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Definitioner – mental sundhed og misbrug 

Hvad er mental sundhed?
Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdags 
udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker

(Kilde WHO)

Mental sundhed er en central del af det brede sundhedsbegreb

Hvad er misbrug?

Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, 
psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser (WHO, 2010).

(Kilde WHO, Socialstyrelsen)



Mental Sundhed - tabte leveår  -

Misbrug i tal

Der er i Danmark årligt 2400 ekstra dødsfald blandt personer med dårlig mental sundhed i forhold til 
personer uden dårlig mental sundhed

Der er årligt 4100 tabte leveår blandt mænd og 1900 blandt kvinder
(Sundhedsstyrelsen) 

Middellevetiden blandt borgere i Danmark med psykiatriske diagnoser er 15-20 år kortere end almen 
befolkningen
Psykofarmakabehandling – ændret stofskifte, vægtøgning. Dårligere adgang til sundhedsydelser, højere risiko for fysisk sygdom samt 

forhold relateret til livsstil.       

Skøn over antallet af stofmisbrugere i Danmark: 33.000 personer. 
(Sundhedsstyrelsen, 2009) 

Center for Rusmiddelforskning vurderer, at antallet af stofmisbrugere til at være: 70.000-90.000 
personer. Cirka 16.000 af dem er i behandling for deres misbrug.

Ca. 147.000 danskere er alkoholafhængige
(Center for Alkoholforskning)



Stress – mental sundhed

Borgere med højt stress niveau



Voksne med psykisk sygdom 
Region Sjælland
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Antal personer 18-71 år med kontakt til Psykiatrien 

Kilde: Patientfremskrivning Region Sjælland



Voksne med psykiske lidelser
Region Sjælland 

Psykiske lidelser mest udbredt blandt: 
• Kvinder
• Yngre borgere
• Borgere udelukkende med 

grundskoleuddannelse
• Borgere, der er varigt uden for 

arbejdsmarkedet
• Borgere, der ikke bor sammen med 

en partner 

Kilde: Sundhedsprofilen Region Sjælland 

2017



Børn og unge med sindslidelser 

• 30% stigning i andel af 
børn/unge med 
sindslidelser fra 2010-
2017

• 4.000 flere børn/unge 
med sindslidelser i 2025 i 
forhold til 2017

• Stigende udgifter på 
social- og skoleområderne

• Øget pres på 
behandlingspsykiatri
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Dårlig mental sundhed hos børn og unge  

Cirka hver 5. har dagligt flere tegn på dårlig mental sundhed; de er kede af det, nervøse, 
føler sig uden for eller er pressede af skolearbejdet 

Cirka hver 7. har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år 

Børn, der ikke trives, har en større risiko for at udvikle alvorlige psykiske symptomer og 
sygdomme, der kan vedvare som ung og senere som voksen

Børn og unge, som tidligt eksperimenterer med alkohol og stoffer, har højere risiko for at 
miste tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked

Psykisk syge mister gradvist tilknytningen til arbejdsmarked og uddannelse, op mod 5 år 
før de kommer i behandling for deres sygdom

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2013, Psykiatrifonden "Tal til psyken" og Sundhedsstyrelsen 

"Forebyggelsespakke Mental Sundhed”, Danske Regioner .



Unge på kanten

41.385 Udsatte børn og unge mellem 12-22 år får mindst én social 

foranstaltning eller er anbragt uden for hjemmet

23.140 unge på 25 år har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. (30 

% af årgangen)

9384 unge under 29 år har stofmisbrug

2331 unge under 30 år er hjemløse

5000 unge pr. årgang mellem 25 og 29 år har ikke været i beskæftigelse 

eller under uddannelse inden for de sidste 2 år

54.250 børn og unge er i behandling i psykiatrien
(Kilde: Unge på kanten, Tænketanken Mandag morgen, 2018)



Unge på kanten  



Sundhedsaftalen
Fokus på: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Opgaver skal løbende kunne bevæge sig fra et højere specialiseringsniveau i sygehusene/Psykiatrien 
til kommunerne og de praktiserende læger. 

”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. 
Vores ambition er, at vi sammen med borgeren benytter vores samlede ressourcer bedst muligt til at 
opnå bedre sundhed. 
Der skal udvikles og implementeres i fællesskab, når vi i de kommende år skal realisere borgernes og 
sundhedsvæsenets mange potentialer, bl.a. gennem digitalisering, standardisering af fælles løsninger 
og mere kvalificeret brug af data. 

På basis af udfordringerne for Region Sjælland er der formuleret fire fælles kommunale-regionale 
mål: 

Fælles om borgerens livsudfordringer 
Tryghed og mestring i eget hjem 
Effektiv forebyggelse – sunde borgere 
Mental sundhed og psykisk trivsel 



Primært prioriterede indsatser i Psykiatrien-

indenfor forebyggelse 

• Opsøgende arbejde omkring tidlig opsporing af psykoser 
• Uddannelse af paramedicinere
• Indsats for børn af psykisk syge
• Forebyggelse af genindlæggelse
• Forebyggelse af tvang
• Forebyggelse og opsporing af somatisk følgesygdom
• Akutsamtale til pårørende
• BUF – visitation, Bakkehuset
• Helbredsprofilen

PsykInfo, som er organiseret under Psykiatrien, laver et stort informations- og 
rådgivningsarbejde



Broen til bedre sundhed 

Bidrag til at løfte regionens rådgivningsfunktion til kommunerne jf. sundhedsloven §119 stk. 3. 
Fungere som partner via eksempelvis eksisterende indsatser
Sund Uddannelse herunder – ”Hjernemad”, ”Begge hjul på jorden” m.m.
”Familie og Alkohol”



En farlig cocktail

Psykisk sygdom Misbrug

Dobbeltdiagnose

Psykiatrisk aktionsdiagnose

• Bi-diagnose



En farlig cocktail

Psykisk sygdom Misbrug

Dobbeltdiagnose

Psykiatrisk aktionsdiagnose

• Bi-diagnose

Unges ”festmisbrug”



Rapport om kommunernes misbrugsbehandling i region Sjælland

KKR Sjælland, August 2016*



Dobbeltdiagnoseprojektet
- for voksne over 18 år



Forløbsprogram for mennesker med 
dobbeltdiagnoser



Koordinerende Indsatsplan



Unikke patienter med dobbeltdiagnose og fremmøde i Psykiatrien, 

Region Sjælland i løbet af 2018. (N=1.452).



Unikke patienter med dobbeltdiagnose fordelt på aldersgrupper – 2018

N=1.452/22.612 = 6,4%



Unikke patienter med dobbeltdiagnose og fremmøde i 2018

N=1.452



Unikke patienter med dobbeltdiagnose og fremmøde i 2018

N=1.452



Unikke patienter i 2018 med diagnoserne DF10-19

svarende til 3,8% af alle årets patienter (N=851/22.612) 



Unikke patienter i børne- og 
ungdomspsykiatrien i 2018

Antal unikke 
patienter

5.734

Med dobbeltdiagnoser 57 1,0 %

Med misbrugsdiagnoser 11 0,2 %



Hvad med de helt unge?

• Bliver de unges misbrug erkendt?
• Får de tilstrækkelig hjælp i 

misbrugscentrene eller andre steder?
• Bliver unge misbrugere henvist til 

psykiatrien – og afvist?
• Opfatter psykiatrien misbruget som en 

kerneproblematik?
• Formår kommune og region at skabe en 

tværsektoriel koordinerende indsatsplan?
• Bør Psykiatrien tilbyde mere og  bedre 

specialiseret rådgivning/behandling?


