39-årige på baggrund af 

psykiske lidelser, fordelt på diagnoser. 

 

2000 2010 

Absolut æn-

dring 

Relativ æn-

dring, pct. 

Andel af til-

væksten, pct. 

Periodisk depression 

(alle sværhedsgrader) 34 181 147 432 8 

Posttraumatisk belast-

ningsreaktion, kronisk 

belastningssyndrom 72 334 262 364 15 

Psykisk udviklingsfor-

styrrelse 71 304 233 328 13 

Forstyrrelse i person-

lighedsstruktur og ad-

færd, anden type 84 253 169 201 10 

Mental retardering 356 715 359 101 21 

Emotionel ustabil per-

sonlighedsstruktur 90 181 91 101 5 

Skizofreni 419 462 43 10 2 

Øvrige psykiske lidelser 528 969 441 84 25 

I alt 1.654 3.399 1.745 106 100 

Anm.: I bilag er angivet de fuldstændige betegnelser for diagnoserne, som fremgår af An-

kestyrelsens førtidspensionsstatistik. 

Kilde: Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik samt egne beregninger. 

 

De ovennævnte fire diagnoser står for næsten halvdelen af tilvæksten i antal 

tilkendelser fra 2000 til 2010, jf. tabel 3, og er dermed gået fra at udgøre ca. 

16 pct. af tilkendelserne i 2000 til at udgøre over 31 pct. i 2010, jf. tabel 4. 
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Tabel 4 Relativ fordeling tilkendelser af førtidspension til 18-39-årige 

på baggrund af psykiske lidelser. 

 

2000 2010 

Ændring i an-

del af tilkendel-

ser, pct. point 

Periodisk depression (alle 

sværhedsgrader) 2,1 5,3 3,3 

Posttraumatisk belast-

ningsreaktion, kronisk 

belastningssyndrom 4,4 9,8 5,5 

Psykisk udviklingsfor-

styrrelse 4,3 8,9 4,7 

Forstyrrelse i personlig-

hedsstruktur og adfærd, 

anden type 5,1 7,4 2,4 

Mental retardering 21,5 21,0 -0,5 

Emotionel ustabil per-

sonlighedsstruktur 5,4 5,3 -0,1 

Skizofreni 25,3 13,6 -11,7 

Øvrige psykiske lidelser 31,9 28,5 -3,4 

I alt 100,0 100,0 0,0 

Anm.: I bilag er angivet de fuldstændige betegnelser for diagnoserne, som fremgår af An-

kestyrelsens førtidspensionsstatistik. 

Kilde: Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik samt egne beregninger. 
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Bilag: 

 

Bilagstabel 1. Tilkendelser af førtidspension til 18-39-årige på bag-

grund af psykiske lidelser. 

  

Antal Absolut æn-
dring 

Relativ æn-
dring, pct. 2000 2010 

Mænd         

Samlet antal tilkendelser 920 1794 874 95 

18-39 årige i befolkningen (1.000) 844 764 -80 -9 

Tilkendelser pga. psykiske lidelser i 
pct. af den 18-39 årige befolkning 0,11 0,23 0,13 pct. point 115 

Kvinder         

Samlet antal tilkendelser 734 1605 871 119 

18-39 årige i befolkningen (1.000) 814 751 -63 -8 

Tilkendelser pga. psykiske lidelser i 
pct. af den 18-39 årige befolkning 0,09 0,21 0,12 pct. point 137 

Kilde: Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik, Statistikbanken.dk og egne beregninger. 

 

Sammenhæng mellem anvendte diagnosebetegnelser i denne analyse 

og i Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik. 
Betegnelse i denne analyse Betegnelse i Ankestyrelsens førtidspensions-

statistik 

Periodisk depression (alle sværhedsgrader) Depressio mentis recurrens (Periodisk depression 
(alle sværhedsgrader)) 

Posttraumatisk belastningsreaktion, kronisk 
belastningssyndrom 

Reactio tarda e traumate gravis (Posttraumatisk 
belastningsreaktion, kronisk belastningssyndrom) 

Psykisk udviklingsforstyrrelse Psykisk udviklingsforstyrrelse (organisk betinget, 
DAMP, Aspergers syndrom) 

Forstyrrelse i personlighedsstruktur og adfærd, 
anden type 

Forstyr. i personlighedsstruktur og adfærd, anden 
type (And. form for forstyrret pers.struktur) 

Mental retardering 
Mental retardering (Alle grader af åndssvaghed, 
debilitet, imbecilitet) 

Emotionel ustabil personlighedsstruktur 
Emotionelt ustabil personlighedsstruktur (Grænse-
tilfælde, Borderline) 

Skizofreni Schizophrenia (Skizofreni) 

 


