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Fastholdte drenge var indlagt i flere dage
sammenlignet med piger i psykiatrisk afdeling

Drenge, der blev fastholdt i psykiatrisk afdeling i 2014-2017, var i gennemsnit indlagt flere dage sammenlignet med indlagte fastholdte piger.

De nationale sundhedsregistre indeholder en lang
række informationer om danskernes kontakt med
sundhedsvæsenet. Oplysningerne i de forskellige
registre kommer bl.a. fra hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne.
Her stilles skarpt på, hvor længe børn og unge 017 år, der har været fastholdt i forbindelse med
behandlingen i psykiatrisk afdeling, i gennemsnit
var indlagt i forhold til antal fastholdelser per indlæggelse. Læs mere i rapporten ’Anvendelse af
fastholdelse i psykiatrisk afdeling 2014-2017’.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid
blev generelt længere, jo flere gange
patienten var blevet fastholdt.

Dage

Gennemsnitlige indlæggelsestid for drenge med fastholdelse

Der var omkring 40 fastholdte drenge ud af
cirka 500 indlagte drenge i 2014-2017.
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I gennemsnit var drenge, der blev fastholdt 12 gange, indlagt i lidt over 50 dage i 2014.
Dette steg til 77,9 dage i 2016. I 2017 var antallet af dage for indlæggelsen faldet til 60
dage.

Der var under 35 drenge, der blev fastholdt
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1-2 gange i 2014-2017. Der var under 10
drenge med 3-5 fastholdelser og kun få
drenge med mere end 5 fastholdelser.

Kilde: Nationalt register over anvendelse af tvang i psykiatrisk afdelinger, Sundhedsdatastyrelsen

Der var omkring 100 fastholdte piger ud af

Gennemsnitlige indlæggelsestid for piger med fastholdelse

cirka 1000 indlagte piger i 2014-2017.

indlagt i lidt over 40 dage i 2014 og i 2017.
Antallet af dage er steget i gennemsnit siden
2015, hvor pigerne var indlagt i 20 dage.

I gennemsnit steg antallet af dage i forhold
til, hvor mange fastholdelser der blev anvendt.

Der var omkring 65 piger, der blev fastholdt
1-2 gange i 2014-2017, cirka 20 piger med 3-5
fastholdelser og cirka 10 piger med over 5
fastholdelser.

Dage

I gennemsnit var piger med 1-2 fastholdelser
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Kilde: Nationale sundhedsregistre, Sundhedsdatastyrelsen
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