
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har d. 20. april 2016 stillet følgende spørgs-

mål nr. 504 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL). 

Spørgsmål nr. 504: 

”Vil ministeren sende udvalget en oversigt over fordelingen af psykiatriske 
diagnoser for personer i botilbud (servicelovens § 107 og § 108) - fordelt på 

landsplan, regioner og kommuner for hvert af årene 2007-2016?” 

Svar: 

Tabel 1 viser en fordeling af psykiatriske diagnoser for personer med psykisk lidelse i 

botilbud på landsplan i 2014, som er det seneste fulde kalenderår, der er data for.  

 

Botilbud omfatter midlertidigt ophold efter servicelovens § 107 og længerevarende 

ophold efter servicelovens §§ 108 og 192 samt § 105 i lov om almene boliger samt lov 

om friplejeboliger. 

 

Tabel 1 

Psykiatriske diagnoser for personer med psykisk lidelse i botilbud, 2014 

 
Diagnose Antal personer Andel, pct. 

 

 Svær psykisk lidelse  

(skizofreni, psykose, mani og bipolare lidelser samt 

borderline) 

 

2.000 39 

 

 Anden psykisk lidelse 

(depression, PTSD, angst, OCD, spiseforstyrrelse, 

personlighedsforstyrrelse, ADHD) 

 

600 11 

 

 
Både svær og anden psykisk lidelse 1.800 35 

 

 
Ingen oplysninger om diagnose 800 15 

 

 I alt 5.200 100  
 

Anm.: 18-64-årige. Psykiatriske diagnoser stammer fra Landspatientregistret og Landspatientregistret Psy-

kiatri og omfatter årene 2005-2014. Personer med psykisk lidelse i botilbud omfatter borgere, der 

modtager længerevarende og midlertidige opholdsydelser, og hvor kommunen angiver, at borgeren 

tilhører målgruppen af personer med sindslidelse. Det er ikke muligt at udsondre botilbud efter 

serviceloens §§ 107 og 108 selvstændigt. Opgørelsen er foretaget på baggrund af De Kommunale 

Serviceindikatorer, hvor der på nuværende tidspunkt indgår 32 kommuner. Der er opregnet til 

landsplan på baggrund af indbyggertallet. Kategoriseringen af diagnoser stammer fra Lars Benja-

minsen m.fl. (2015): Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark, SFI rapport 15:41 (tabel 3.2). 

Antal personer er afrundet til nærmeste 100. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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Tabel 2 viser fordelingen af psykiatriske diagnoser for personer med psykisk lidelse i 

botilbud i 2014 fordelt på regioner. 

 

Tabel 2 

Psykiatriske diagnoser for personer med psykisk lidelse i botilbud, 2014 

 
 

Region 

 
Diagnose 

Hoved-

staden 

Sjælland Syd-

danmark 

Midtjylland Nordjylland 

  -------------------------------------------- Pct. -------------------------------------- 

 
Svær psykisk lidelse  45 23 44 33 43 

 
Anden psykisk lidelse 9 18 8 13 7 

 
Både svær og anden psykisk lidelse 31 41 39 34 34 

 
Ingen oplysninger om diagnose 14 18 10 20 16 

 
I alt 100 100 100 100 100 

 

Anm.: Fordelingen på regioner er på baggrund af handlekommune. Se i øvrigt anmærkningen til tabel 1. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

Det er ikke muligt at opgøre fordelingen af psykiatriske diagnoser for personer med 

psykisk lidelse i botilbud i tidligere år.  

 

Opgørelserne i tabel 1 og 2 er baseret på De Kommunale Serviceindikatorer, hvor der 

på nuværende tidspunkt er indberetninger fra 32 kommuner. Da der ikke foreligger 

oplysninger for en lang række kommuner, er der ikke foretaget en fordeling på kom-

muneniveau. 

 

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af SUU spørgsmål nr. 501 (alm. del) for en nær-

mere beskrivelse af datagrundlaget. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Karen Ellemann 


