
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bidrag til besvarelse af SUU alm. del – spm. 353 af 16. januar 2017 
 
Spørgsmål 353 
Ministeren bedes opgøre udviklingen i antallet af henholdsvis børn og voksne med 
nervøse/stressrelaterede tilstande. Opgørelsen bedes gå så mange år tilbage som muligt 
og frem til og med 2016.  
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Yildiz Akdogan (S). 
 
På baggrund af Landspatientregisteret (LPR) er der opgjort antallet af unikke hhv. børn og 
voksne med nervøse og stressrelaterede tilstande i perioden 1995-2015. I besvarelsen indgår 
en opgørelse over antallet af nydiagnostiserede borgere med nervøse og stressrelaterede 
tilstande (incidens) samt antallet af unikke borgere, der i et givet år har modtaget behandling. 
En borger tælles som nydiagnostiserede (incident) i det år, borgeren første gang optræder i 
LPR med en diagnose for en nervøs eller stressrelateret tilstand.  
 
Da LPR kun omfatter borgere med kontakt til sygehusvæsenet, indgår formentligt primært 
mere alvorlige tilfælde af nervøse og stressrelaterede tilstande i opgørelsen. Tilfælde, hvor 
borgerne udelukkende har kontakt med praksissektoren, indgår ikke i opgørelsen, idet de 
nationale sundhedsregistre ikke indeholder registreringer af diagnoser i praksissektoren.  
 
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at lave en retvisende opgørelse for 2016. Seneste 
år i opgørelsen er derfor 2015. Psykiatriske patienter er først registreret i LPR fra 1995. I 
opgørelsen af nydiagnosticerede vil borgere, der har haft diagnosen før 1995, først optræde i 
opgørelsen ved efterfølgende kontakt efter 1995. 
 
Afgrænsningen af ”nervøse og stressrelaterede tilstande” er defineret ved ICD-10 
diagnosekoderne DF4* Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk 
betingede legemlige symptomer [DF40-DF48]1 minus DF45* (Somatoforme tilstande). Der 
er ikke medtaget diagnoser, der udelukkende er stillet på skadestue eller ved akut ambulant 
kontakt. For diagnoser stillet på psykiatriske afdelinger er der både medtaget aktions- og 
bidiagnoser, mens der for diagnoser stillet på somatiske afdelinger kun er medtaget 
aktionsdiagnoser. 
 
Tabel 1 viser at antallet af nydiagnosticerede borgere med nervøse og stressrelaterede 
tilstande generelt har været stigende over perioden fra 1995 til 2015.  
 
 

                                                      
1 DF40 Fobiske angsttilstande, DF41 Andre angsttilstande, DF42 Obsessiv-kompulsiv tilstand, DF43 Reaktioner på 
svær belastning og tilpasningsreaktioner, DF44 Dissociative tilstande og forstyrrelser og DF48 Andre nervøse 
tilstande   
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Tabel 1: Antal unikke nydiagnosticerede borgere i sygehusvæsenet med nervøse og stressrelaterede tilstande 
(incidens), 1995-2015 
  Børn og unge (under 19 år) Voksne (19 år og derover) I alt 
1995 912 7.947 8.859 
1996 816 7.322 8.138 
1997 880 7.127 8.007 
1998 943 7.097 8.040 
1999 1.080 7.447 8.527 

2000                                                         
1.195                                              7.134             8.329  

2001                                                         
1.324                                              7.416             8.740  

2002                                                         
1.398                                              7.945             9.343  

2003                                                         
1.588                                              8.534           10.122  

2004                                                         
1.919                                              8.832           10.751  

2005                                                         
2.043                                              8.800           10.843  

2006                                                         
2.027                                              9.288           11.315  

2007                                                         
2.158                                              9.266           11.424  

2008                                                         
2.721                                              9.837           12.558  

2009                                                         
2.784                                            10.020           12.804  

2010                                                         
2.780                                            10.419           13.199  

2011                                                         
3.175                                            12.019           15.194  

2012                                                         
3.606                                            13.211           16.817  

2013                                                         
4.009                                            13.775           17.784  

2014                                                         
4.690                                            15.229           19.919  

2015                                                         
4.724                                            15.384           20.108  

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. januar 2017, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm: Afgrænsningen af ”nervøse og stressrelaterede tilstande” er defineret ved ICD-10 diagnosekoderne DF40 
Fobiske angsttilstande, DF41 Andre angsttilstande, DF42 Obsessiv-kompulsiv tilstand, DF43 Reaktioner på svær 
belastning og tilpasningsreaktioner, DF44 Dissociative tilstande og forstyrrelser og DF48 Andre nervøse tilstande. 
Der ikke medtaget diagnoser stillet på skadestue eller ved akut ambulant kontakt. For diagnoser stillet på 
psykiatriske afdelinger er der både medtaget aktions- og bidiagnoser, mens der for diagnoser stillet på somatiske 
afdelinger kun er medtaget aktionsdiagnoser. 
 
Tabel 2 viser at antallet af borgere, der modtaget behandling for nervøse og stressrelaterede 
tilstande generelt har været stigende i periode 1995 til 2015.  
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Tabel 2:Antal unikke borgere, der har modtaget behandling i sygehusvæsenet for diagnosen nervøse og 
stressrelaterede tilstande, 1995-2015 
  Børn og unge (under 19 år) Voksne (19 år og derover) I alt 
1995 800 7.965 8.765 
1996 870 8.167 9.037 
1997 956 8.734 9.690 
1998 1.046 9.397 10.443 
1999 1.215 9.978 11.193 
2000                                      1.321                                       9.966           11.287  
2001                                      1.497                                     10.727           12.224  
2002                                      1.617                                     10.788           12.405  
2003                                      1.822                                     11.968           13.790  
2004                                      2.159                                     12.578           14.737  
2005                                      2.337                                     12.515           14.852  
2006                                      2.510                                     13.102           15.612  
2007                                      2.608                                     13.699           16.307  
2008                                      3.591                                     16.189           19.780  
2009                                      3.170                                     15.448           18.618  
2010                                      3.485                                     16.261           19.746  
2011                                      4.044                                     18.684           22.728  
2012                                      4.497                                     20.373           24.870  
2013                                      5.276                                     21.939           27.215  
2014                                      6.188                                     24.574           30.762  
2015                                      7.390                                     28.699           36.089  
Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. januar 2017, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm: Afgrænsningen af ”nervøse og stressrelaterede tilstande” er defineret ved ICD-10 diagnosekoderne DF40 
Fobiske angsttilstande, DF41 Andre angsttilstande, DF42 Obsessiv-kompulsiv tilstand, DF43 Reaktioner på svær 
belastning og tilpasningsreaktioner, DF44 Dissociative tilstande og forstyrrelser og DF48 Andre nervøse tilstande. 
Der ikke medtaget diagnoser stillet på skadestue eller ved akut ambulant kontakt. For diagnoser stillet på 
psykiatriske afdelinger er der både medtaget aktions- og bidiagnoser, mens der for diagnoser stillet på somatiske 
afdelinger kun er medtaget aktionsdiagnoser. 
 

 
 


