KORT NYT - december 2018

Fastholdte mænd og kvinder hyppigst
diagnosticeret med skizofreni og lignende sygdom

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, hvilke psykiske lidelser indlagte voksne borgere over 18 år, der har været
fastholdt i forbindelse med behandlingen i psykiatrisk afdeling, var diagnosticeret med. Læs mere i
rapporten ’Anvendelse af fastholdelse i psykiatrisk
afdeling 2014-2017’.

Både kvinder og mænd med fastholdelse i 2014-2017 var hyppigst diagnosticeret med skizofreni eller lignende diagnose.
4 ud ad 10 mænd var diagnosticeret
med adfærdsmæssige forstyrrelser
forårsaget af psykoaktive stoffer,
hvor kvinder led af adfærdsforstyrrelser under øvrige psykiske lidelser.

Der var omkring 350 mænd ud af

Psykiske lidelser for mænd med fastholdelse

cirka 13.000 indlagte mænd, der blev
fastholdt i 2014-2017.
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Hver fjerde fastholdte mand led af adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget
af psykoaktive stoffer i 2015-2017.
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Kilde: Nationalt register over anvendelse af tvang i psykiatrisk afdelinger, Sundhedsdatastyrelsen

Der var omkring 600 kvinder ud af cirka

Psykiske lidelser for kvinder med fastholdelse

12.000 indlagte kvinder, der blev fastholdt i 2014-2017.
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Hver tredje fastholdte kvinde led af adfærdsforstyrrelser eller psykiske udviklingsforstyrrelser under øvrige psykiske
lidelser i 2014-2017.
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