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Sundheds- og Ældreministeriets seneste tal for børne- og 
ungepsykiatrien fordelt på regionerne 
 

 

Region Hovedstaden Børne- og ungepsykiatrien 

Genindlæggelse 

(2016-tal) 

Region Hovedstadens genindlæggelsesfrekvens i børne- og 

ungepsykiatrien er 20 pct. og er lavere end landsgennemsnittet (ca. 23 

pct.) 

Tvang 

(2017-tal) 

I børne- og ungepsykiatrien er andelen af patienter, der er berørt af 

tvangsforanstaltninger ca. 20 pct. og ligger under landsgennemsnittet (ca. 

22 pct.). Andelen af tvangsindlæggelser for børn og unge i Region 

Hovedstaden er ca. 9 pct. og ligger under landsgennemsnittet (ca. 11 pct.) 

Psykofarmaka 

(2016-tal) 

Andelen af børn og unge, som indløser en recept på psykofarmaka, er 

væsentligt lavere i Region Hovedstaden end landsgennemsnittet. Ca. 17 

ud af 1000 børn/unge indløser psykofarmaka i Region Hovedstaden. På 

landsplan er dette antal ca. 21/1000.  

 

 

Region Sjælland Børne- og ungepsykiatrien 

Genindlæggelse 

(2016-tal) 

I børne- og ungepsykiatrien ligger genindlæggelsesfrekvensen på ca. 17 

pct., hvilket sammenlignet med de øvrige regioner er lavt, hvor 

gennemsnittet er ca. 23 pct.  

Tvang 

(2017-tal) 

I børne- og ungepsykiatrien er andelen af patienter, der er berørt af 

tvangsforanstaltninger ca. 27 pct., hvilket fortsat er væsentligt over 

landsgennemsnittet (ca. 22 pct.). Andelen af tvangsindlæggelser for børn 

og unge i Region Sjælland er ca. 11 pct. og altså det samme som 

landsgennemsnittet (ca. 11 pct.) 

Psykofarmaka 

(2016-tal) 

I Region Sjælland indløser gennemsnitligt ca. 26 ud af 1000 børn/unge 

psykofarmaka, hvilket er væsentligt højere end landsgennemsnittet, hvor 

denne andel er ca. 21. Regionen har det højeste forbrug ift. 

antipsykotiske lægemidler og antidepressive lægemidler i børne- og 

ungdomspsykiatrien.  
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Region Syddanmark Børne- og ungepsykiatrien 

Genindlæggelse 

(2016-tal) 

Genindlæggelsesfrekvensen for børne- og ungepsykiatrien i Region 

Syddanmark er væsentlig højere (ca. 32 pct.) end i de øvrige regioner, 

hvor landsgennemsnittet er ca. 23 pct.   

 

Tvang 

(2017-tal) 

I børne- og ungepsykiatrien er andelen af patienter, der er berørt af 

tvangsforanstaltninger ca. 19 pct., hvilket er under landsgennemsnittet 

(ca. 22 pct.). Andelen af tvangsindlæggelser for børn og unge i Region 

Syddanmark er ca. 12 pct. og ligger over landsgennemsnittet (ca. 11 pct.) 

Psykofarmaka 

(2016-tal) 

Region Syddanmark er den region, hvor børn og unge generelt indløser 

mindst psykofarmaka. Ca. 17 ud af 1000 børn/unge indløser 

psykofarmaka, mens denne andel på landsplan er ca. 21.  

 

 

Region Midtjylland Børne- og ungepsykiatrien 

Genindlæggelse 

(2016-tal) 

Genindlæggelsesfrekvensen for børne- og ungepsykiatrien i Region 

Midtjylland ligger på ca. 27 pct. og er højere end landsgennemsnittet (ca. 

23 pct.). 

Tvang 

(2017-tal) 

I børne- og ungepsykiatrien er andelen af patienter, der er berørt af 

tvangsforanstaltninger ca. 27 pct., hvilket er væsentligt over 

landsgennemsnittet (ca. 22 pct.). Andelen af tvangsindlæggelser for børn 

og unge i Region Midtjylland er ca. 11 pct. og er altså det samme som 

landsgennemsnittet (ca. 11 pct.) 

Psykofarmaka 

(2016-tal) 

I Region Midtjylland indløser ca. 25 børn/unge ud af 1000 psykofarmaka, 

hvilket er højere end landsgennemsnittet på ca. 21/1000.  Børn og unge i 

Region Midtjylland har gennemsnitligt det højeste forbrug af beroligende- 

og sovemedicin. Samtidig er forbruget af antipsykotiske lægemidler og af 

antidepressive lægemidler lavere end landsgennemsnittet. 

 

 

 

Region Nordjylland Børne- og ungepsykiatrien 

Genindlæggelse 

(2016-tal) 

Region Nordjylland har den laveste genindlæggelsesfrekvens 

sammenlignet med de øvrige regioner. Denne ligger omkring 15 pct., 

hvilket er væsentligt under landsgennemsnittet (ca. 23 pct.).  

Tvang 

(2017-tal) 

I børne- og ungepsykiatrien er andelen af patienter, der er berørt af 

tvangsforanstaltninger ca. 19 pct., hvilket er under landsgennemsnittet 

(ca. 22 pct.). Andelen af tvangsindlæggelser for børn og unge i Region 

Nordjylland er ca. 11 pct. og er altså det samme som landsgennemsnittet 

(ca. 11 pct.) 

Psykofarmaka 

(2016-tal) 

Region Nordjylland er den region, hvor børn og unge relativt til de øvrige 

regioner indløser mest psykofarmaka. Konkret indløser ca. 26 ud af 1000 

børn/unge psykofarmaka, mens dette antal på landsplan er ca. 21. Det er 

særligt ift. ADHD og beroligende- og sovemedicin, at Region Nordjyllands 

niveau af psykofarmaka i børne- og ungepsykiatrien er højt.  

 


