
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. marts 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 701 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgs-

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

 

Spørgsmål nr. 701:  

”Ministeren bedes redegøre for antal patienter med registreret pårørende-kontakt 

under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen. Tallets bedes opgøres efter 

bopælsregion, på landsplan, procedurekoder for registrerede pårørendekontakt, for 

årene 2007-2018 og fordelt på hhv. børn/unge og voksenpsykiatri.” 

 

Svar: 

Sundheds- og Ældreministeriet har til brug for besvarelsen anmodet Sundhedsdata-

styrelsen om bidrag. Sundhedsdatastyrelsen har bl.a. oplyst følgende, som jeg hen-

holder mig til: 

 

”Opgørelse  viser a tallet af he holdsvis ør  og u ge u der 19 år  og voks e 19 år 
eller derover) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykia-

triske sygehusvæsen.  

 

Opgørelsen viser fordelingen af patienter på bopælsregion (Tabel 1-2), fordelingen af 

procedurekoder for registreret pårørendekontakt på landsplan (Tabel 3 og 4) samt 

fordelingen af procedurekoder for registreret pårørendekontakt inden for hver bo-

pælsregion (Tabel 5 – 14). Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.”  
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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, 2007-2018 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Region  

Hovedstaden 

1.942 2.312 2.630 2.992 3.314 3.455 3.854 5.244 5.964 5.747 5.138 5.427 

Region 

Midtjylland 

1.602 1.829 2.077 2.246 2.517 2.956 3.894 4.502 4.511 5.477 5.862 5.758 

Region  

Nordjylland 

688 724 654 750 867 1.026 1.269 1.541 1.567 1.664 2.263 2.312 

Region  

Sjælland 

881 1.151 1.676 2.110 2.371 2.166 2.533 3.114 3.696 4.050 3.964 3.153 

Region  

Syddanmark 

1.509 1.792 2.042 2.237 2.346 2.752 2.503 2.413 2.461 2.300 2.539 2.504 

HELE LANDET 6.622 7.808 9.079 10.335 11.415 12.355 14.053 16.814 18.199 19.238 19.766 19.154 
 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).    

AWZ13A er en frivillig kode, som blev oprettet i 2012 til brug for Den Nationale Skizofrenidatabase. Fra 2014 besluttede 

databasen ikke at anvende koden mere. Koden er medtaget i opgørelserne for at få en så fuldstændig opgørelse som mu-

ligt på trods af, at det kan påvirke sammenligneligheden over tid. 

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 
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Tabel 2 Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørende-

kontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæ-

sen, efter bopælsregion, 2007-2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Region  

Hovedstaden 

2.363 2.543 2.714 2.775 2.958 3.739 4.040 4.563 4.501 4.398 3.244 2.466 

Region 

Midtjylland 

3.005 3.402 3.957 4.259 4.513 6.782 8.065 9.488 9.603 9.436 9.177 8.715 

Region  

Nordjylland 

489 589 811 934 1.108 1.350 1.384 1.690 1.796 1.839 1.829 1.731 

Region  

Sjælland 

1.013 1.451 2.437 2.213 2.391 2.944 3.480 3.864 3.931 4.040 3.906 4.141 

Region  

Syddanmark 

4.416 4.362 4.749 5.276 5.883 6.495 6.707 7.571 8.038 8.011 8.078 9.821 

HELE LANDET 11.286 12.347 14.668 15.457 16.853 21.310 23.676 27.176 27.869 27.724 26.234 26.874 
 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: 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 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).  

AWZ13A er en frivillig kode, som blev oprettet i 2012 til brug for Den Nationale Skizofrenidatabase. Fra 2014 besluttede 

databasen ikke at anvende koden mere. Koden er medtaget i opgørelserne for at få en så fuldstændig opgørelse som mu-

ligt på trods af, at det kan påvirke sammenligneligheden over tid.                           

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

 

 

 

 

  



 

Side 4 

Tabel 3 Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt 

under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter 

type af pårørendekontakt, hele landet, 2007-2018 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 635 690 787 881 939 955 1.144 1.226 1.380 1.241 1.169 1.071 

Flerfamilieterapi 79 105 111 146 178 273 258 195 143 123 88 67 

Kontakt etableret  

til patientens  

pårørende 

. . . . . 223 196 39 15 14 8 7 

Parterapi 15 11 11 21 13 8 9 8 5 <5 <5 <5 

Samtale med  

forældre 

5.729 6.977 8.192 9.441 10.493 11.086 12.656 15.300 16.497 17.547 18.129 17.632 

Samtale med  

pårørende 

1.108 928 871 1.020 1.097 1.388 1.549 1.798 1.971 2.463 2.274 2.134 

Samtale med 

værge 

79 103 123 114 119 79 114 87 109 82 45 31 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).    

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og elle  derfor er diskretio eret.  
Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.  
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Tabel 4 Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørende-

kontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæ-

sen, efter type af pårørendekontakt, hele landet, 2007-2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 394 369 354 331 332 225 242 194 222 229 237 204 

Flerfamilieterapi 83 66 88 108 134 166 204 219 120 84 86 208 

Kontakt etableret 

til patientens  

pårørende 

. . . . . 2.854 2.562 738 357 285 216 159 

Parterapi 841 757 689 617 453 455 391 332 300 281 250 282 

Samtale med  

forældre 

1.427 1.434 1.558 1.593 1.747 1.631 1.585 1.737 1.427 1.322 1.228 1.150 

Samtale med  

pårørende 

9.311 10.507 12.867 13.760 15.219 18.363 21.011 25.635 26.696 26.610 25.213 25.884 

Samtale med 

værge 

78 79 81 64 57 52 48 37 24 20 21 5 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), 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 kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.  
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Tabel 5 Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt 

under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter 

type af pårørendekontakt, Region Hovedstaden, 2007-2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 135 106 105 179 232 275 353 402 480 413 405 425 

Flerfamiliete-

rapi 

28 33 21 42 82 143 87 65 40 31 9 32 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 74 50 13 8 8 6 6 

Parterapi <5 . <5 7 <5 <5 <5 <5 <5 . . <5 

Samtale med 

forældre 

1.850 2.222 2.527 2.881 3.183 3.263 3.648 5.035 5.719 5.473 4.867 5.174 

Samtale med 

pårørende 

56 67 115 158 146 137 188 252 254 307 262 223 

Samtale med 

værge 

12 13 9 6 6 <5 <5 <5 <5 <5 6 <5 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).    

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

 ”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og ellen derfor er diskretioneret.  

Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 

nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.   
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Tabel 6 Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt 

under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter 

type af pårørendekontakt, Region Midtjylland, 2007-2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 194 181 258 289 258 237 236 229 240 261 303 239 

Flerfamilie- 

terapi 

23 28 32 24 30 52 67 63 50 38 37 24 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 53 47 10 <5 <5 . . 

Parterapi 6 6 7 9 8 . . . . . . . 

Samtale med 

forældre 

1.334 1.623 1.799 1.940 2.203 2.454 3.331 3.880 3.824 4.841 5.160 5.071 

Samtale med 

pårørende 

246 202 208 284 356 626 755 839 1.008 1.261 1.332 1.271 

Samtale med 

værge 

17 27 19 25 26 . 6 6 <5 <5 <5 <5 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).    

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og elle  derfor er diskretio eret.  
Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.   
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Tabel 7 Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt 

under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter 

type af pårørendekontakt, Region Nordjylland, 2007-2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 65 65 69 68 81 94 106 144 121 129 122 126 

Flerfamilie- 

terapi 

<5 <5 <5 <5 . <5 <5 . <5 <5 . <5 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 19 10 5 . . . . 

Parterapi . . <5 <5 . . . . . . <5 . 

Samtale med 

forældre 

637 677 598 690 809 951 1.199 1.459 1.480 1.539 2.137 2.197 

Samtale med 

pårørende 

43 51 43 66 61 73 79 84 94 320 156 147 

Samtale med 

værge 

19 23 37 18 23 12 21 28 30 16 <5 8 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).    

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og elle  derfor er diskretio eret.  
Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.  
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Tabel 8 Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt 

under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter 

type af pårørendekontakt, Region Sjælland, 2007-2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 87 114 91 97 106 110 189 167 170 154 136 91 

Flerfamilie- 

terapi 

9 21 11 21 14 25 47 21 15 28 22 6 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 26 50 9 <5 <5 <5 <5 

Parterapi <5 <5 . <5 <5 5 7 <5 <5 <5 <5 . 

Samtale med 

forældre 

801 1.041 1.572 1.993 2.267 2.011 2.293 2.855 3.451 3.746 3.650 2.879 

Samtale med 

pårørende 

104 119 142 168 189 184 242 319 314 372 397 404 

Samtale med 

værge 

11 14 21 33 46 37 56 37 51 41 28 13 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).    

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og elle  derfor er diskretio eret.  
Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.  
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Tabel 9 Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt 

under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter 

type af pårørendekontakt, Region Syddanmark, 2007-2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 154 224 264 248 262 239 260 284 369 284 203 190 

Flerfamiliete-

rapi 

16 20 44 57 52 52 56 46 36 23 20 <5 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 51 39 <5 . . . . 

Parterapi <5 <5 <5 <5 . <5 <5 <5 . . . . 

Samtale med 

forældre 

1.107 1.414 1.696 1.937 2.031 2.407 2.185 2.071 2.023 1.948 2.315 2.311 

Samtale med 

pårørende 

659 489 363 344 345 368 285 304 301 203 127 89 

Samtale med 

værge 

20 26 37 32 18 28 29 14 23 23 7 7 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).    

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og elle  derfor er diskretio eret.  
Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.  
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Tabel 10 Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørende-

kontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæ-

sen, efter type af pårørendekontakt, Region Hovedstaden, 

2007-2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 202 196 153 156 133 102 98 49 56 39 37 33 

Flerfamilie- 

terapi 

41 25 33 56 67 119 156 179 85 55 60 161 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 883 666 277 170 124 113 73 

Parterapi 436 386 383 371 239 250 232 223 227 177 155 210 

Samtale med 

forældre 

597 579 530 438 438 510 525 636 580 519 401 262 

Samtale med 

pårørende 

1.347 1.629 1.894 2.023 2.343 2.565 3.001 3.901 3.937 3.911 2.797 2.056 

Samtale med 

værge 

32 27 22 23 23 22 11 16 11 9 9 . 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), 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 kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 

nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.   

 

  



 

Side 12 

Tabel 11 Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørende-

kontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæ-

sen, efter type af pårørendekontakt, Region Midtjylland, 2007-

2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 112 81 105 70 79 33 18 20 25 63 62 58 

Flerfamiliete-

rapi 

14 23 24 25 27 19 15 14 15 5 <5 11 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 647 669 254 111 88 58 41 

Parterapi 94 95 89 60 61 26 13 15 8 11 12 9 

Samtale med 

forældre 

386 388 438 506 432 156 91 131 128 121 134 117 

Samtale med 

pårørende 

2.688 3.075 3.589 3.922 4.219 6.503 7.793 9.294 9.481 9.327 9.068 8.614 

Samtale med 

værge 

27 31 37 22 14 10 7 5 <5 <5 <5 . 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).                            

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

 ”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og elle  derfor er diskretio eret.  
Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.  

 

  



 

Side 13 

 

Tabel 12 Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørende-

kontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæ-

sen, efter type af pårørendekontakt, Region Nordjylland, 2007-

2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi <5 5 8 10 14 6 5 27 27 16 24 <5 

Flerfamilie- 

terapi 

8 . . <5 <5 <5 5 . <5 <5 <5 6 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 403 161 55 <5 <5 <5 <5 

Parterapi 19 23 29 23 23 18 21 14 18 27 43 13 

Samtale med 

forældre 

46 61 66 49 66 65 88 93 67 100 108 120 

Samtale med 

pårørende 

420 525 740 881 1.031 1.027 1.216 1.590 1.728 1.755 1.727 1.655 

Samtale med 

værge 

<5 <5 5 <5 <5 <5 <5 . <5 . 5 <5 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).                            

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og elle  derfor er diskretio eret.  
Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.  

 

  



 

Side 14 

 

Tabel 13 Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørende-

kontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæ-

sen, efter type af pårørendekontakt, Region Sjælland, 2007-

2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 35 45 45 59 53 40 52 41 10 7 7 <5 

Flerfamilie- 

terapi 

14 15 22 19 20 17 19 11 7 <5 . 5 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 380 470 111 69 60 39 42 

Parterapi 144 120 109 74 71 97 56 45 28 58 6 26 

Samtale med 

forældre 

114 131 195 220 268 298 334 288 198 135 97 155 

Samtale med 

pårørende 

793 1.240 2.193 2.004 2.174 2.482 2.978 3.622 3.782 3.883 3.820 4.027 

Samtale med 

værge 

7 9 11 5 6 6 8 6 5 <5 5 <5 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).                            

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

 ”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og elle  derfor er diskretioneret.  

Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde åde u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.  

 

  



 

Side 15 

Tabel 14 Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørende-

kontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæ-

sen, efter type af pårørendekontakt, Region Syddanmark, 

2007-2018 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Familieterapi 42 42 43 36 53 44 69 57 104 104 107 107 

Flerfamilie- 

terapi 

6 <5 9 7 19 10 9 15 12 18 21 25 

Kontakt etable-

ret til patien-

tens 

pårørende 

. . . . . 541 596 41 6 12 <5 <5 

Parterapi 148 133 79 89 59 64 69 35 19 8 34 24 

Samtale med 

forældre 

284 275 329 380 543 602 547 589 454 447 488 496 

Samtale med 

pårørende 

4.063 4.038 4.451 4.930 5.452 5.786 6.023 7.228 7.768 7.734 7.801 9.532 

Samtale med 

værge 

8 11 6 12 12 12 20 10 5 5 <5 <5 

 

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i 

det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. 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 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt 

etableret til patientens pårørende).                            

Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året. 

 ”< ” a giver, at der er elle  1 og  perso er i elle , og elle  derfor er diskretio eret.  
Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan 

således fx optræde både u der ”sa tale ed forældre” og ”sa tale ed pårøre de”, og talle e su erer derfor ikke 
nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type på pårørendekontakt.  

” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Birgitta Winkler 

 


