
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 16. august 2017 stillet følgende 
spørgsmål nr. 1095 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Pernille Schnoor (ALT).

Spørgsmål nr. 1095: 
”Ministeren bedes opgøre antallet af pårørende (unikke eller estimeret), der er i kon-
takt med behandlingspsykiatrien. Tallene bedes opgøres samlet og fordeles på hhv. 
pårørende til ambulante og indlagte voksne patienter samt forældre til ambulante og 
indlagte børn og unge, for årene 2007-2016, regionalt og landsplan. Opgørelsen kan 
tage udgangspunkt i vejledende ambulante og stationære psykiatritakster, Landspa-
tientregisteret (DRG-grupperet) og CPRregisteret.”

Svar:
Til brug for mit svar har ministeriet indhentet følgende bidrag fra Sundhedsdatasty-
relsen, som jeg henholder mig til.

”Til brug for besvarelsen har Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af Landspatientre-
gisteret opgjort antal årlige ambulante patienter i det psykiatriske sygehusvæsen i 
perioden 2007-2016, hvor der har været kontakt til pårørende. Kontakt omfatter på-
rørendesamtale, terapi med deltagelse af pårørende eller anden form for kontakt 
med en pårørende. 

Det er ikke muligt at lave tilsvarende opgørelse for indlagte patienter, da det ikke er 
obligatorisk at registrere disse former for pårørendekontakt for indlagte patienter.

Tabel 1 viser antallet af børn og unge (under 19 år) på regions- og landsplan med 
mindst én registreret pårørendekontakt under ambulant forløb.
 
Tabel 2 viser antallet af voksne (19 år eller derover) på regions- og landsplan med 
mindst én registreret pårørendekontakt under ambulant forløb.

Tallene for børn og unge samt voksne summerer ikke til patienter i alt, da visse pa-
tienter i året kan have haft en pårørendekontakt ved en alder under 19 år og som 19-
årig. Disse patienter vil derfor indgå i begge opgørelser.

Det bemærkes, at udviklingen i pårørendekontakter for ambulante patienter skal ses i 
sammenhæng med den generelle udvikling i den ambulante aktivitet i det psykiatri-
ske sygehusvæsen. 
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Side 2

Tabel 1 
Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske 
sygehusvæsen, efter bopælsregion, 2007-2016

Antal patienter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Region Hoved-
staden 1.909 2.291 2.611 2.972 3.295 3.428 3.834 5.231 5.953 5.742
Region Midtjyl-
land 1.545 1.787 2.003 2.178 2.468 2.931 3.874 4.482 4.498 5.448
Region Nordjyl-
land 679 719 648 748 866 1.021 1.264 1.532 1.562 1.655
Region Sjæl-
land 864 1.126 1.655 2.092 2.355 2.154 2.495 3.090 3.679 4.035
Region Syddan-
mark 1.474 1.735 1.982 2.179 2.291 2.672 2.420 2.289 2.269 2.141

Hele landet 6.471 7.658 8.899 10.169 11.275 12.206 13.887 16.624 17.961 19.021
Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) un-
der ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private 
sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.
- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale 
med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfa-
milieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).   
- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.
- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver behandlingstype. En patient 
kan således optræde både under ambulante og indlagte patienter, og tallene summerer derfor ikke nødven-
digvis til ”patienter i alt”, der omfatter unikke patienter med mindst én af behandlingstyperne.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR), Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 2
Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørende-kontakt under ambulant forløb i det 
psykiatriske sygehusvæsen, efter bopælsregion, 2007-2016

Antal patienter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Region Hoved-
staden 1.887 2.112 2.313 2.367 2.649 3.252 3.606 4.302 4.262 4.185
Region Midtjyl-
land 2.950 3.338 3.899 4.230 4.472 6.744 8.038 9.471 9.587 9.413
Region Nordjyl-
land 469 576 790 921 1.089 1.276 1.355 1.665 1.776 1.805

Region Sjælland 893 1.351 2.338 2.137 2.337 2.826 3.374 3.768 3.867 3.944
Region Syddan-
mark 4.304 4.264 4.681 5.209 5.830 6.377 6.524 7.522 7.944 7.809

Hele landet 10.503 11.641 14.021 14.864 16.377 20.475 22.897 26.728 27.436 27.156
Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under 
ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sy-
gehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.
- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale 
med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfa-
milieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).                           
- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.
- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for kategorierne opstillet i denne tabel. 
En patient kan således optræde både under ambulante og indlagte patienter, og tallene summerer derfor ikke 
nødvendigvis til ”pati-enter i alt”, der omfatter unikke patienter med mindst én af behandlingstyperne.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR), Sundhedsdatastyrelsen.
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Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby      /      Søs Schack Nielsen
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