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Indledning
Formål
At beskrive antallet og andelen af nye og allerede eksisterende dobbeltdiagnosepatienter i
aldersgruppen 15 til 25 år, som har været indlagt, indskrevet i ambulant behandling eller
haft en skadestuekontakt i den regionale behandlingspsykiatri fra 2002 til 2017.
Notatet præsenterer faktuelle tal og kommer ikke med forklaring på, hvordan eller hvorfor
vi finder denne udvikling i datamaterialet
Analysen er lavet som input til arbejdet i ’Alliancen – børn og unge med en dobbeltdiagnose’. Analysen er lavet som en del af REDD-PAC-projektet, der er støttet af Helsefonden,
bevilling nr. 19-A-0042.

Datagrundlag
Alle kontakter i landspatientregisteret fra 2002 til 2017 for personer i aldersgruppen 15 til
25 år indenfor specialerne børne- og ungepsykiatri samt voksenpsykiatri.
Under beskrivelsen af antallet af nye dobbeltdiagnosepatienter (incidente tilfælde) anvendes desuden data tilbage fra 1995 fra samme datakilde.

Definition af dobbeltdiagnose
Dobbeltdiagnose defineres som samtidig (samme kontakt) psykisk lidelse og skadeligt
brug eller afhængighed af rusmidler.
• Den primære psykiske lidelse defineres ud fra hovedgrupperne og det hierarkiske princip i ICD-10 klassifikationen. Eksempelvis vil patienter med både en lidelse i F2 kapitlet
(psykoselidelser) og F4 kapitlet (angst) grupperes som F2
• Skadeligt brug eller afhængighed af rusmidler defineres ud fra, om der er stillet en diagnose med skadeligt brug eller afhængighedssyndrom (f1x.1, F1x.2. – her står x for type
af rusmiddel, alle inkluderes bortset fra F17 tobak). Andre rusmiddeldiagnoser, herunder akut intoksikation (F1x.0), abstinens tilstand (F1x.3) mv, grupperes for sig

Metoder
Først vises nye tilfælde (incidente tilfælde) af dobbeltdiagnosepatienter per år standardiseret for køn og aldersudviklingen i hele den danske befolkning efterfulgt af en yderligere opdeling på udvalgte diagnosegrupper: F2 skizofreni og psykoselidelser, F4 nervøse og
stressrelaterede tilstande, F6 personlighedsforstyrrelser og F9 adfærds- og følelsesmæs-
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sige forstyrrelser. Her er alle personer medtaget, uanset hvor i psykiatrien de har haft kontakt. Der vises kun incidente tal fra 2005 og frem til 2017, da det tillader, at alle kan følges
fra de er 15 til 25 år. Patienter, som har flere indlæggelser med diagnoser i forskellige kategorier kan optræde i flere grupper i det samme år, men indgår kun engang i totalen.
Herefter vises den samlede andel af unge med dobbeltdiagnose, hvor analyserne er opdelt
på indlagte, ambulante (patienter indskrevet i ambulant behandling) og skadestuepatienter1. Andelen af mennesker med rusmiddelrelaterede diagnoser vises for indlagte patienter
på tværs af køn, alder og primær psykisk lidelse og for ambulante og skadestuekontakter
kun på tværs af den primære psykiske lidelse. Efterfølgende vises udviklingen over tid for
udvalgte diagnoser (F2, F4, F6 og F9), opdelt på henholdsvis køn og alder. I sidstnævnte
analyser udgør de rusmiddelrelaterede lidelse kun skadelig brug og afhængighedssyndrom, grundet få personer i de resterende grupper.
Metodiske kommentarer

Vedr. nye tilfælde så er det desuden vigtigt at være opmærksom på at der kun er
tale om nye tilfælde som har haft kontakt med enten børne- og ungepsykiatrien og
voksenpsykiatrien. Personer, som ikke har haft kontakt med denne del af behandlingssystemet, men i stedet er blevet behandlet hos en privat praktiserende psykiater eller i den kommunale rusmiddelbehandling er således ikke talt med.
Dobbeltdiagnose er desuden defineret som at både diagnoser der koder for en
psykiske lidelse og diagnose for skadeligt brug eller afhængighedssyndrom af rusmidler skal stilles samtidigt. Der vil være kontakter hvor patienten opfylder begge
kriterier, men der kun er stillet den ene diagnose, da dette har været det vigtige
ved denne kontakt. Dette vil give en underrapportering af dobbeltdiagnosepatienter.

1

Personer med identificeret via kontakt til skadestue eller akutmodtagelse er til og med 2013 registreret som ”skadestuekontakt” i Landspatientsregistret. Fra 2014 og er afdelingen, hvos patienten er indskrevet, navngivet som ”skadestue” eller
”akutmodtagelse”.
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Resultater: Nye tilfælde

Figur Incidens. 1

Figur Incidens. 2

Stiplede linjer er øvre og nedre 95 % konfidensinterval.
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Figur Incidens. 3

Figur Incidens. 4
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Figur Incidens. 5

Figur Inciens 6

Stiplede linjer er øvre og nedre 95 % konfidensinterval.
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Resultater: Indlagte patienter
Tabel Indlagte.1 Fordeling af indlagte patienter i perioden 2002 til 2017 ift. diagnose og
hhv. ingen rusmiddelrelateret diagnose, afhængighedssysndrom/skadeligt brug eller kun
andre rusmiddelrelaterede diagnoser.

Figur indlagt. 2a
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Figur indlagt. 2b
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Figur indlagt. 3a

Figur indlagt. 3b
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Udvikling over tid i særlige diagnosegrupper
F2 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående
psykoser samt skizoaffektive psykoser

Figur Indlagt.4a

Test af interaktion ml køn og kalenderaar p<0,0001.

Figur indlagt. 4b

Test af interaktion ml aldersgrp og kalenderaar p<0,0001.

F4 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer

Figur Indlagt.5a
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Test af interaktion ml køn og kalenderaar p=0,450.
Figur indlagt. 5b

Test af interaktion ml aldersgrp og kalenderaar p=0,012.

F6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen

Figur Indlagt.6a
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Test af interaktion ml køn og kalenderaar p=0,0003.
Figur indlagt. 6b

Test af interaktion ml aldersgrp og kalenderaar p=0,0005.

F9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået i barndom eller
adolescens, Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser

Figur Indlagt.7a
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Test af interaktion ml køn og kalenderaar p=0,0044.

Figur indlagt. 7b

Test af interaktion ml aldersgrp og kalenderaar p=0,0002.
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Resultater: Indskrevet i ambulant behandling
Udvikling over tid i særlige diagnosegrupper

Tabel Ambulant.1
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F2 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående
psykoser samt skizoaffektive psykoser

Figur Ambulant.2a

Test af interaktion mellem køn og kalenderår p=0,429.

Figur Ambulant.2b

Test af interaktion ml aldersgrupper og kalenderår p=0,0069.
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F4 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer

Figur Ambulant.3a
Andel med diagnose for skadeligt brug eller afhængighedssyndrom,
blandt personer med F4 diagnose fordelt på køn
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Test af interaktion mellem køn og kalenderår p=0,0035.

Figur Ambulant.3b

Test af interaktion mellem aldersgrupper og kalenderår p<0,731.
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2014-2017

F6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen

Figur Ambulant.4a

Test af interaktion mellem køn og kalenderår p=0,0009.

Figur Ambulant.4b

Test af interaktion mellem aldersgruppe og kalenderår p<0,0001.
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F9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået i barndom
eller adolescens, Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser
Figur Ambulant.5a

Test af interaktion mellem køn og kalenderår p=0,300.

Figur Ambulant.5b

Test af interaktion mellem aldersgruppe og kalenderår p<0,0001.
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Resultater: Skadestue/akutmodtagelse
Tabel Skadestue.1
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Udvikling over tid i særlige diagnosegrupper
F2 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående
psykoser samt skizoaffektive psykoser

Figur Skadestue.2a

Test af interaktion mellem køn og kalenderår p<0,0001.

Figur Skadestue.2b

Test af interaktion mellem aldersgruppe og kalenderår p<0,0001.
Der hvor der mangler en del af stregen var der for få personer til at rapportere resultatet.

F4 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer
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Figur Skadestue.3a

Test af interaktion mellem køn og kalenderår p=0,038.

Figur Skadestue.3b

Test af interaktion ml aldersgruppe og kalenderår p=0,448.

F6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen
Figur Skadestue.4a
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Test af interaktion mellem køn og kalenderår p=0,501.

Figur Skadestue.4b

Test af interaktion mellem aldersgruppe og kalenderår p<0,133.
Der hvor der mangler en del af stregen var der for få personer til at rapportere resultatet.

F9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået i barndom eller adolescens, Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser
Figur Skadestue.5a
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Test af interaktion ml køn og kalenderår p=0,431.
Mangel på datapunkter skyldes for få personer til at rapportere resultatet

Figur Skadestue.5b

Test af interaktion ml aldersgruppe og kalenderår p=0,013.
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