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1. Hovedresultater 

Resultater på landsplan 

• Antallet af unge i alderen 18 til 29 år, der lever med psykisk sygdom, udgjorde ca. 77.100 perso

ner i 2017.  Det er en stigning på næsten 20.000 personer siden 2013, svarende til 33 pct.  

• De mest udbredte diagnoser blandt unge er stressrelaterede tilstande, depression, angst og 

ADHD. Over perioden 2013-2017 er der sket en fordobling af unge med udviklingsforstyrrelser. 

Antal unge med angst er steget med ca. 55 pct., og antal unge med ADHD er steget med ca. 47 

pct. over de seneste fem år. 

• På landsplan er omkring 60 pct. af unge med psykisk sygdom enten i gang med en uddannelse 

eller i beskæftigelse. Til sammenligning gælder det mere end 80 pct. af alle unge. Tilknytning til 

uddannelse eller beskæftigelse varierer betydeligt på tværs af diagnoser. Omkring en tredjedel af 

unge med skizofreni er i gang med en uddannelse eller i job, mens det er gældende for ca. 80 

pct. af unge med spiseforstyrrelser. 

• Flere unge med psykisk sygdom har også sociale problemer, misbrugsproblemer, og/eller er 

dømt for kriminalitet end unge generelt i alderen 18-29 år.  

Resultater på kommuneniveau 

• Der er betydelige variationer på tværs af kommuner og regioner i andelen af unge med psykiske 

lidelser. Andelen er mere end dobbelt så høj i kommuner med de højeste andele, som i kommu

ner med de laveste andele.  

• Der er samtidigt en markant forskel på tværs af kommunerne i andelen af unge med psykisk 

sygdom, der er tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse. I kommunen med den laveste andel er 

44 pct. tilknyttet, mens 73 pct. af de unge er tilknyttet i kommunen med den højeste andel. 

• Når der tages højde for kommunens rammevilkår er der fortsat forskelle i tilknytning til uddannel

se eller arbejdsmarkedet blandt unge med psykiske sygdomme. De ti kommuner, der klarer sig 

bedst, har i gennemsnit ca. 4 pct.-point flere unge med psykisk sygdom tilknyttet uddannelse el

ler beskæftigelse, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår. De ti kommuner, 

der klarer sig dårligst har ca. 7 pct.-point færre unge med psykisk sygdom tilknyttet uddannelse 

eller beskæftigelse, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår.  

• Forskelle mellem kommuner under hensyntagen til rammevilkår er endnu mere markante i de di

agnosespecifikke analyser end i analysen hvor man ser på hele gruppen af unge med psykisk 

sygdom. Der er generelt en vis sammenhæng mellem andelen unge tilknyttet uddannelse eller 

beskæftigelse på tværs af de forskellige diagnoser. Det gælder fx unge med angst, stressrelate

rede tilstande og personlighedsforstyrrelse, hvilket betyder, at kommuner enten har høje eller la

ve andele unge med disse diagnoser tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse. 

Se hvordan din kommune placerer sig 

• I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de væsentligste resultater af analysen for 

din kommune. 

• I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” ses en række kommunefordelte tabeller med de væsent

ligste nøgletal i analysen. 
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2. Indledning 

Flere og flere unge rammes af psykiske vanskeligheder og sygdomme. Samtidig har mange af de 
unge med psykisk sygdom også en række sociale problemer. Selv om der er tale om en særlig 
målgruppe, er det også for disse unge relevant at have fokus på deres tilknytning til uddannelse 
eller beskæftigelse. 

Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse vil ofte være positivt og give værdi for den enkelte, og 
samtidig er der samfundsøkonomiske fordele forbundet med, at også denne gruppe af borgere, så 
vidt muligt, er i uddannelse eller i beskæftigelse.   

I denne analyse undersøges derfor tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge 18-29 
årige, der lever med psykisk sygdom. Det gøres gennem en benchmarkinganalyse, som giver de 
enkelte kommuner mulighed for at vurdere, hvordan de klarer sig i forhold til andre kommuner, når 
det handler om at få unge med psykisk sygdom i uddannelse eller i beskæftigelse.  

I benchmarkinganalysen tages der højde for, at forskellige rammevilkår kan forklare en del af varia
tionen mellem kommunerne. Når kommunerne sammenlignes, tages der fx højde for, at der kan 
være forskelle i hvor mange kontakter og ydelser de enkelte unge har modtaget i sundhedssyste
met, hvilken diagnose de har, og om de har mere end én psykisk sygdom registreret. Der tages 
også hensyn til eventuelle forskelle i unges uddannelsesniveau, eventuelt kriminalitet og en række 
opvækstfaktorer som fx anbringelser i barndommen og forældrenes uddannelsesniveau. 

Unge med psykiske sygdomme kan rammes af en række forskellige diagnoser, der kan være af 
forskellig sværhedsgrad. Under hensyn til kommunernes rammevilkår er der derfor også foretaget 
benchmarkinganalyser af unges tilknytning til uddannelse og beskæftigelse fordelt på udvalgte 
diagnoser. Dermed kan den enkelte kommune nemmere identificere, om der er forskel på, hvor 
godt kommunen klarer sig i forhold til at få de unge i uddannelse eller beskæftigelse alt efter hvilken 
diagnose, der er fokus på.  

I kapitel 3 gennemgås kort analysens metode, data samt centrale begreber og afgrænsninger. Her 
kan man blandt andet se, hvordan unge med psykisk sygdom er defineret, samt hvilke afgrænsnin
ger der er foretaget i forhold til definition af tilknytningen til uddannelse og beskæftigelse.  

I kapitel 4 præsenteres de centrale resultater på landsplan, herunder forskelle i tilknytningen til 
uddannelse eller beskæftigelse samt en række øvrige socioøkonomiske karakteristika blandt unge 
med psykisk sygdom sammenlignet med alle unge i Danmark.  

I kapitel 5 gennemføres den egentlige benchmarkinganalyse af tilknytning til uddannelse eller be
skæftigelse blandt unge med psykisk sygdom samlet set og inden for forskellige diagnoser. Her ses 
der både på de faktiske andele, samtidig med at der efterfølgende tages højde for kommunernes 
rammevilkår.  Endeligt samles der op på benchmarkinganalysen med en perspektivering i kapitel 6. 
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3. Afgrænsning og opgørelsesmetoder 

3.1 Definitioner og metodeopgørelser 

Unge med psykisk sygdom 

I denne analyse opgøres unge med psykisk sygdom som personer i alderen 18-29 år, opgjort pr. 1. 
januar 2017, der inden for de seneste fem år, dvs. perioden 2012 til 2016, har haft en kontakt på et 
psykiatrisk sygehus og er blevet registreret med en psykisk diagnose. Opgørelsesmetoden svarer 
til den måde Sundhedsstyrelsen opgør forekomsten af sygdomme blandt befolkningen, herunder 
psykisk sygdom1. For at mindske usikkerheden omkring resultaterne udelukkes kommuner med 
færre end 10 unge med psykisk sygdom fra de kommuneopdelte opgørelser2. 

En del af unge med psykiske problemer modtager behandling i praksissektoren, herunder i almen 
praksis, ved praktiserende psykologer og praktiserende psykiatere. Det er imidlertid ikke register
baserede oplysninger om diagnoser, der stilles i praksissektoren, og derfor er unge, der behandles 
udelukkende enten ved egen læge, hos psykolog eller speciallæge, ikke opgjort i analysen. 

Tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet 

Det primære fokus i denne analyse er at vise forskelle på tværs af kommuner i, hvor mange unge 
med psykisk sygdom, der er tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarkedet. Unge, der har en tilknyt
ning til uddannelse eller beskæftigelse, opgøres som personer, der enten har lønnet beskæftigelse, 
er selvstændige, eller er i gang med en uddannelse. Det er valgt at opgøre tilknytning pr. november 
2017, svarende til samme tidspunkt som den officielle arbejdsstyrkestatistik. Populationen afgræn
ses til at skulle være i live og have haft bopæl i en dansk kommune i perioden 1. januar 2017 til 30. 
november 2017. 

I opgørelsen af tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse er det valgt at prioritere beskæftigelse 
og igangværende uddannelse højere end alle andre aktiviteter. Det skyldes, at personer med psy
kisk sygdom har en lavere tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse end befolkningen generelt, 
og at det i mange tilfælde er hensigtsmæssigt at kombinere behandlingsindsats, en indsats på 
arbejdspladsen og en indsats, der fokuserer på at øge personens arbejdsevne. I analysen tæller 
både ordinært beskæftigelse og støttet beskæftigelse, som fleksjob og løntilskud for førtidspensio
nister som tilknytning til beskæftigelse. Tilknytning til uddannelse er opgjort som personer, der som 
minimum er i gang med en ungdomsuddannelse, herunder også særligt tilrettelagt ungdomsuddan
nelse, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse.   

3.2 Kontrol for rammevilkår via benchmarkingindikator 

Det må forventes, at forskelle på tværs af kommuner i unges tilknytning til uddannelse og arbejds
marked i et vist omfang er påvirket af, at kommunerne har forskellige rammevilkår. Rammevilkår er 
et begreb, som i denne forbindelse bruges om de strukturelle forhold, som den enkelte kommune 
opererer under. Rammevilkår er generelt kendetegnet ved, at de ikke kan ændres af kommunen på 
kort eller mellemlangt sigt. I denne analyse er kommunernes rammevilkår bestemt af den demogra

1 Se blandt andet Sundhedsstyrelsen (2017, Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, 
ADHD og spiseforstyrrelse og Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (2015), Sygdomsbyrden i Danmark – 
sygdomme. 
2 Det indebærer, at Læsø Kommune indgår ikke i analysen. I Fanø Kommune og Samsø Kommune er der under 30 unge med psykisk sygdom, mens 
antallet i de fleste andre kommuner er væsentligt højre.  
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fiske, sygdomsmæssige og socioøkonomiske sammensætning af de unge med psykisk sygdom, 
kombineret med lokale arbejdsmarkedsforhold. 

For at tage højde for kommunernes forskellige rammevilkår, estimeres ved hjælp af en logistisk 
regressionsanalyse forudsagte sandsynligheder for, at hvert individ i analysen har tilknytning til 
uddannelse eller beskæftigelse. De forudsagte sandsynligheder aggregeres derefter til kommune
niveau og udgør den forventede andel af unge med psykisk sygdom, som har tilknytning til en ud
dannelse eller beskæftigelse på baggrund af kommunens rammevilkår. For nogle kommuner vil den 
faktiske andel med tilknytning være højere, end man kan forvente ud fra deres rammevilkår, mens 
den faktiske andel med tilknytning for andre kommuner vil være lavere, end man kan forvente ud 
fra deres rammevilkår. 

På baggrund af den faktiske og forventede andel unge, der er i gang med uddannelse eller i be
skæftigelse, kan der etableres en benchmarkingindikator for alle kommuner. Benchmarkingindikato
ren viser, om den enkelte kommune har højere eller lavere andel unge med psykisk sygdom, der er 
tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse, end man kunne forvente på baggrund af kommunens 
rammevilkår. Benchmarkingindikatoren beregnes konkret på følgende måde: 

Benchmarkingindikator =  Faktisk andel − Forventet andel   

Benchmarkingindikatoren sikrer et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af kommuner, hvor der 
tages højde for en lang række rammevilkår. I boks 3.1 fremgår det, hvordan benchmarkingindikato
ren konkret skal fortolkes. 

Boks 3.1  

Fortolkning af benchmarkingindikatoren 

• Benchmarkingindikator større end 0: Der er en højere andel af unge med psykisk sygdom, som har tilknytning 

til uddannelse eller beskæftigelse i kommunen end man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevil

kår. En kommune med en benchmarkingindikator på 5 har 5 pct.-point flere unge med psykisk sygdom tilknyt

tet en uddannelse eller arbejde, end man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.  

• Benchmarkingindikator lig 0: Der er samme andel af unge med psykisk sygdom, som har tilknytning til uddan

nelse eller arbejdsmarkedet, som man kunne forvente på baggrund af kommunernes rammevilkår.  

• Benchmarkingindikator under 0: Der er en lavere andel af unge med psykisk sygdom, som har tilknytning til 

uddannelse eller beskæftigelse i kommunen end man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår. 

En kommune med en benchmarkingindikator på -5 har 5 pct.-point færre unge med psykisk sygdom tilknyttet 

en uddannelse eller arbejde, end man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.  

Tildeling af kommune ved benchmarking mellem kommuner 

En del af de unge i alderen 18-29-år flytter på et tidspunkt bopæl, og nogle gange også bopæls
kommune. Når en person flytter bopæl til en anden kommune indenfor analyseperioden, kan det 
være vanskeligt at vurdere, om det er fraflytterkommunen eller tilflytterkommunen, der har ydet en 
indsats. Dermed kan det være svært at beslutte, hvilken kommune, den pågældende skal henføres 
til. I benchmarkinganalysen er der forsøgt at tage højde for dette. I bilag 3 kan man læse mere om 
dette. 



4. Resultater fordelt på landsplan 

4.1 Forekomst af psykisk sygdom blandt unge 

Antallet af unge i alderen 18 til 29 år, der lever med psykisk sygdom, udgjorde ca. 77.100 personer 
i 2017, jf. figur 4.1. Det er en stigning på næsten 20.000 personer siden 2013, svarende til 33 pct.  

Antallet af unge med psykiske lidelser skal ses i sammenhæng med antallet af alle unge i alderen 
18-29 år. Psykisk syge unge udgør en stigende andel af alle 18-29-årige over de seneste 5 år. 
Således udgjorde unge med psykisk sygdom i 2017 ca. 8,5 pct. af alle 18-29-årige, mod ca. 7 pct. i 
2013, jf. figur 4.2.    

Figur 4 .1  

Antal unge med psykisk sygdom i alderen 18-29 år, 

2013-2017
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Andel unge med psykisk sygdom i alderen 18-29 

år, 2013-2017 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Stigning i antallet af unge med psykisk sygdom kan i princippet skyldes to forskellige forhold. Det 
kan skyldes, at den egentlige forekomst af sygdomme er øget blandt unge, men det kan også skyl
des ændringer i diagnosticeringspraksis, således at flere unge bliver diagnosticeret i dag sammen
lignet med tidligere. 

Unge med psykisk sygdom kan lide af en række vidt forskellige diagnoser, som kan være mere 
eller mindre udbredte, og en psykisk lidelse kan optræde med forskellige sværhedsgrader. De mest 
udbredte diagnoser blandt unge er stressrelaterede tilstande, depression, angst og ADHD, mens 
kun en mindre andel har fx spiseforstyrrelser, jf. figur 4.3.  

Nogle unge har mere end én psykisk sygdom. Således har omkring en femtedel af alle unge med 
psykiske lidelser to psykiske diagnoser og omkring 6 pct. har tre eller flere diagnoser, jf. figur 4.4.  
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Figur 4.2  
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Figur 4.3 

Unge fordelt på udvalgte diagnoser, 2017 
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Andel unge med psykiske lidelser fordelt på antal 

diagnoser, 2017 
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Anm.: Antallet af diagnoser er opgjort blandt 18 forskellige diagnosegrupperinger. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Over perioden 2013-2017 er der sket en fordobling i antallet af unge, der er diagnosticeret med 
udviklingsforstyrrelser, jf. figur 4.5. Unge med angst er steget med ca. 55 pct. og unge med ADHD 
er steget med ca. 47 pct. Unge med depression, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser er 
steget mindre end unge med psykiske lidelser generelt. Udviklingen i antal unge med psykiske 
lidelser – uanset diagnose – er dog højere end udviklingen i antallet af alle unge i alderen 18-29 år 
generelt set. 

Figur 4.5 

Udvikling i antal unge med udvalgte diagnoser, 2013-2017 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

4.2 Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse på landsplan 

Psykisk sygdom kan være forbundet med en række personlige og samfundsøkonomiske udfordrin
ger, herunder risici for manglende gennemførelse af uddannelse og manglende tilknytning til ar
bejdsmarkedet.   
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Figur 4.5  

Udvikling i antal unge med udvalgte diagnoser, 2013-2017 



Omkring 60 pct. af unge med psykiske lidelser er enten i gang med en uddannelse eller i beskæfti
gelse, jf. figur 4.6. Til sammenligning gælder det mere end 80 pct. af alle unge i alderen 18-29 år. 
Over de seneste 5 år er andel unge med psykisk sygdom med tilknytning til uddannelse eller be
skæftigelse steget fra ca. 57 pct. til 61 pct. Til sammenligning er tilknytning for alle 18-29-årige stort 
set uændret over samme periode.  

Når tilknytning blandt unge med psykisk sygdom er højere i 2017 end i de tidligere år, kan det både 
skyldes ændringer i kommunernes indsats, den aktuelle konjunktursituation, men også ændringer i 
populationens sygdomsbillede. Når flere unge har en psykisk diagnose, kan det som ovenfor nævnt 
skyldes, at forekomsten af lidelserne er steget, men det kan også skyldes, at den diagnostiske 
tærskel er sænket, således at unge med en psykisk diagnose er mindre syge i dag end førhen.   

Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse varierer betydeligt på tværs af diagnoser. Omkring 33 
pct. af unge med skizofreni er i gang med en uddannelse eller har et arbejde, mens det er gælden
de for ca. 80 pct. af unge med spiseforstyrrelser, jf. figur 4.7. Unge med spiseforstyrrelser har der
med i gennemsnit omtrent samme sandsynlighed for tilknytning som alle 18-29-årige.  

Figur 4.6 
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Figur 4.7 

Andel med tilknytning til uddannelse eller beskæf

tigelse fordelt på diagnoser, 2017 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Unge, der ikke har en tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet kan enten modtage en række 
offentlige ydelser eller være selvforsørgende. Der er generelt stor forskel på forsørgelsesstatus for 
ikke-tilknyttede unge med psykisk sygdom og ikke-tilknyttede unge generelt set. Næsten halvdelen 
af unge, der lider af en psykisk sygdom og som hverken er i gang med uddannelse eller i arbejde, 
modtager uddannelseshjælp og er ikke åbenlyst uddannelsesparate, jf. figur 4.8. Omkring 10 pct. er 
på et ressourceforløb, og godt 7 pct. modtager øvrige ydelser, der kan kategoriseres som midlerti-
digt ude af arbejdsmarkedet. Næsten 10 pct. modtager førtidspension3.   

Til sammenligning er næsten 50 pct. af alle 18-29-årige, som står uden tilknytning til arbejdsmarked 
eller uddannelse selvforsørgende og 16 pct. kan kategoriseres som ledige.    

3 Med førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, er der blev indført en aldersgrænse på 40 år for tilkendelse af førtidspension. Det 

indebærer, at antallet af unge i alderen 18-29 år, der modtager førtidspension, vil falde fremadrettet.  
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Forsørgelsesstatus for unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, 2017 
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Kilde: DREAM-database, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

4.3  Udvalgte karakteristika for unge i alderen 18 til 29 år 

Der er mange faktorer, der kan have betydning for, hvordan den enkelte klarer sig i uddannelsessy
stemet og muligheden for at have et job. Ovenstående gennemgang viste, at unge med psykisk 
sygdom har en svagere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet end deres jævnald
rende generelt. Det kan skyldes deres sygdom, men det kan også hænge sammen med mange 
andre faktorer, herunder uddannelsesniveauet, sociale forhold, opvækstvilkår eller helt andre for
hold.  

Det skal bemærkes, at der kan være et vist overlap mellem de forskellige sociale, uddannelses
mæssige og økonomiske forhold, og at det ikke er til at vide, om de enkelte hændelser og vilkår 
fører til psykiske diagnoser eller om det omvendte er tilfældet. I dette afsnit er der blot beskrevet en 
sammenhæng mellem den enkeltes karakteristika og psykisk sygdom. 

Unge med psykisk sygdom har et betydelig svagere uddannelsesniveau sammenlignet med alle 
unge i alderen 18-29 år. Set på hele gruppen af unge med psykiske lidelser har 60 pct. højst en 
grundskoleuddannelse mod ca. 30 pct. blandt alle i aldersgruppen, jf. figur 4.9.  

Fordelt på alder er der betydelige forskelle mellem de to grupper allerede for de 20-årige, hvor 
mere end 70 pct. af unge med psykisk sygdom højest har en grunduddannelse. Dette er tilfældet 
for under 40 pct. blandt alle 20-årige. Andelen med højest en grundskoleuddannelse er generelt 
faldende med alderen, men forskellen på omkring 30 pct.-point mellem unge med psykisk sygdom 
og alle unge, fortsætter helt frem til 29-årsalderen. 
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Figur 4.9 

Andel unge med grunduddannelse som højest fuldførte uddannelse fordelt på alder, 2017 
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Opvækstfaktorer 

Børn og unge, der har indikationer på en ressourcesvag opvækst risikerer i højere grad at have 
sociale problemer som voksne4. Derfor kan nogle af faktorerne, der opstår i barndommen have 
betydning for, om den unge er motiveret for at tage en uddannelse, eller om den unge oplever 
udfordringer ved at klare sig igennem uddannelsesforløbet og har det svært med at finde og fast
holde et arbejde. Det kan være faktorer, der karakteriserer forældrene, herunder deres uddannel
sesniveau eller deres psykiske sygdom, og det kan være hændelser, der opstår i barndommen som 
fx at den unge har mistet forældre, blev anbragt som barn, eller blev sigtet for kriminalitet som min
dreårig.  

Det tyder på, at unge med psykisk sygdom i langt højere grad har indikationer på ressourcesvag 
opvækst end alle andre unge i alderen 18-29 år. Fx er 16 pct. af unge med psykisk sygdom på et 
tidspunkt i deres barndom blevet anbragt, jf. figur 4.10. Det gør sig gældende kun for 4 pct. blandt 
alle 18-29-årige. Og omkring hver fjerde af unge med psykisk sygdom modtog forebyggende per
sonrettet støtte som børn, mod 7 pct. blandt alle unge.   

Herudover er flere unge med psykisk sygdom blevet sigtet for kriminalitet som mindreårige, og flere 
har mistet en eller begge forældre, end det er tilfældet blandt alle unge. Og sammenlignet med alle 
unge i Danmark har markant flere unge med psykisk sygdom forældre, der selv har, eller har haft 
en psykisk sydom. Endelig har flere unge med psykisk sygdom forældre uden en kompetencegi
vende uddannelse sammenlignet med alle unge i samme alder.  

4 Økonomi- og Indenrigsministeriet (2015), Familiernes Økonomi - fordeling, fattigdom og incitamenter. 
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Andel unge med grunduddannelse som højest fuldførte uddannelse fordelt på alder, 2017 



Figur 4.10 

Andel unge fordelt på forskellige opvækstfaktorer, 2017 
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Anm.:  Sigtet for kriminalitet som mindreårig omfatter unge, som blev sigtet eller mistænkt for at have begået en straffelovslovover
trædelse som under 18-årig.  Psykisk sygdom blandt forældrene er opgjort, hvis én af forældrene har fået registreret en diag
nose i Landspatientregistret i perioden 1995 til 2016.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Forbrug af sociale- og sundhedsydelser 

Unge med psykiske lidelser har også efter de fylder 18 år større sociale problemer som kriminalitet 
samt stof- og alkoholmisbrug end unge generelt. Således har 26 pct. af unge med psykiske lidelser 
på et tidspunkt modtaget en dom efter straffeloven, mens det tilsvarende er under 15 pct. af unge 
generelt, jf. figur 4.11.  

Figur 4.11 
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Figur 4.12 
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Anm.: Dømt for kriminalitet omfatter unge, der på et tidspunkt er blevet dømt for overtrædelse af straffeloven, dvs. eksklusiv færd
selsloven og særloven. Stofmisbrugsbehandling omfatter unge, der på et tidspunkt har modtaget behandlingen. Opgørelsen 
af unge med stofmisbrugsbehandling er baseret på 80 kommuner, der har godkendt deres data. Sociale indsatser omfatter 
blandt andet unge, der på et tidspunkt over perioden 2014-2016 har modtaget botilbud, socialpædagogisk støtte o.l. indsatser 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Omtrent hver tiende af de unge med psykiske lidelser har på et tidspunkt været i stofmisbrugsbe
handling. Det er markant flere end blandt unge i alderen 18-29 år generelt, hvor andelen er omkring 
2 pct. Tilsvarende har næsten 2 pct. af unge med psykisk sygdom på et tidspunkt modtaget alko
holbehandling mod 0,2 pct. af alle unge generelt.   

En væsentlig del af unge med psykiske lidelser modtager kommunale indsatser efter servicelovgiv
ningen. Det kan eksempelvis være socialpædagogisk støtte, aktivitetstilbud, eller et ophold på et 
botilbud. I alt har 18 pct. af unge med psykisk sygdom modtaget en indsats efter serviceloven over 
perioden 2014-2016. Det gælder til sammenligning kun 3 pct. af alle 18-29-årige.  

Unge med psykiske lidelser har også generelt et større forbrug af sundhedsydelser end alle 18-29
årige. Fx har 50 pct. af alle unge med psykisk sygdom haft kontakt til somatisk sygehusvæsen i 
løbet af 2016. Det tilsvarende gælder for 36 pct. blandt alle 18-29-årige, jf. figur 4.12.  



5. Resultater på kommuneniveau 

I dette kapitel gennemføres en benchmarkinganalyse af forskelle på tværs af kommuner i forhold til 
unge med psykiske lidelser og deres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Inden der gen
nemføres en benchmarkinganalyse af tilknytningen, ses der først på forskelle i forekomst af psykisk 
sygdom blandt unge på tværs af landet.  

5.1 Unge med psykisk sygdom i kommuner og regioner 

På tværs af kommuner og regioner er der generelt en relativ stor variation i andelen af unge i alde
ren 18 til 29 år, der har en psykisk sygdom, jf. figur 5.1. Andelen er mere end dobbelt så høj i kom
muner med de højeste andele, som i kommuner med de laveste andele. Også på tværs af regioner 
er der variationer i, hvor mange unge der har psykisk sygdom. Med næsten 11 pct. af alle unge, er 
andelen af unge med psykisk sygdom højest i henholdsvis Region Sjælland og Region Syddan
mark. I Region Hovedstaden og Region Nordjylland er andelen lavest på henholdsvis 7 pct. og 7,5 
pct.  Der er samtidig en betydelig spredning i andelen af unge med psykiske lidelser på tværs af 
kommuner inden for de enkelte regioner. Det gælder særligt for kommuner i Region Hovedstaden.  

Figur 5.1 

Andel unge med psykisk sygdom fordelt på kommuner og regioner, 2017 
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Anm.:  Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, fremgår andel med psykisk sygdom ikke for disse 
kommuner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Variationen i antallet af diagnoser på tværs af regionerne kan blandt andet være udtryk for varie
rende sygelighed i befolkningen, forskellig brug af diagnoser og forskelle i organiseringen af indsat
serne i den enkelte region, herunder opgavefordelingen mellem praksissektor og sygehuspsykiatri
en5.  Den store forskel i forekomsten på tværs af kommuner kan også afspejle forskelle i den kom
munale sociale indsats, herunder visitation og samarbejde med sygehuspsykiatrien.   

På landsplan er der generelt en markant stigning i antallet af unge med psykisk sygdom over de 
seneste 5 år. I alle regioner har der været en stigning i antallet og andelen af unge med psykisk 
sygdom. Den højeste stigning over perioden 2013 til 2017 har været i Region Nordjylland, hvor 

5 Psykiatriudvalget (2012): Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – udvikling i diagnoser og behandling. Bilagsrapport 2 
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Figur 5.1 

Andel unge med psykisk sygdom fordelt på kommuner og regioner, 2017 



andelen af unge med psykisk sygdom er steget fra 5,3 pct. til 7,5 pct., jf. figur 5.2. Dette skal blandt 
andet ses i lyset af, at andelen af unge med psykisk sygdom var lavest i Region Nordjylland i 2013.  

Med undtagelse af en enkelt kommune har der i alle kommuner været en vækst i andelen af unge 
med psykisk sygdom. Men der er generelt en betydelig variation på tværs af kommuner i, hvor stor 
denne vækst har været. I 25 kommuner har væksten været lavere end på landsplan, mens udvik
ling i de resterende 71 kommuner har været på samme niveau som landsplan eller højere, jf. figur 
5.3.  

Figur 5.2 
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Figur 5.3 

Ændring i andel unge med psykisk sygdom fordelt 

på kommuner, 2013-17 
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Anm.:  Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, fremgår andel med psykisk sygdom ikke for disse 
kommuner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

5.2 Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

Der er en markant forskel på tværs af kommunerne i andelen af unge med psykisk sygdom, der er i 
gang med en uddannelse eller i arbejde. Den laveste andel er 44 pct. og den højeste er 73 pct., jf. 
figur 5.4. Samlet set er 63 kommuner placeret under gennemsnittet, mens 34 af kommunerne er 
placeret på landsgennemsnittet eller derover.   

I langt de fleste kommuner er andelen tilknyttet en uddannelse eller beskæftigelse højere i 2017 
sammenlignet med 2013. I 9 af kommunerne er andelen lavere i 2017 end i 2013, jf. figur 5.5. Om
vendt er andelen, der er tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse steget med mere end 10 pct.
point i 5 af kommunerne over samme periode.  
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Figur 5.4 
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Figur 5.5 
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Anm.:  Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller beskæf
tigelse, fremgår tilknytning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Andel med tilknytning til en uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom varie
rer også på tværs af regioner. Andelen er højest i Region Hovedstaden med ca. 67 pct. der har en 
tilknytning, mens det tilsvarende tal er mellem 53 og 59 pct. i de øvrige fire regioner, jf. figur 5.6. 
Indenfor hver af de fem regioner er der en betydelig forskel mellem kommunerne i forhold til tilknyt
ning til uddannelse og beskæftigelse.  

Figur 5.6 

Andel med tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt  unge med psykisk sygdom fordelt på 

kommuner og regioner, 2017 
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Anm.:  Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller be
skæftigelse, fremgår tilknytning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

5.3 Benchmarking med kontrol for rammevilkår  

Nogle af de kommunale forskelle i tilknytningen til uddannelse eller arbejdsmarkedet blandt unge 
med psykisk sygdom kan forklares af forskelle i kommunernes rammevilkår. Således er der en 
række faktorer, der øger eller mindsker sandsynligheden for, at de unge med psykisk sygdom er 
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tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarkedet, og som er udenfor kommunernes indflydelse på kort og 
mellemlang sigt. Med udgangspunkt i en logistisk regressionsanalyse, tages der højde for faktorer 
som unges helbred, en række socioøkonomiske faktorer samt opvækstvilkår. I regressionsanalysen 
indgår alle variable samtidig, hvilket indebærer, at de beskrevne retninger udtrykker variablens 
betydning, når de øvrige variable holdes konstant. I afsnit 3.2 er metoden for kontrol af rammevilkår 
gennemgået nærmere. I tabel 5.1 præsenteres de inkluderede rammevilkårsvariable, som er stati
stisk signifikante og robuste i perioden 2014-20176. 

En del af de inkluderede faktorer relaterer sig til den enkelte unges psykiske sygdom, herunder den 
pågældende diagnose, om man evt. har flere diagnoser, hvor længe man har været psykisk syg, 
hvornår man senest havde kontakt til et sygehus og typen samt omfanget af kontakterne, som fx 
længden af indlæggelserne og antallet af ambulante kontakter i løbet af året. Generelt er resultatet, 
at jo flere kontakter, jo længere indlæggelse og jo flere år med kontakt til psykiatrisk sygehus, jo 
lavere sandsynlighed for beskæftigelse eller uddannelse.   

Herudover er der inkluderet unges eventuelle kontakter til øvrigt sundhedsvæsen, herunder prak
sissektoren og somatisk sygehus. Kontakter til sundhedsvæsenet er forbundet med personernes 
sygelighed, således at jo flere kontakter, jo lavere sandsynlighed for at være tilknyttet til uddannelse 
eller beskæftigelse. Det gælder fx unge, der også har en alvorlig somatisk sygdom, unge med en 
indlæggelse på somatisk sygehus, samt unge der kontakter almen praksis.  

I indeværende analyse er kontakt til speciallægerne, på nær praktiserende psykiatriker, samt kon
takt med den øvrige del af praksissektoren, på nær praktiserende psykolog forbundet med højere 
sandsynlighed for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Kontakterne til de forskellige dele af 
praksissektoren kan være et udtryk for, at den unge er i et behandlingsforløb, der øger sandsynlig
hed for at være i gang med en uddannelse eller i job. 

Andre faktorer, som der kontrolleres for er blandt andet unges alder, oprindelse, civilstatus og deres 
uddannelsesniveau. Der kontrolleres også for, om de enkelte er blevet dømt efter straffeloven eller 
sigtet for kriminalitet som mindreårige. Der kontrolleres også for en række faktorer, der relaterer sig 
til den unges opvækst, herunder om de blev anbragt uden for hjemmet, om de modtog forebyggeli
ge foranstaltninger som børn, om forældrene fik deres første barn som teenagere samt forældrenes 
uddannelsesniveau.  Disse hændelser i barndommen er forbundet med lavere sandsynlighed for 
tilknytning til uddannelse og beskæftigelse i dag. 

Endeligt er der kontrolleret for en række lokale arbejdsmarkedsforhold. Jo flere arbejdspladser, der 
forudsætter færdigheder på grundniveau, jo lavere sandsynlighed for tilknytning. Jo større ledighed 
i pendlingsområdet, jo lavere sandsynslighed for at den unge med psykisk sygdom er tilknyttet 
beskæftigelse eller i gang med uddannelse7. Når man bor i et storbyområde, som inkluderer én af 
de fire største byer (København, Aarhus, Odense, Aalborg) er der særlig høj koncentration af ar
bejdspladser og uddannelsesmuligheder. Det øger sandsynlighed for tilknytning til uddannelse eller 
beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom. 

6 Enkelte diagnoser, vestlige indvandre og efterkommere, samt om man har været indlagt i under 5 dage er ikke statistisk i alle årene.  
7 Arbejdspladser på grundniveau er i denne analyse opgjort som antal lønmodtagere på grundniveau, lønmodtagere i øvrigt og lønmodtagere uden 

nærmere angivelse ud af alle beskæftigede i pendlingsområdet. I KORA (2017) - Benchmarking- og effektivitetsanalyse på integrationsområdet, er 

der fundet lignende resultater for en gruppe borgere, der kan have vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet.    



Tabel 5.1  

Modelspecifikation – tilknytning  til uddannelse eller beskæftigelse for unge med psykisk sygdom 

Variabel Resultat 

Antal måneder siden seneste kontakt på 
psykiatrisk sygehus 

Jo flere måneder siden den seneste kontakt på psykiatrisk sygehus, jo 
højere er sandsynlighed for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.  

Antal år man har haft kontakt på psykiatrisk 
sygehus 

Jo flere år, den enkelte samlet set har haft kontakt på psykiatrisk sygehus, 
jo lavere er sandsynlighed for tilknytning. 

Antal dage indlagt på et psykiatrisk syge
hus i det seneste år med kontakt 

Jo flere dage med en indlæggelse på et psykiatrisk sygehus, jo lavere er 
sandsynlighed for tilknytning. 

 Antal ambulante besøg i det seneste år 
med kontakt Jo flere ambulante besøg, jo lavere er sandsynlighed for tilknytning. 

Indlæggelse på somatisk sygehusafdeling 
Hvis man havde et indlæggelsesforløb på somatisk sygehusafdeling, er 
sandsynlighed for tilknytning lavere. 

Kontakter til praksissektor 

Unge med kontakt til hhv. praktiserende psykiater, psykolog og kontakter i 
almen praksis har lavere sandsynlighed for at tilknytning til uddannelse 
eller beskæftigelse. Hvis den unge har kontakter til øvrig speciallægeprak
sis eller øvrig praksissektor er sandsynlighed for tilknytning højere.    

Forskellige diagnoser1) set i forhold til 
skizofreni 

Sammenlignet med unge med skizofreni har unge med øvrige diagnoser 
højere sandsynlighed for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.   

Flere psykiske diagnoser Jo flere psykiske sygdomme, jo lavere er sandsynlighed for tilknytning.  

Alvorlige (somatiske) sygdomme2) Hvis den unge også har en alvorlig somatisk sygdom som fx kræft, er 
sandsynlighed for tilknytning lavere. 

Alder Jo ældre den unge er, jo lavere er sandsynlighed for tilknytning til uddan
nelse eller beskæftigelse. 

Oprindelse 
Ikke vestlige indvandrere og efterkommere har lavere sandsynlighed for 
tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse sammenlignet med unge med 
dansk oprindelse. 

Højest fuldført uddannelse 
Unge med enten uoplyst fuldført uddannelse, eller som har grundskole som 
højest fuldførte uddannelse har lavere sandsynlighed for tilknytning til en 
uddannelse eller beskæftigelse. 

Enlig 
Enlige unge har lavere sandsynlighed for tilknytning sammenlignet med 
unge der lever i par. 

Har børn Unge med børn har højere sandsynlighed for tilknytning sammenlignet med 
unge uden børn. 

Dømt efter straffeloven eller sigtet for 
kriminalitet som mindreårig 

Hvis den unge er blevet dømt efter straffeloven eller sigtet for kriminalitet 
som mindreårig er sandsynlighed for tilknytning lavere. 

Sociale foranstaltninger som barn 
Hvis den unge som barn havde været anbragt udenfor hjemmet, eller 
modtog forebyggelige foranstaltninger er sandsynlighed for tilknytning til 
uddannelse eller beskæftigelse lavere. 

Fars og mors uddannelsesniveau 
Jo højere forældrenes uddannelsesniveau, jo højere er sandsynlighed for 
tilknytning.  

Barn af teenagemor eller far Hvis én af den unges forældre var teenagere, da de fik deres første barn er 
den unges sandsynlighed for at have tilknyttet lavere.  

Ledighedsprocent i pendlerområdet Jo højere ledighedsprocent, jo lavere er sandsynlighed for tilknytning.  

Storby i pendlerområdet 
Unge fra kommuner i storbyområder har større sandsynlighed for tilknyt
ning.  

Andel arbejdspladser på grundniveau Jo højere andel arbejdspladser på grundniveau, jo lavere er sandsynlighed 
for tilknytning.  

Anm.:  1). Der kontrolleres for 18 forskellige diagnoser, hvor skizofreni er reference. Der er tale om sygdomme som depression, 
angst, stressrelaterede sygdomme, ADHD, spiseforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser med flere. Se bilag 3 for liste over alle 
sygdomme. 2). Der er tale om 19 udvalgte sygdomme, herunder hjertesygdomme, kræftsygdomme, lungesygdomme, diabe
tes mv.  Se bilag 3 for liste over alle sygdomme. 

Diskussion af kommunernes rammevilkår Diskussion af kommunernes rammevilkår 

Ud over de opstillede faktorer i tabel 5.1. er der i analysen også undersøgt for en række andre 
faktorer, som ikke viste sig at have statistisk signifikant forklaringskraft i forhold til unges tilknytning 
til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Det er blandet andet køn samt en række personlige begiven
heder, som død i den nærmeste familie og psykisk sygdom blandt forældrene. Nogle af disse fakto
rer havde signifikant forklaringskraft i de diagnosespecifikke benchmarkinganalyser, jf. bilag 3.  
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højere er sandsynlighed for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.  

Antal år man har haft kontakt på psykiatrisk 
sygehus 

Jo flere år, den enkelte samlet set har haft kontakt på psykiatrisk sygehus, 
jo lavere er sandsynlighed for tilknytning. 

Antal dage indlagt på et psykiatrisk syge-
hus i det seneste år med kontakt 

Jo flere dage med en indlæggelse på et psykiatrisk sygehus, jo lavere er 
sandsynlighed for tilknytning. 

 Antal ambulante besøg i det seneste år 
med kontakt Jo flere ambulante besøg, jo lavere er sandsynlighed for tilknytning. 

Indlæggelse på somatisk sygehusafdeling 
Hvis man havde et indlæggelsesforløb på somatisk sygehusafdeling, er 
sandsynlighed for tilknytning lavere. 

Kontakter til praksissektor 

Unge med kontakt til hhv. praktiserende psykiater, psykolog og kontakter i 
almen praksis har lavere sandsynlighed for at tilknytning til uddannelse 
eller beskæftigelse. Hvis den unge har kontakter til øvrig speciallægeprak-
sis eller øvrig praksissektor er sandsynlighed for tilknytning højere.    

Forskellige diagnoser1) set i forhold til 
skizofreni 

Sammenlignet med unge med skizofreni har unge med øvrige diagnoser 
højere sandsynlighed for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.   

Flere psykiske diagnoser Jo flere psykiske sygdomme, jo lavere er sandsynlighed for tilknytning.  

Alvorlige (somatiske) sygdomme2) 
Hvis den unge også har en alvorlig somatisk sygdom som fx kræft, er 
sandsynlighed for tilknytning lavere. 

Alder Jo ældre den unge er, jo lavere er sandsynlighed for tilknytning til uddan-
nelse eller beskæftigelse. 

Oprindelse 
Ikke vestlige indvandrere og efterkommere har lavere sandsynlighed for 
tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse sammenlignet med unge med 
dansk oprindelse. 

Højest fuldført uddannelse 
Unge med enten uoplyst fuldført uddannelse, eller som har grundskole som 
højest fuldførte uddannelse har lavere sandsynlighed for tilknytning til en 
uddannelse eller beskæftigelse. 

Enlig 
Enlige unge har lavere sandsynlighed for tilknytning sammenlignet med 
unge der lever i par. 

Har børn Unge med børn har højere sandsynlighed for tilknytning sammenlignet med 
unge uden børn. 

Dømt efter straffeloven eller sigtet for 
kriminalitet som mindreårig 

Hvis den unge er blevet dømt efter straffeloven eller sigtet for kriminalitet 
som mindreårig er sandsynlighed for tilknytning lavere. 

Sociale foranstaltninger som barn 
Hvis den unge som barn havde været anbragt udenfor hjemmet, eller 
modtog forebyggelige foranstaltninger er sandsynlighed for tilknytning til 
uddannelse eller beskæftigelse lavere. 

Fars og mors uddannelsesniveau 
Jo højere forældrenes uddannelsesniveau, jo højere er sandsynlighed for 
tilknytning.  

Barn af teenagemor eller far Hvis én af den unges forældre var teenagere, da de fik deres første barn er 
den unges sandsynlighed for at have tilknyttet lavere.  

Ledighedsprocent i pendlerområdet Jo højere ledighedsprocent, jo lavere er sandsynlighed for tilknytning.  

Storby i pendlerområdet 
Unge fra kommuner i storbyområder har større sandsynlighed for tilknyt-
ning.  

Andel arbejdspladser på grundniveau Jo højere andel arbejdspladser på grundniveau, jo lavere er sandsynlighed 
for tilknytning.  

Modelspecifikation – tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse for unge med psykisk sygdom 
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Der kan herudover være andre faktorer, som påvirker den enkeltes chancer for tilknytning til ud
dannelse eller beskæftigelse og som dermed er relevante at tage højde for, men som ikke har 
været muligt at inddrage. Det er blandt andet forskelle i den enkeltes motivation for at være i gang 
med en uddannelse eller job og den unges netværk. Disse vil have betydning for den enkeltes 
mulighed for at være i beskæftigelse, men der findes generelt ikke gode mål for dem i registerdata.  

Andre faktorer, der spiller ind i forhold til den enkeltes mulighed for at have en tilknytning til et ar
bejde eller en uddannelse er eventuelle forskelle i visitationen til behandlingen og behandlingskvali
teten på tværs af landets psykiatriske sygehuse. Forskelle i visitationen til behandlingen på psykia
triske sygehuse kan blandt andet indebære, at der er forskelle i populationstyngden på tværs af 
kommuner. Det kan påvirke muligheden for at have tilknytning. På samme måde kan kvaliteten i 
behandlingen spille en rolle. Jo bedre behandling generelt, jo højere sandsynlighed for at den en
kelte kan komme sig og have et arbejde eller være i gang med en uddannelse. Men generelt er 
både visitationspraksis og kvalitet vanskeligt at definere og måle. I analysen er der forsøgt at tage 
hensyn til den enkeltes diagnose(r) og omfanget af kontakter, tiden siden den seneste kontakt og 
antal år med kontakt i psykiatrien som nogle af de faktorer, der er anvendt som proxyer for popula
tionstyngden. Når man har taget højde for den enkeltes sygelighed og øvrige relevante forhold, der 
kan påvirke mulighederne for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse, kunne oplysninger om 
sygehusafdelinger og psykiatriske centre have været proxyer for kvaliteten i behandlingen. Hvis 
man havde haft oplysninger om, på hvilket sygehusafdeling eller psykiatrisk center den enkelte 
unge havde modtaget behandling på, kunne man have inddraget disse oplysninger med i analysen. 

I analysen er der inkluderet oplysninger om eventuelle anbringelser og forebyggelige foranstaltnin
ger i personernes barndom. Man kan generelt diskutere, om nogle af disse faktorer er egentlige 
rammevilkår for kommunerne eller ej. På den ene side har kommunerne haft mulighed for at påvir
ke, om fx individerne på et tidspunkt har modtaget en forebyggende foranstaltning eller er blevet 
anbragt. På den anden side er der er tale om forhold, som ligger tilbage i tid og som kan betragtes 
at være et rammevilkår for indsatsen overfor den unge i dag. Modtagelse af sociale foranstaltninger 
som barn, betragtes derfor i analysen som grundvilkår for den enkelte kommune, der kan være 
med til at påvirke den enkelte unges mulighed for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse i 
dag. Samtidigt kommer, at en del unge skifter bopælskommune fra barndommen til de er i 20’erne. 
Det indebærer, at den kommune, som har ydet en social indsats i barndommen, ikke nødvendigvis 
er den samme kommune som yder en beskæftigelsesindsats i dag. Disse forhold betragtes derfor i 
analysen som et rammevilkår for den nuværende indsats.  

I princippet findes der en række andre faktorer, der kan påvirke den unges mulighed for tilknytning 
til uddannelse eller beskæftigelse. Det kan være indsatser som sociale foranstaltninger, herunder 
botilbud og socialpædagogisk støtte, misbrugsbehandling og lignende. Det er indsatser og ydelser, 
som voksne har mulighed for at modtage fra kommunen efter konkret vurdering, og som den enkel
te kommune kan påvirke på kort sigt. Disse forhold betragtes i analysen ikke som rammevilkår for 
den nuværende indsats. I afsnit 5.4 er der foretaget en analyse af, hvor meget nogle af disse fakto
rer betyder i forhold til tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse for unge med psykisk sygdom 
med det formål, at kommunerne med fordel kan overveje at gøre en særlig indsats for denne grup
pe i forhold til beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse) eller uddannelse.  

Endelig kunne man have overvejet at inkludere oplysninger om de unges forsørgelsesstatus, her
under en markering af, om de unge er uddannelsesparate, eller om de er i et ressourceforløb. Men 
disse betragtes ikke som rammevilkår, da de er en del af den kommunale beskæftigelsesindsats. 



Benchmarkingresultater 

På baggrund af de inkluderede rammevilkår er der beregnet en forventet andel af unge med psy
kisk sygdom, der er tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse, og figur 5.7 viser, hvordan kommu
nerne placerer sig, når man ser på forskellen mellem den faktiske og den forventede andel tilknyttet 
uddannelse eller beskæftigelse.  

Figur 5.7 

Benchmarkingindikator for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom 

Anm.:1. kvintil dækker over den femtedel af kommunerne, der har den laveste benchmarkingindikator og dermed de kommuner, der 
har den laveste andel tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse i forhold til, hvad man kunne forvente på baggrund af ramme
vilkår. 5. kvintil dækker over den femtedel af kommunerne, der har den højeste benchmarkingindikator. Læsø Kommune er 
markeret med grå, da Læsø Kommune ikke indgår i analysen som følge af for få observationer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 5.7  

Benchmarkingindikator for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom 



De kommuner, der indgår i 1. kvintil, har således den laveste andel af unge med psykisk sygdom 
tilknyttet i forhold til hvad man kunne forvente på baggrund af kommunernes rammevilkår, mens 
kommuner i 5. kvintil har den højeste andel af unge med tilknytning i forhold til hvad man kunne 
forvente på baggrund af deres rammevilkår. 

Figur 5.8 viser de 10 kommuner med henholdsvis den laveste og højeste andel unge med psykisk 
sygdom tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse i forhold til, hvad man kunne forvente på baggrund 
af rammevilkår. Fx er andelen af unge tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse i Odder Kommune 
ca. 10 pct.-point lavere end man kunne forvente, når man tager højde for rammevilkår. Omvendt er 
andelen af unge i gang med en uddannelse eller i job i henholdsvis, Aabenraa, Dragør og Kolding 
Kommune mere end 5 pct.-point højere end forventet. 

Figur 5.8 

De ti kommuner med højeste og laveste andel tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse ift. forventet  
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Anm.: Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller be
skæftigelse, fremgår tilknytning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan man blandt andet se den faktiske andel tilknyttet 
uddannelse eller beskæftigelse og den forventede andel under hensyntagen til rammevilkår for hver 
kommune. 

Forskellen i benchmarkingindikatoren på tværs af kommuner afspejler blandt andet den kommunale 
unge- og beskæftigelsesindsats. Men der kan som tidligere nævnt også være forhold, som det 
umiddelbart er vanskeligt at måle og observere i data. Eksempelvis kan der være forskelle i diag
nosepraksis og behandlingskvaliteten på tværs af landet. Det rejser blandt andet spørgsmålet om, 
hvorvidt en god placering på benchmarkingindikatoren til en vis grad skyldes, at kommunen har en 
mindre kompleks gruppe af unge med psykisk sygdom. 

Man kunne forstille sig, at hvis der i nogle kommuner er en høj andel af unge med psykisk sygdom, 
så er populationen alt andet lige mindre kompleks end i kommuner med lav andel af unge med 
psykisk sygdom. I givet fald burde man kunne se en positiv sammenhæng mellem andel af unge 
med psykiske lidelser i kommunen, og hvor godt kommunen klarer sig i forhold til tilknytningen til 
uddannelse eller beskæftigelse. 

Figur 5.9 viser, at der ikke er en nævneværdig sammenhæng mellem andel unge med psykisk 
sygdom i kommunen, og hvor godt kommenen klarer sig på tilknytning til uddannelse eller beskæf
tigelse blandt disse unge i forhold til hvad man kunne forvente.  
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Figur 5.8  

De ti kommuner med højeste og laveste andel tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse ift. forventet  



Dette skyldes formentligt, at der allerede er taget højde for en række forskelle i sygdomsbilledet 
blandt de unge, herunder blandt andet diagnoser, antal kontakter og ydelser, antal måneder siden 
den seneste kontakt i psykiatrien og antal år med en kontakt. Forhold, som kan siges at være ud
tryk for tyngden blandt de unge med psykisk sygdom.    

Figur 5.9 

Sammenhæng mellem andel unge med psykisk sygdom og benchmarkingindikatoren i kommunen  
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Anm.:  Sammenhæng mellem andel unge med psykisk sygdom i kommunen og benchmarkingindikatoren er ikke statistisk signifikant 
Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller be
skæftigelse, fremgår tilknytning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

5.4 Betydning af udvalgte risikomarkører 

I det forrige afsnit blev benchmarking af kommuner og regioner foretaget under hensyn til ramme
vilkår. Der kan herudover være en række andre forhold, der kan hænge sammen med unges til
knytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. For at hjælpe kommunerne med at identificere unge, 
der er i risiko for at ikke have en tilknytning, undersøges i dette afsnit en række udvalgte risikomar
kører. 

Betydningen af de enkelte risikomarkører undersøges, samtidig med at rammevilkår holdes kon
stante. Resultaterne nedenfor er således udtryk for, hvad hver enkelt risikomarkør gør for sandsyn
ligheden for at være tilknyttet en uddannelse eller beskæftigelse, når de tidligere nævnte rammevil
kår og de øvrige risikomarkører holdes konstante. 

Det er vigtigt at understrege, resultater fra denne analyse ikke skal anvendes til at stille spørgs
målstegn ved, om den enkelte unge skal have disse indsatser. Risikomarkørerne kan anvendes til 
at opspore unge med forhøjet risiko for ikke at have tilknytning til uddannelse eller i job, med hen
blik på at gøre en særlig indsats for, at også disse unge får tilknytning. Det gælder fx unge, der 
modtager alkohol- eller stofmisbrugsbehandling samt unge, der modtager sociale indsatser efter 
serviceloven.  

Sandsynligheden for at have tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse i 2017 afhænger også af, 
om man tidligere har modtaget offentlige ydelser, og i givet fald hvor længe, hvilken ydelse og ind
sats man har modtaget. Men dette ses som en direkte del af den nuværende beskæftigelsesrettede 
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Figur 5.9  

Sammenhæng mellem andel unge med psykisk sygdom og benchmarkingindikatoren i kommunen  



indsats i kommunen og ikke som et rammevilkår eller en risikomarkør, som kommunerne skal gø
res opmærksom på. Ydelseshistorik er derfor ikke en del af denne analyse om risikomarkører. 

Selvom disse risikomarkør påvirker sandsynligheden for tilknytning til en uddannelse eller beskæf
tigelse, betragtes de ikke som rammevilkår for kommunen, idet den enkelte kommune har mulighed 
for at påvirke dem, også på den helt korte bane. Der er tale om indsatser, som de unge modtager, 
eller har modtaget inden for kort sigt, og som kommunen i højt grad selv kan styre og har ansvar 
for. Samtidig viser analysen alene de sammenhænge der er mellem forskellige faktorer på bag
grund af individernes status. Man kan således ikke anlægge en kausalitetsbetragtning – man kan fx 
ikke konkludere, at hvis man giver færre unge socialpædagogisk støtte vil det medføre, at flere 
unge vil opnå tilknytning til uddannelse eller arbejde. 

Figur 5.10 viser, at unge med psykisk sygdom, der samtidig modtager en række sociale- og mis
brugsindsatser har lavere sandsynlighed for at være tilknyttet en uddannelse eller beskæftigelse 
end øvrige unge med psykisk sygdom.  

Figur 5.10 

Sammenhæng mellem udvalgte risikomarkører og sandsynligheden for at være tilknyttet uddannelse eller 

arbejdsmarkedet 
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Anm.: Denne del af analysen er baseret på de 45 kommuner, der både indgår i De Kommunale Serviceindikatorer samt i Stofmis
brugsbehandling – Social. Hvis en person modtager flere sociale indsatser på en gang, vægter botilbud højest, efterfulgt af 
socialpædagogisk støtte, efterfuldt af aktivitets- og samværsydelse, efterfulgt af øvrige indsatser efter sociallovgivningen.  
Estimaterne i figuren er udregnet på baggrund af en logistisk regressionsanalyse med de samme variable som i benchmar
kinganalysen samt de nævnte variable ovenfor. Se bilag 3 for yderligere detaljer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Nogle unge med psykisk sygdom modtager midlertidige eller længerevarende botilbud, fordi de har 
behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, eller fordi de i en periode 
har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Disse har ca. 20 pct.-point mindre sandsynlighed 
for at have tilknytning end øvrige unge med psykisk sygdom.   

Nogle unge modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem med henblik på at udvikle og vedlige
holde personlige færdigheder, skabe eller opretholde sociale netværk samt struktur i dagligdagen, 
således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Unge, der 
modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem har 16 pct.-point lavere sandsynlighed for tilknytning 
til uddannelse eller beskæftigelse end andre unge med psykisk sygdom. 
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Figur 5.10  

Sammenhæng mellem udvalgte risikomarkører og sandsynligheden for at være tilknyttet uddannelse eller 

arbejdsmarkedet 



Andre unge modtager aktivitets- og samværsydelse, herunder beskyttet beskæftigelse, med det 
formål at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkårene. Unge, der modtager 
aktivitets- og samværsydelse, har ca. 18 pct.-point lavere sandsynlighed for tilknytning til uddannel
se eller beskæftigelse sammenlignet med andre unge med psykisk sygdom.  

Unge, der modtager øvrige indsatser efter serviceloven, samt unge der er i stof- eller alkoholbe
handling har også lavere sandsynlighed for at tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.   

Ovenstående sammenhænge er fundet på individniveau. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt om
fanget af risikomarkører på kommuneniveau har stor betydning for kommunernes rangering i 
benchmarkinganalysen. En særskilt analyse blandt de 45 kommuner, der findes sociale og mis
brugsdata for viser, at dette ikke er tilfældet. Medtages de nævnte risikomarkører rykker kommuner 
typisk 0-3 pladser i rangeringen. Den kommune, der rykker flest pladser, rykker i alt 15 pladser.  

5.5 Fokus på udvalgte diagnoser  

Der er generelt store kommunale forskelle i forekomsten af udvalgte psykiske diagnoser blandt 
unge i alderen 18 til 29 år. Figur 5.11 viser spredningen mellem de ti kommuner med henholdsvis 
lavest og højest andel unge med udvalgte diagnoser i alderen 18 til 29 år. På tværs af kommuner 
udgør fx antal unge med ADHD mellem ½ pct. og knap 3 pct. af unge i alderen 18 til 29 år. Antal 
unge med ADHD er således 6 gange højere i de ti kommuner med højest forekomst end i de ti 
kommuner med lavest forekomst, set relativt til kommunernes indbyggertal af unge. Stor kommunal 
spredning i forekomsten ses også blandt unge med henholdsvis personlighedsforstyrrelser og ud
viklingsforstyrrelser.   

Figur 5.11 

Spredning mellem ti kommuner med henholdsvis højest og lavest forekomst af udvalgte diagnoser blandt 

unge i alderen 18-29 år 
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Anm.: Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, fremgår andelen unge med psykisk sygdom ikke for 
disse kommuner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Benchmarking med kontrol for rammevilkår for unge med udvalgte diagnoser 

I dette afsnit er der foretaget separate benchmarkinganalyser for hver af de udvalgte diagnoser 
under hensyn til rammevilkår.  
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Figur 5.11 

Spredning mellem ti kommuner med henholdsvis højest og lavest forekomst af udvalgte diagnoser blandt 

unge i alderen 18-29 år 



Resultater af de otte diagnosespecifikke benchmarkinganalyser viser, at der er kommuner, som har 
højere andel unge med tilknytning til uddannelse eller job i forhold til, hvad man kunne forvente på 
baggrund af deres rammevilkår, mens der også er kommuner med lavere andel end forventet, jf. 
figur 5.12. For unge med angst fx, er andelen med tilknytning omkring 12 pct.-point lavere end man 
kunne forvente på baggrund af rammevilkår i de ti kommuner, der klarer sig dårligst. Samtidigt er 
andelen med tilknytning omkring 7 pct.-point bedre end man kunne forvente på baggrund af ram
mevilkår i de kommuner, der klarer sig bedst. For andre diagnoser er der ligeledes betydelig spred
ning i benchmarkingindikatoren mellem kommuner.  

Figur 5.12 

Spredning mellem ti af kommuner med henholdsvis højest og lavest andel unge med psykisk sygdom til

knyttet uddannelse eller job justeret for rammevilkår 
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Anm.: Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller be
skæftigelse, fremgår tilknytning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” kan man for hver af de otte udvalgte diagnoser se andelen 
af unge med tilknytning under hensyntagen til rammevilkår for hver kommune. 

Sammenhæng mellem benchmarkingindikatorer 

I dette afsnit undersøges, om der på kommuneniveau er en sammenhæng mellem andelen unge 
tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse på tværs af de forskellige diagnoser. Er det eksempelvis 
sådan, at der er en tendens til, at kommuner generelt er enten gode eller dårlige til at få unge med 
psykisk sygdom i gang med en uddannelse eller i job – uanset diagnose? Der tages i den forbindel
se udgangspunkt i kommunernes benchmarkingindikatorer på tværs af de psykiske diagnoser.  

Det fremgår af tabel 5.2, at der er positiv sammenhæng mellem benchmarkingindikatorer på tværs 
af nogle af diagnoserne, således at kommunerne generelt enten har høje eller lave andele unge 
med tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Der er blandt andet en stærk positiv sammen
hæng mellem andel af unge med henholdsvis angst, stressrelaterede tilstande samt personligheds
forstyrrelse, der har tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Der er også en stærk positiv 
sammenhæng mellem andel af unge med ADHD og andel af unge med udviklingsforstyrrelser, der 
har tilknytning til en uddannelse eller beskæftigelse.  

Tilsvarende er der moderate positive sammenhænge på tværs af andre diagnoser, som fx mellem 
andelen af unge med udviklingsforstyrrelser, angst og stressrelaterede tilstande.  
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Figur 5.12  

Spredning mellem ti af kommuner med henholdsvis højest og lavest andel unge med psykisk sygdom til-

knyttet uddannelse eller job justeret for rammevilkår 
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Tabel 5.2  

Korrelations mellem benchmarkingindikatorer 

Skizofreni ADHD Depression Angst Stress 
Personligheds

forstyrrelser 

Udviklings

forstyrrelser 

Spise

forstyrrelser 

Skizofreni 1 

ADHD -0,05 1   

Depression 0,05 0,03 1 

Angst 0,05 0,20** 0,19* 1 

Stress -0,003 0,22** 0,19* 0,40*** 1 

Personlighedsforstyrrelser 0,24** 0,25** 0,22** 0,36*** 0,46*** 1 

Udviklingsforstyrrelser 0,07 0,34*** 0,08 0,27*** 0,25** 0,08 1 

Spiseforstyrrelser 0,01 0,007 0,07 0,22* 0,001 0,1 0,01 1 

Anm.: Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller beskæf
tigelse, fremgår tilknytning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. *Sammenhæng på 10 pct. signifikansni
veau. ** Sammenhæng på 5 pct. signifikansniveau. *** Sammenhæng på 1 pct. signifikansniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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6. Opsamling og perspektiver     

Kapitel 4 viste, at unge med psykiske lidelser har betydelig lavere tilknytning til uddannelse og 
beskæftigelse end deres jævnaldrende, men også at flere unge med psykiske lidelser i højere grad 
har kontakt til sundhedsvæsenet og modtager forskellige indsatser og ydelser på tværs af kommu
nale fagområder og forvaltninger.  

Kapitel 5 viste, at når der tages højde for forskelle i rammevilkår blandt kommuner, er der relativt 
store forskelle i, hvor godt kommunerne klarer sig i forhold til at få de unge i gang med en uddan
nelse eller i beskæftigelse.  

Nogle af disse fund fra analysen kan den enkelte kommune bruge til at reflektere over egen indsats 
på området, med det formål at sikre, at flere unge med psykiske lidelser kommer i gang med en 
uddannelse eller i job. Der er ikke i denne analyse gennemført en egentlig afdækning af praksis i 
forskellige kommuner, men der gives i det følgende et bud på en række spørgsmål, som kommu
nerne kan anvende til at belyse egen indsats, og som kommunen kan arbejde ud fra med henblik 
på at styrke indsatsen yderligere. 

Fokus på psykisk sygdom i beskæftigelsesindsatserne 

Analysen viste, at unge med psykisk sygdom har betydelig lavere tilknytning til uddannelse eller 
beskæftigelse end unge generelt. Beskæftigelsesmæssige indsatser i kommunerne afhænger af 
borgernes forsørgelsesgrundlag, herunder om de er forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere 
eller modtagere af uddannelseshjælp. Derudover kategoriseres borgerne efter hvor gamle de er, 
hvorvidt de er tæt på arbejdsmarkedet, om de har en kompetencegivende uddannelse, eller om de 
har problemer ud over ledighed. 

Indsatsen for at få unge i uddannelse og job er højt prioriteret – både nationalt, men også lokalt. På 
beskæftigelsesområdet findes der ikke indsatser i lovgivningen, der specifikt retter sig mod unge 
med psykiske lidelser. Personer med psykiske lidelser, der modtager en beskæftigelsesrettet ind
sats, har således mulighed for at få de samme typer af indsatser som personer, der ikke har psyki
ske lidelser.  

Boks 6.1  

Spørgsmål til den enkelte kommune om fokus på psykisk sygdom i beskæftigelsesindsatserne 

• Har kommunen beskæftigelsesrettede indsatser, specialiserede tilbud eller fokus særligt rettet mod unge med psy
kiske lidelser? 

• Hvordan arbejder kommunen med at se muligheder i unges kompetencer og interesser med henblik på at sikre det 
rigtige match mellem den enkelte og jobbet eller uddannelsen? 

• Hvilke tiltag gør kommunen sig, for at hjælpe den unge i gang – til trods for sygdommen? 

Fokus på de rette kompetencer blandt medarbejderne i jobcentrene 

Analysen viste, at unge med psykiske lidelser har større sygdomsmæssige udfordringer end unge 
generelt. Det kan generelt være en udfordring for medarbejdere i jobcentrene at hjælpe unge med 
psykisk sygdom i job eller i gang med en uddannelse. Det kan blandt andet være svært for beskæf
tigelsesmedarbejderne at vide, om der er tegn på psykiske problemer og i givet fald, hvordan man 
skal håndtere dem, eller hvor man kan henvende sig for at få hjælp.  



29

-
-

-

-

-
-

-

Boks 6.2 

Spørgsmål til den enkelte kommune om fokus på de rette kompetencer blandt medarbejderne i jobcentrene 

• Har beskæftigelsesmedarbejderne i jobcentrene nok viden om de jobudfordringer, som unge med psykisk sygdom 
ofte møder? 

• Er nogle af de beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentrene, der arbejder med unge med psykiske problemer, klædt 
nok på til at kende og reagere på symptomerne hos psykisk syge? 

• Ved medarbejderne præcist, hvem de skal kontakte og spørge, hvis borgeren ændrer adfærd, eller hvis man er i 
tvivl om, hvordan man skal håndtere borgere med psykisk sygdom i indsatserne?    

Fokus på samarbejde på tværs af kommunale fagområder og forvaltninger 

Analysen viste, at en del unge modtager forskellige indsatser, som foregår på tværs af kommunale 
forvaltninger. Det kan blandt andet stille store krav til samarbejde og koordination på tværs af fag
områder. I nogle tilfælde kræver det indsatser og samarbejde på tværs af jobcentrene og sund
hedsområdet. I andre tilfælde skal der også igangsættes en social indsats, og/eller en indsats på 
misbrugsområdet eller familieområdet.  

Boks 6.3 

Spørgsmål til den enkelte kommune om fokus på samarbejde på tværs af kommunale fagområder og for

valtninger 

• Hvordan samarbejder medarbejderne i kommunen på tværs af fagområder og forvaltninger om unge med psykisk 
sygdom, som har flere forskellige udfordringer og problemer? 

• Har kommunen overblik over hvor mange forskellige fagpersoner, den enkelte borger med psykisk sygdom typisk 
har kontakt til? 

• Har kommunen overblik over, hvor mange forskellige planer der udarbejdes for borgeren, og går alle planer i 
samme retning? 

• Har kommunen funktioner, der koordinerer indsatserne på tværs, så der gives én fælles indsats til borgeren? 

Fokus på samarbejde mellem kommunen og sygehuspsykiatrien 

Den enkeltes muligheder for have et job eller være i gang med en uddannelse afhænger blandt 
andet også af den behandling, der modtages på sygehusene, herunder høj behandlingskvalitet og 
gode patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet, herunder et tværsektorielt samarbejde i indsat
serne mellem regioner og kommuner.  

Der findes allerede i dag forskellige indsatser på tværs af sektorer i form af støttet beskæftigelse, 
som sigter mod, at deltagerne finder job på det ordinære arbejdsmarked hurtigst muligt. En af me
toderne inden for støttet beskæftigelse for borgere med svær psykisk sygdom er Individuelt Plan
lagt Job med Støtte (IPS). Formålet med IPS er at matche deltagerne til ledige stillinger eller få dem 
i gang med en uddannelse. Både de internationale og danske forsøg har vist lovende resultater af 
IPS for personer med svære psykiske lidelser8.  

8 I Danmark er IPS afprøvet i flere regioner og kommuner; på nuværende tidspunkt er der netop afsluttet et forsøg i Region Hovedstaden og Region 

Syddanmark samt flere kommuner som viser, at deltagere i IPS-indsatsen har 30 procent større chance for at komme i job eller uddannelse sammen

lignet med en kontrolgruppe, der har modtaget den ordinære indsats i beskæftigelsessystemet. Se blandet andet Regeringen 2018 - ”Vi løfter i 

fællesskab - En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025.” 
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Boks 6.4 

Spørgsmål til den enkelte kommune om fokus på samarbejde mellem kommunen og sygehuspsykiatrien 

• Hvordan samarbejder kommunen formelt med sygehuspsykiatrien? 

• Hvordan er mulighederne for en tæt uformel kontakt mellem kommunens beskæftigelsesmedarbejdere og relevan
te medarbejdere i sygehuspsykiatrien, hvor de konkrete udfordringer kan drøftes og løses i fællesskab? 

• Har kommunens medarbejdere mulighed for at ind imellem at sidde fysisk med medarbejdere i sygehuspsykiatri
en og få hjælp og vejledning?  

• Hvilke tiltag kunne kommunen igangsætte for at skabe sammenhæng med sygehuspsykiatrien? 



-
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Bilag 

I det efterfølgende præsenteres analysens tilhørende bilag, som der løbende er refereret til i analy
sen. Bilagene med figurer om hvordan den enkelte kommune, region eller sygehus placerer sig er 
ikke særskilt tilgængeliggjort, da der i stedet refereres til de tilgængeliggjorte bilag med tabeller på 
kommune-, region- eller sygehusniveau hvori alle de tal, der ligger til grund for de udeladte figurbi
lag, kan findes. 



Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal 

Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom 
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Publikationen kan hentes på hjemmesiden for 
Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: 
www.oimb.dk

Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen 
på analysen, som fremgår af hjemmesiden. 

http://www.oimb.dk
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1. Læsevejledning 

På de følgende sider præsenteres en række tabeller med kommunespecifikke nøgletal. Generelt er 
data i nærværende bilag afgrænset på samme måde, som i hovedrapporten, jf. kapitel 3. Alle talle
ne er præsenteret i hovedrapportens kapitler i form af landstendenser og/eller kommunefordelte 
resultater, men uden nævnelse af hver enkelt kommune. 

I tabellerne i dette bilag findes nøgletallene for hver enkel kommune.  

Såfremt der er færre end 10 personer med psykisk sygdom i en given gruppe i en kommune, er 
værdien for kommunen skjult af diskretionshensyn. Såfremt mindre end 5 personer har tilknytning til 
uddannelse eller arbejdsmarkedet ud af alle unge med psykisk sygdom i en given gruppe i en 
kommune, er værdien for kommunen skjult. Det indebærer blandt andet, at nøgletal for Læsø 
Kommune ikke fremgår af dette bilag, og at nøgletal for diagnosespecifikke opgørelser ikke fremgå 
for Fanø, Samsø og Ærø Kommune.  
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1. Forekomst af psykisk sygdom blandt unge  

Tabel 1  

Andel 18-29-årige unge med psykisk sygdom (pct.), 2013-2017 

Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 
Ændring 2013-17 

(pct.-point) 

Albertslund 8,9 9,3 10,0 10,2 10,7 1,8 

Allerød 8,0 8,0 8,8 8,3 9,0 1,0 

Assens 8,8 10,0 10,4 11,4 12,1 3,3 

Ballerup 8,4 8,6 8,8 9,4 10,3 1,9 

Billund 9,3 9,6 9,7 9,8 11,1 1,8 

Bornholm 10,1 8,7 10,3 11,7 13,5 3,4 

Brøndby 7,6 7,3 7,3 7,3 8,0 0,4 

Brønderslev 6,2 7,2 7,2 7,8 8,4 2,2 

Dragør 4,2 4,2 5,1 5,2 5,2 1,0 

Egedal 6,6 7,1 7,3 8,2 8,7 2,1 

Esbjerg 11,6 11,9 12,0 12,3 12,8 1,2 

Fanø 10,3 12,2 15,2 8,3 11,5 1,2 

Favrskov 6,6 6,8 7,9 8,7 9,7 3,1 

Faxe 7,7 8,4 8,6 9,3 9,9 2,2 

Fredensborg 6,4 6,7 6,6 7,5 8,1 1,7 

Fredericia 11,5 12,1 12,7 13,1 13,4 1,9 

Frederiksberg 4,6 4,6 4,8 5,1 5,2 0,6 

Frederikshavn 6,2 6,6 7,0 7,8 8,4 2,2 

Frederikssund 7,8 7,8 8,7 9,2 9,5 1,7 

Furesø 6,7 7,2 7,2 7,9 8,9 2,2 

Faaborg-Midtfyn 8,6 9,3 10,0 11,0 11,8 3,2 

Gentofte 5,0 4,8 5,0 5,8 5,6 0,6 

Gladsaxe 6,9 6,7 7,1 7,5 7,9 1,0 

Glostrup 8,6 8,9 9,3 9,3 9,0 0,4 

Greve 6,8 7,2 8,2 8,6 9,0 2,2 

Gribskov 8,6 8,3 8,5 9,1 9,6 1,0 

Guldborgsund 8,4 8,9 9,5 10,7 11,9 3,5 

Haderslev 10,3 10,8 11,0 12,5 13,7 3,4 

Halsnæs 7,8 8,9 10,3 11,0 12,3 4,5 

Hedensted 7,0 7,7 8,4 9,2 9,0 2,0 

Helsingør 7,5 7,5 7,4 7,5 8,0 0,5 

Herlev 8,8 8,1 8,5 8,6 9,2 0,4 

Herning 7,8 8,6 9,7 10,2 10,0 2,2 

Hillerød 7,8 7,8 8,7 9,4 9,8 2,0 

Hjørring 6,8 6,9 7,7 8,3 8,8 2,0 

Holbæk 8,8 9,0 9,5 10,1 10,6 1,8 

Holstebro 7,8 8,6 9,4 10,0 9,6 1,8 

Horsens 7,7 7,9 8,5 8,9 9,0 1,3 

Hvidovre 7,1 7,1 7,8 8,0 8,3 1,2 

Høje-Taastrup 7,8 7,9 8,0 8,4 8,6 0,8 

Hørsholm 5,4 6,4 7,8 7,2 7,1 1,7 

Ikast-Brande 8,1 8,4 9,3 9,3 8,8 0,7 

Ishøj 7,3 7,4 6,7 6,4 6,2 -1,1 

Jammerbugt 6,8 7,1 8,5 8,8 9,4 2,6 

Kalundborg 8,6 9,5 10,8 12,1 12,5 3,9 

Kerteminde 8,8 9,0 9,5 9,9 11,6 2,8 

Kolding 8,6 8,6 9,5 9,4 10,0 1,4 
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 Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 
Ændring 2013-17 

(pct.-point) 

København 5,3 5,3 5,5 5,8 5,9 0,6 

Køge 7,9 8,5 8,4 8,8 9,5 1,6 

Langeland 8,9 8,0 8,8 9,1 10,9 2,0 

Lejre 9,7 9,3 10,0 11,5 11,2 1,5 

Lemvig 6,2 7,6 8,2 8,9 8,6 2,4 

Lolland 10,2 10,3 10,5 12,1 13,1 2,9 

Lyngby-Taarbæk 5,4 5,4 5,6 6,0 6,3 0,9 

Mariagerfjord 6,0 6,6 7,2 7,5 8,1 2,1 

Middelfart 10,5 10,8 11,5 11,5 12,3 1,8 

Morsø 8,2 8,5 8,6 9,7 10,7 2,5 

Norddjurs 9,2 10,3 10,7 11,3 10,8 1,6 

Nordfyns 10,2 10,5 10,3 10,1 10,3 0,1 

Nyborg 9,3 9,9 9,7 11,6 11,2 1,9 

Næstved 8,3 8,3 9,1 9,4 10,3 2,0 

Odder 8,9 8,9 8,7 10,2 10,1 1,2 

Odense 7,5 7,5 7,5 7,7 7,6 0,1 

Odsherred 10,8 12,0 13,1 12,8 13,1 2,3 

Randers 7,6 8,1 8,9 9,3 9,3 1,7 

Rebild 4,8 4,7 5,5 6,3 6,3 1,5 

Ringkøbing-Skjern 6,1 7,4 8,5 9,6 9,0 2,9 

Ringsted 7,1 7,8 8,4 8,8 9,0 1,9 

Roskilde 9,0 9,3 9,5 9,6 10,2 1,2 

Rudersdal 5,6 5,5 5,4 6,2 7,0 1,4 

Rødovre 7,3 7,6 8,3 8,6 9,2 1,9 

Samsø 6,9 9,1 9,1 7,9 9,8 2,9 

Silkeborg 8,3 9,2 10,1 10,9 11,2 2,9 

Skanderborg 7,0 7,4 8,3 8,7 8,8 1,8 

Skive 10,0 10,6 11,0 11,7 11,5 1,5 

Slagelse 9,2 9,6 10,5 11,4 11,7 2,5 

Solrød 7,8 8,3 9,3 8,4 8,4 0,6 

Sorø 8,7 9,4 10,2 11,8 12,8 4,1 

Stevns 7,3 7,5 7,7 8,9 9,2 1,9 

Struer 9,5 11,0 11,9 11,9 11,9 2,4 

Svendborg 9,6 10,5 10,9 12,0 12,2 2,6 

Syddjurs 7,9 8,5 9,0 9,0 10,0 2,1 

Sønderborg 10,4 10,3 10,7 11,3 11,9 1,5 

Thisted 7,1 8,3 8,2 9,4 10,4 3,3 

Tønder 10,3 11,3 11,5 11,9 12,4 2,1 

Tårnby 7,0 6,9 7,6 8,2 8,6 1,6 

Vallensbæk 6,0 6,8 7,9 7,6 7,9 1,9 

Varde 8,7 8,9 10,0 11,2 11,4 2,7 

Vejen 10,9 11,9 12,5 12,8 13,0 2,1 

Vejle 8,1 8,0 8,5 9,0 9,7 1,6 

Vesthimmerlands 5,4 5,9 6,6 8,1 8,7 3,3 

Viborg 8,5 9,2 10,6 10,8 11,4 2,9 

Vordingborg 10,0 10,3 10,5 11,4 12,4 2,4 

Ærø 4,5 5,9 6,3 8,7 9,6 5,1 

Aabenraa 10,6 11,0 12,0 13,0 13,9 3,3 

Aalborg 4,2 4,6 5,3 5,9 6,3 2,1 

Århus 5,2 5,6 6,2 6,6 6,8 1,6 

Landsplan 7,1 7,3 7,8 8,3 8,6 1,5 

Anm.: Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, fremgår andel med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. Det indebærer, 
at Læsø Kommune ikke indgår i analysen som følge af for få observationer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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2. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

Tabel 2 

Andel tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom (pct.), 2013-2017 

Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 
Forventet 

2017 

Benchmarking
indikator 

(pct.-point) 

Albertslund 57,0 60,3 59,3 59,7 64,0 62,2 1,8 

Allerød 62,8 65,6 61,7 71,5 69,5 69,3 0,2 

Assens 52,1 57,1 54,1 51,9 57,0 57,4 -0,4 

Ballerup 57,5 56,8 60,3 59,2 63,4 63,0 0,4 

Billund 51,4 56,8 57,1 55,3 58,7 59,4 -0,7 

Bornholm 52,5 51,4 49,9 51,6 54,7 56,6 -1,8 

Brøndby 52,0 54,2 50,0 58,3 57,5 59,2 -1,7 

Brønderslev 40,2 42,9 46,4 47,9 51,7 51,6 0,1 

Dragør 50,0 56,8 64,8 64,4 73,2 68,0 5,2 

Egedal 66,4 70,2 70,0 72,4 72,8 67,8 4,9 

Esbjerg 59,6 60,7 60,7 59,3 59,1 57,7 1,4 

Fanø 59,1 55,6 85,7 61,9 69,0 65,3 3,6 

Favrskov 51,6 53,1 51,1 54,1 59,4 65,3 -5,9 

Faxe 58,0 64,9 59,2 58,7 59,3 56,7 2,6 

Fredensborg 61,5 60,7 62,6 62,5 65,0 66,4 -1,4 

Fredericia 59,6 62,9 57,4 60,3 59,0 59,3 -0,3 

Frederiksberg 69,8 69,3 69,2 68,8 71,7 68,5 3,3 

Frederikshavn 49,1 51,1 51,1 49,3 48,2 48,9 -0,7 

Frederikssund 58,9 61,4 59,1 63,5 64,0 65,0 -0,9 

Furesø 64,5 65,7 64,8 64,8 66,4 65,9 0,5 

Faaborg-Midtfyn 52,5 55,4 53,1 52,4 53,7 54,7 -1,1 

Gentofte 61,8 63,7 63,7 66,5 66,1 68,8 -2,7 

Gladsaxe 58,2 59,0 61,2 61,3 63,6 64,9 -1,3 

Glostrup 60,8 63,5 59,9 67,1 65,1 64,5 0,6 

Greve 57,0 59,9 59,7 65,0 63,5 65,9 -2,4 

Gribskov 59,4 65,2 58,6 63,3 63,5 64,8 -1,2 

Guldborgsund 51,3 52,2 53,7 54,7 54,3 54,2 0,1 

Haderslev 50,8 56,2 52,5 53,4 58,6 55,8 2,8 

Halsnæs 61,0 57,2 57,1 60,1 61,9 62,9 -1,0 

Hedensted 50,8 48,9 51,2 54,0 52,3 56,0 -3,6 

Helsingør 58,2 54,3 56,1 61,2 60,8 63,8 -3,0 

Herlev 60,4 58,6 59,2 60,4 62,2 64,6 -2,4 

Herning 51,5 54,8 55,8 57,4 58,4 58,5 0,0 

Hillerød 62,8 61,9 63,4 62,9 65,3 64,6 0,7 

Hjørring 45,9 53,8 51,3 49,7 52,0 52,5 -0,4 

Holbæk 55,5 55,3 53,4 53,9 54,7 55,8 -1,1 

Holstebro 51,4 54,2 55,5 55,9 60,0 56,7 3,3 

Horsens 48,6 48,2 49,4 51,2 53,7 55,3 -1,6 

Hvidovre 59,4 56,4 58,1 61,4 62,2 62,9 -0,7 

Høje-Taastrup 54,4 58,9 55,1 59,9 63,9 61,6 2,3 

Hørsholm 71,3 62,0 63,3 68,0 65,4 69,2 -3,7 

Ikast-Brande 54,1 55,0 53,4 55,2 54,6 58,3 -3,7 

Ishøj 49,8 55,1 58,3 56,7 58,8 61,3 -2,4 

Jammerbugt 43,8 41,1 37,9 39,4 45,3 49,7 -4,4 

Kalundborg 48,9 50,7 52,0 50,5 57,0 56,9 0,1 

Kerteminde 47,0 52,1 56,7 58,1 56,6 56,4 0,2 

Kolding 58,4 61,1 60,5 62,1 65,6 59,5 6,1 
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-
Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 

Forventet 
2017*

Benchmarking
indikator 

(pct.-point) 

København 66,9 67,7 68,4 69,6 70,1 67,0 3,1 

Køge 54,7 62,4 60,0 59,2 57,3 62,1 -4,7 

Langeland 51,2 58,1 59,6 55,9 53,6 57,7 -4,1 

Lejre 58,1 53,2 54,2 57,4 59,8 64,1 -4,3 

Lemvig 46,0 49,2 47,6 55,3 55,3 57,8 -2,6 

Lolland 47,5 49,9 50,8 48,0 48,6 48,3 0,3 

Lyngby-Taarbæk 67,4 70,3 66,1 69,7 70,9 67,9 3,0 

Mariagerfjord 46,0 48,5 47,3 53,1 52,5 51,4 1,1 

Middelfart 55,5 58,2 56,3 62,7 60,2 58,9 1,3 

Morsø 48,5 52,1 50,5 48,7 48,7 53,4 -4,7 

Norddjurs 50,5 49,5 53,4 54,2 54,8 53,1 1,7 

Nordfyns 51,3 50,2 50,7 50,5 50,8 53,6 -2,8 

Nyborg 55,7 59,8 58,3 57,8 58,3 56,7 1,5 

Næstved 56,3 55,7 55,5 54,8 56,5 56,5 0,0 

Odder 52,5 58,5 56,1 54,3 56,2 66,1 -9,9 

Odense 60,7 62,8 60,7 61,0 63,8 60,4 3,4 

Odsherred 44,9 49,0 45,4 44,7 46,2 50,3 -4,1 

Randers 47,3 50,2 48,9 51,9 50,5 57,0 -6,5 

Rebild 47,9 42,4 43,5 45,8 50,5 57,5 -7,0 

Ringkøbing-Skjern 50,2 51,4 50,8 56,4 58,9 58,0 0,9 

Ringsted 51,0 57,3 58,7 58,3 61,8 57,9 3,9 

Roskilde 63,4 62,3 62,1 62,1 65,6 64,0 1,6 

Rudersdal 68,1 67,8 68,9 72,8 70,8 69,3 1,5 

Rødovre 54,9 57,0 58,5 56,8 57,3 62,7 -5,3 

Samsø 38,5 57,9 59,1 63,6 60,0 67,7 -7,7 

Silkeborg 50,6 54,5 54,6 54,3 56,1 60,2 -4,1 

Skanderborg 55,0 55,4 53,0 53,5 59,0 64,3 -5,3 

Skive 50,6 54,6 56,2 53,9 53,5 53,5 -0,1 

Slagelse 55,3 54,3 53,4 51,9 56,3 55,7 0,6 

Solrød 60,1 65,0 72,2 68,2 68,8 70,1 -1,3 

Sorø 55,6 56,2 58,0 55,3 57,6 56,1 1,5 

Stevns 53,8 54,9 50,9 54,7 62,3 62,7 -0,4 

Struer 48,8 59,6 62,2 57,5 58,5 55,6 2,9 

Svendborg 54,8 57,4 52,4 52,8 53,5 57,0 -3,5 

Syddjurs 46,9 49,3 52,3 54,7 55,7 57,2 -1,5 

Sønderborg 53,0 55,3 53,7 55,5 58,2 57,2 1,0 

Thisted 39,8 42,1 43,2 47,3 48,5 51,8 -3,2 

Tønder 46,9 51,5 54,6 59,3 57,6 53,4 4,2 

Tårnby 56,6 54,9 63,8 62,7 64,2 63,7 0,6 

Vallensbæk 59,8 52,2 60,3 61,8 67,9 65,4 2,5 

Varde 51,0 56,3 56,5 55,1 56,2 56,5 -0,3 

Vejen 52,7 58,7 53,8 55,8 56,8 58,4 -1,6 

Vejle 51,8 56,2 55,2 56,3 58,3 59,0 -0,8 

Vesthimmerlands 46,0 51,8 48,5 46,7 49,2 51,1 -1,9 

Viborg 48,9 51,5 52,2 54,0 56,2 59,4 -3,2 

Vordingborg 56,6 56,6 54,2 55,1 54,5 52,5 2,0 

Ærø 46,2 69,2 64,3 48,6 44,4 57,6 -13,2 

Aabenraa 52,6 55,1 54,7 58,5 61,3 56,3 5,1 

Aalborg 50,1 52,9 53,1 56,3 57,9 57,7 0,1 

Århus 58,2 58,8 57,7 59,5 61,9 64,6 -2,7 

Landsplan 57,1 58,8 58,3 59,5 61,1 - - 

Anm.: Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse, fremgår tilknyt
ning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner.  Det indebærer, at Læsø Kommune ikke indgår i analysen som følge af for få ob
servationer. *Angiver andel tilknyttet, som man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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3. Forekomst af udvalgte diagnoser 

Tabel 3 

Andel unge med udvalgte diagnoser (pct.), 2017 

Kommune Skizofreni 
Depressi

on 
Angst Stress Spisefor. 

Personlig
hedsfor. 

Udvik
lingsfor. 

ADHD 

Albertslund 2,0 1,7 1,9 1,9 0,4 1,5 0,9 1,5 

Allerød 0,9 1,8 1,5 1,8 0,6 1,2 1,0 1,6 

Assens 0,8 2,1 2,1 3,2 0,5 2,2 0,5 1,2 

Ballerup 1,7 1,7 1,7 2,3 0,6 1,4 0,8 1,6 

Billund 1,1 2,5 2,1 2,3 0,4 1,7 0,6 2,1 

Bornholm 0,9 2,4 2,9 2,8 0,6 2,1 1,9 3,4 

Brøndby 1,5 1,1 1,3 1,9 0,4 1,2 0,4 1,0 

Brønderslev 0,6 1,8 1,4 2,2 0,3 1,5 1,1 1,8 

Dragør 1,1 . 1,1 1,2 . . . . 

Egedal 0,9 1,7 1,7 1,8 0,3 0,9 0,9 1,7 

Esbjerg 1,4 3,1 2,5 2,9 0,6 1,7 0,5 1,4 

Favrskov 0,6 2,1 1,6 2,2 0,5 0,8 0,9 2,2 

Faxe 0,8 2,4 1,5 2,0 . 1,7 0,8 1,4 

Fredensborg 1,0 1,4 1,5 1,7 0,5 1,5 0,7 1,1 

Fredericia 0,8 2,1 2,0 2,9 0,7 1,9 1,3 2,7 

Frederiksberg 0,5 1,1 1,1 1,1 0,7 0,8 0,4 0,4 

Frederikshavn 0,6 1,9 1,4 2,3 0,4 1,9 0,9 1,3 

Frederikssund 0,8 1,5 1,6 2,5 0,6 1,5 0,7 1,7 

Furesø 1,1 1,6 1,4 1,9 0,7 1,0 0,9 1,5 

Faaborg-Midtfyn 0,8 1,7 1,8 3,0 0,4 2,3 1,1 1,6 

Gentofte 0,7 1,1 1,2 1,3 0,5 0,7 0,4 0,6 

Gladsaxe 1,1 1,4 1,3 1,7 0,6 1,3 0,7 1,1 

Glostrup 1,1 1,8 1,7 2,1 0,5 1,3 0,9 1,0 

Greve 1,1 1,6 1,7 2,4 0,5 1,9 0,8 1,4 

Gribskov 0,7 1,9 1,9 2,4 0,5 1,3 0,8 1,4 

Guldborgsund 0,8 1,7 2,2 2,9 0,3 3,2 0,6 2,1 

Haderslev 1,2 2,5 2,4 2,5 0,5 2,4 0,9 3,0 

Halsnæs 1,2 2,0 2,3 2,7 0,7 2,1 1,1 2,0 

Hedensted 0,5 2,0 1,1 2,0 0,4 0,9 1,2 2,2 

Helsingør 0,7 1,3 1,4 1,9 0,7 1,2 0,7 0,9 

Herlev 1,4 1,6 1,7 1,7 0,5 1,4 0,4 1,5 

Herning 0,5 1,8 1,3 1,7 0,5 1,0 1,1 3,2 

Hillerød 0,9 1,6 1,8 2,3 0,7 1,9 0,9 1,3 

Hjørring 0,8 1,7 1,7 1,6 0,4 1,7 1,3 1,7 

Holbæk 0,9 2,0 2,0 2,1 0,5 2,7 1,0 2,0 

Holstebro 0,5 1,8 1,2 1,5 0,6 0,8 1,4 2,6 

Horsens 0,9 1,8 1,4 1,9 0,4 1,3 0,7 2,1 

Hvidovre 1,6 1,4 1,1 2,0 0,5 1,1 0,4 0,9 

Høje-Taastrup 1,4 1,5 1,3 2,0 0,5 1,3 0,6 1,1 

Hørsholm 0,5 1,2 1,0 1,8 0,5 0,9 0,9 1,5 

Ikast-Brande 0,4 1,4 0,9 1,3 0,4 0,9 1,2 3,0 

Ishøj 0,9 0,8 0,8 1,6 . 0,8 0,5 0,9 

Jammerbugt 1,0 1,8 1,9 1,8 0,4 1,2 1,6 1,8 

Kalundborg 1,1 2,2 2,3 2,7 0,6 3,4 1,0 2,7 

Kerteminde 0,9 1,5 1,8 2,5 0,4 2,7 0,5 1,0 

Kolding 0,9 2,1 1,5 2,0 0,6 1,1 0,8 1,8 



9

 Kommune Skizofreni 
Depressi-

on 
Angst Stress Spisefor. 

Personlig-
hedsfor. 

Udvik-
lingsfor. 

ADHD 

-

København 0,7 1,1 1,1 1,2 0,7 0,8 0,3 0,4 

Køge 0,8 2,3 1,7 2,1 0,5 1,7 0,9 1,5 

Langeland . 1,4 1,3 3,4 . 1,9 . 2,3 

Lejre 1,5 2,0 2,1 2,9 0,5 1,8 1,4 1,5 

Lemvig 0,7 1,2 1,2 1,3 . . 1,2 2,5 

Lolland 0,7 1,9 2,4 3,1 . 3,6 0,9 2,6 

Lyngby-Taarbæk 0,7 1,5 1,2 1,2 0,6 0,7 0,7 0,6 

Mariagerfjord 0,6 1,3 1,1 1,7 0,5 1,2 1,0 1,7 

Middelfart 0,8 1,8 2,3 2,9 0,4 2,4 0,8 1,5 

Morsø 0,9 3,8 2,0 2,5 0,7 2,4 0,7 2,1 

Norddjurs 0,7 2,2 1,7 2,1 0,4 1,4 1,2 2,6 

Nordfyns 0,8 1,6 1,7 2,7 . 2,1 . 1,2 

Nyborg 1,1 1,6 1,9 3,0 0,3 1,6 0,4 1,0 

Næstved 0,9 2,2 2,0 2,7 0,4 2,1 0,7 1,5 

Odder . 2,2 2,1 1,7 0,7 0,8 1,4 2,4 

Odense 0,5 1,1 1,3 1,8 0,6 1,6 0,2 0,5 

Odsherred 1,9 1,8 2,2 3,0 0,5 3,0 1,5 2,7 

Randers 0,7 1,6 1,5 2,0 0,4 1,5 0,9 1,9 

Rebild 0,5 1,1 1,2 1,8 . 0,7 0,8 1,4 

Ringkøbing-Skjern 0,3 1,7 1,0 1,6 0,4 0,6 0,9 2,9 

Ringsted 0,6 1,9 1,6 2,7 0,5 2,6 0,7 1,5 

Roskilde 1,2 2,0 2,1 2,3 0,7 2,0 0,8 1,1 

Rudersdal 0,8 1,6 1,3 1,3 0,6 0,9 0,9 0,7 

Rødovre 1,8 1,2 1,3 2,1 0,5 1,2 0,5 1,1 

Silkeborg 1,0 2,6 1,5 1,8 0,5 1,4 1,0 2,7 

Skanderborg 0,7 1,7 1,2 2,2 0,4 0,7 0,9 1,9 

Skive 0,4 2,3 1,8 1,6 0,4 1,5 1,5 3,4 

Slagelse 0,9 1,9 2,0 2,9 0,6 3,7 1,0 2,0 

Solrød 0,5 1,3 1,5 1,4 0,6 1,9 0,7 1,4 

Sorø 1,1 2,1 2,0 3,6 0,6 3,0 1,1 2,3 

Stevns 0,9 1,6 1,6 2,2 . 1,7 0,9 1,7 

Struer 0,6 2,0 2,6 2,4 . 0,6 1,8 3,4 

Svendborg 0,8 1,7 1,8 2,7 0,7 2,8 0,5 1,4 

Syddjurs 0,6 2,1 1,5 2,4 0,4 0,8 0,8 1,9 

Sønderborg 0,9 2,6 1,4 2,3 0,5 2,4 0,8 3,2 

Thisted 0,8 3,4 1,6 2,2 0,4 2,3 1,0 2,3 

Tønder 1,4 2,7 1,8 3,4 0,5 2,4 0,7 2,5 

Tårnby 1,2 1,5 1,4 1,9 0,7 1,3 0,7 0,8 

Vallensbæk 1,5 1,3 1,3 1,7 0,7 1,0 0,5 1,0 

Varde 1,4 2,6 1,8 2,5 0,5 1,8 0,5 1,6 

Vejen 1,2 3,3 2,4 2,6 0,3 2,1 0,5 2,5 

Vejle 0,8 1,7 1,4 2,0 0,6 1,2 0,9 2,0 

Vesthimmerlands 0,5 1,6 1,6 2,1 0,4 1,1 1,1 1,7 

Viborg 0,8 2,0 2,1 1,8 0,4 1,2 1,3 3,1 

Vordingborg 1,0 1,7 2,1 3,4 0,4 2,6 1,0 2,2 

Aabenraa 1,3 2,9 2,4 2,5 0,6 2,8 0,9 2,7 

Aalborg 0,4 1,3 1,2 1,3 0,5 0,8 0,8 1,0 

Århus 0,5 1,7 1,2 1,2 0,6 0,7 0,4 1,0 

Landsplan 0,8 1,6 1,4 1,8 0,5 1,3 0,7 1,3 

Anm.: Opgørelsen dække udvalgte diagnoser og en person kan have diagnoser. Summen af de udvalgte diagnoser svarer derfor ikke til andelen af unge med 
psykisk sygdom i alt. Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med den pågældende diagnose, fremgår andel med den pågældende diagnose ik
ke for disse kommuner.  Det indebærer, at Fanø, Læsø, Samsø og Ærø Kommune ikke indgår i denne opgørelse som følge af for få observationer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4. Faktisk tilknytning for unge (udvalgte diagnoser) 

Tabel 4 

Andel unge tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarked fordelt på udvalgte diagnoser (pct.), 2017 

Kommune Skizofreni 
Depres

sion 
Angst Stress Spisefor. 

Personlig
hedsfor. 

Udvik
lingsfor. 

ADHD 

Albertslund 33,7 79,7 63,0 77,4 75,0 58,2 58,8 76,2 

Allerød 43,5 82,2 57,1 81,6 81,5 58,3 71,4 77,8 

Assens 27,0 57,1 58,2 65,9 73,9 39,8 60,9 60,7 

Ballerup 30,6 79,0 60,8 78,8 77,1 58,8 50,0 60,2 

Billund 25,0 56,1 62,0 70,9 . 48,1 50,0 56,7 

Bornholm 18,8 59,6 59,2 59,6 77,8 34,9 48,7 55,2 

Brøndby 20,6 77,1 62,7 74,0 73,7 53,9 60,9 64,8 

Brønderslev . 56,9 44,4 60,5 . 41,1 57,8 56,3 

Dragør 50,0 . . 82,4 . . . . 

Egedal 41,5 73,6 69,4 74,1 . 65,8 81,6 84,9 

Esbjerg 26,7 71,2 62,9 67,1 74,1 48,7 44,7 58,4 

Favrskov 33,3 65,0 54,2 64,0 71,9 57,1 33,3 68,3 

Faxe 32,3 71,0 61,3 70,1 . 50,0 48,7 42,9 

Fredensborg 35,1 62,7 61,3 70,6 86,4 52,5 72,7 74,5 

Fredericia 18,2 64,8 58,6 66,0 75,5 54,0 44,8 66,3 

Frederiksberg 45,2 79,5 76,5 69,5 84,6 62,3 52,6 66,3 

Frederikshavn 15,4 57,1 44,6 58,2 69,0 42,1 47,8 48,9 

Frederikssund 41,9 76,0 60,5 71,6 69,7 49,2 50,0 65,0 

Furesø 22,2 70,8 75,9 75,0 83,9 54,6 55,0 77,6 

Faaborg-Midtfyn 16,3 69,4 61,5 60,5 78,1 38,5 50,9 52,2 

Gentofte 35,7 68,8 68,8 76,6 68,6 57,4 57,9 60,4 

Gladsaxe 33,3 71,1 72,1 69,2 80,3 58,1 51,4 63,8 

Glostrup 37,2 73,1 62,8 74,3 . 59,2 72,4 71,4 

Greve 47,0 68,1 61,2 67,7 81,3 45,3 72,7 67,1 

Gribskov 34,5 70,4 55,3 68,9 82,1 60,0 56,3 60,8 

Guldborgsund 34,5 62,4 51,4 65,2 75,0 49,8 48,9 42,4 

Haderslev 25,9 71,3 57,1 63,6 79,0 43,9 56,1 62,9 

Halsnæs 27,8 77,8 64,3 64,8 87,5 48,6 54,1 64,7 

Hedensted 22,2 54,7 49,1 58,4 82,6 50,0 30,7 48,2 

Helsingør 14,9 73,5 65,4 73,8 56,5 38,8 69,4 57,6 

Herlev 38,5 64,8 58,8 66,2 75,0 52,0 68,8 67,9 

Herning 22,4 59,3 53,3 62,5 78,1 36,1 46,0 61,8 

Hillerød 37,3 69,6 68,8 71,3 78,6 54,6 50,0 65,9 

Hjørring 22,7 58,7 50,0 64,3 65,2 52,6 48,5 58,7 

Holbæk 30,4 63,9 56,9 56,3 74,4 46,3 42,3 54,9 

Holstebro . 69,8 59,0 75,4 82,7 47,7 57,1 53,2 

Horsens 20,0 57,9 60,2 65,5 82,8 36,6 47,4 52,7 

Hvidovre 45,5 67,6 68,8 67,4 74,4 57,8 67,7 62,7 

Høje-Taastrup 36,6 76,3 75,3 75,6 86,1 53,6 53,2 62,0 

Hørsholm . 63,0 76,9 72,2 . 45,5 50,0 56,7 

Ikast-Brande 27,3 60,8 48,8 52,3 86,4 28,6 60,0 56,8 

Ishøj 30,8 71,1 63,3 65,1 . 51,5 50,0 72,7 

Jammerbugt 18,6 57,9 42,3 58,4 77,8 32,7 23,5 52,4 

Kalundborg 24,5 57,1 59,2 62,9 75,0 45,6 58,5 59,5 

Kerteminde . 70,3 54,9 71,4 . 42,1 42,9 59,3 

Kolding 25,9 69,1 72,5 73,2 82,8 49,0 64,0 69,4 
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 Kommune Skizofreni 
Depres-

sion 
Angst Stress Spisefor. 

Personlig-
hedsfor. 

Udvik-
lingsfor. 

ADHD 

-
-

København 46,6 77,3 77,9 74,6 82,1 65,3 58,4 62,2 

Køge 27,4 62,6 57,5 64,9 80,0 46,7 50,7 52,5 

Langeland . 71,4 52,9 62,5 . 27,8 . 45,5 

Lejre 30,0 76,2 55,4 63,0 . 47,9 52,8 60,0 

Lemvig . 66,7 53,9 52,9 . . 40,7 74,0 

Lolland 20,0 52,7 44,9 53,9 . 36,6 58,8 43,4 

Lyngby-Taarbæk 41,1 72,7 74,4 83,0 75,6 64,3 68,0 81,4 

Mariagerfjord 15,6 69,7 50,9 65,1 57,1 35,3 46,0 58,8 

Middelfart 14,7 67,6 66,3 70,2 75,0 55,0 47,1 60,3 

Morsø 25,0 55,1 34,1 59,7 58,8 41,9 28,6 45,8 

Norddjurs 32,3 52,7 53,9 65,5 . 44,2 43,6 57,6 

Nordfyns 20,8 65,9 45,3 52,0 . 42,9 . 58,3 

Nyborg . 70,2 61,9 69,8 . 53,7 41,7 62,2 

Næstved 43,1 67,9 54,2 61,3 70,2 45,6 52,0 49,1 

Odder . 58,7 52,4 59,5 64,7 42,9 44,8 67,7 

Odense 32,1 74,2 67,3 69,2 82,1 54,8 53,9 58,3 

Odsherred 14,5 59,3 57,1 53,0 75,0 39,8 40,4 58,4 

Randers 26,8 55,3 49,8 55,1 77,2 42,3 42,2 52,4 

Rebild . 80,0 48,7 59,6 . . 43,5 50,0 

Ringkøbing-Skjern . 63,9 40,6 61,8 77,8 32,5 45,5 67,5 

Ringsted 40,7 74,7 59,7 64,3 66,7 55,5 65,6 51,7 

Roskilde 34,8 72,7 72,1 73,4 81,1 60,8 66,0 66,1 

Rudersdal 50,0 70,1 79,2 76,3 86,7 72,0 56,0 74,4 

Rødovre 28,7 76,9 54,3 68,2 80,8 58,1 41,9 53,7 

Silkeborg 26,9 58,5 58,4 63,5 83,6 42,5 43,9 63,3 

Skanderborg 21,9 58,5 65,3 67,7 57,1 52,4 50,0 62,7 

Skive 24,1 63,4 50,5 57,9 73,7 48,8 42,5 54,5 

Slagelse 25,5 68,5 53,3 68,7 73,1 53,5 35,2 49,1 

Solrød 60,0 76,7 75,0 70,7 78,6 43,2 76,5 64,5 

Sorø 30,3 66,1 48,4 67,3 65,0 48,4 41,2 61,1 

Stevns 50,0 65,7 64,7 69,8 . 58,1 66,7 65,8 

Struer . 50,0 54,0 64,2 . 29,4 50,0 66,7 

Svendborg 16,7 70,2 53,3 63,9 80,4 42,4 37,1 48,0 

Syddjurs 34,6 61,2 54,0 59,2 79,0 37,5 43,3 57,7 

Sønderborg 24,4 63,7 60,6 67,2 63,6 44,0 63,4 63,0 

Thisted 15,6 48,9 38,5 52,5 79,2 40,3 43,1 55,7 

Tønder 24,6 68,6 58,6 66,9 . 50,0 51,6 62,3 

Tårnby 36,9 77,6 68,4 72,6 75,7 57,4 60,6 72,7 

Vallensbæk 38,5 73,9 63,6 68,0 . 58,3 . . 

Varde 20,7 68,1 52,8 63,3 70,3 45,9 51,5 62,1 

Vejen 20,0 71,3 54,2 60,5 84,2 40,8 56,0 60,8 

Vejle 19,8 65,4 63,0 63,2 77,8 45,9 44,4 64,4 

Vesthimmerlands . 53,5 41,7 63,3 72,2 29,6 49,0 42,3 

Viborg 20,8 59,6 58,7 63,2 78,2 39,4 41,6 60,7 

Vordingborg 20,8 67,8 64,3 63,1 75,0 49,2 36,0 54,7 

Aabenraa 20,2 67,7 59,9 79,6 77,3 48,6 55,6 68,3 

Aalborg 25,3 60,6 59,6 65,6 78,4 52,5 48,7 61,0 

Århus 30,8 70,3 63,9 66,3 82,9 54,7 44,7 55,2 

Landsplan 32,6 68,4 63,1 67,8 79,6 51,5 51,6 60,6 

Anm.: Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse, fremgår tilknyt
ning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. Det indebærer, at Fanø, Læsø, Samsø og Ærø Kommune ikke indgår i denne opgørel
se som følge af for få observationer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5. Forventet tilknytning for unge (udvalgte diagnoser) 

Tabel 5  

Forventet andel unge tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse pba. kommunernes rammevilkår fordelt på 

udvalgte diagnoser (pct.), 2017 

Kommune Skizofreni 
Depressi

on 
Angst Stress Spisefor. 

Person
lighedsfor. 

Udvik
lingsfor. 

ADHD 

Albertslund 41,2 75,4 64,4 74,5 84,4 60,1 57,5 66,3 

Allerød 38,5 74,6 67,6 73,6 82,9 57,4 65,4 73,3 

Assens 24,8 66,3 60,9 65,8 79,2 47,8 50,6 58,1 

Ballerup 38,0 70,6 66,5 74,3 77,6 58,0 54,9 61,8 

Billund 19,2 64,7 57,6 69,5 . 45,6 49,9 60,0 

Bornholm 19,0 65,3 56,5 61,9 77,7 43,6 49,3 60,1 

Brøndby 33,3 69,1 64,6 68,8 69,4 57,2 51,9 60,5 

Brønderslev . 63,7 53,9 58,6 . 40,8 49,8 53,3 

Dragør 45,6 . . 78,8 . . . . 

Egedal 40,6 72,6 70,4 73,1 . 60,4 56,3 71,4 

Esbjerg 24,1 66,9 59,3 65,4 77,9 46,5 47,9 59,4 

Favrskov 30,9 69,4 64,4 68,0 80,9 58,5 49,4 66,9 

Faxe 26,7 65,9 60,4 65,4 . 47,1 45,4 48,4 

Fredensborg 46,1 73,2 68,2 70,4 80,2 58,8 59,5 69,6 

Fredericia 29,1 65,1 58,7 64,5 80,2 46,1 48,4 63,1 

Frederiksberg 38,9 75,0 72,8 72,2 80,2 58,8 55,8 60,9 

Frederikshavn 17,3 55,9 45,9 56,6 79,2 39,8 46,0 52,6 

Frederikssund 39,5 68,8 69,0 70,2 74,2 51,9 61,3 65,2 

Furesø 31,3 72,4 71,5 73,2 80,9 57,6 59,7 66,7 

Faaborg-Midtfyn 22,8 70,7 60,9 64,8 79,6 45,4 47,2 52,6 

Gentofte 41,5 75,3 72,5 73,8 78,2 58,5 59,0 64,9 

Gladsaxe 37,9 74,2 67,4 72,5 82,4 57,0 57,1 62,8 

Glostrup 38,1 70,9 69,3 73,9 . 61,9 62,6 62,7 

Greve 43,4 70,6 67,5 72,8 79,1 57,9 63,5 67,1 

Gribskov 34,2 71,4 67,6 68,9 81,0 56,7 49,7 58,1 

Guldborgsund 28,2 63,7 52,3 65,1 75,0 45,7 46,0 47,8 

Haderslev 25,4 63,7 52,7 63,8 83,1 41,7 53,9 60,5 

Halsnæs 36,5 71,3 65,1 68,4 79,7 50,8 58,6 67,6 

Hedensted 16,3 64,2 55,2 61,7 76,8 41,4 40,9 57,6 

Helsingør 28,7 70,9 66,3 74,0 78,6 50,7 59,5 64,3 

Herlev 38,7 70,0 69,5 73,6 80,0 54,1 59,3 61,5 

Herning 25,6 62,9 56,8 62,2 80,8 43,1 43,3 58,0 

Hillerød 36,6 70,9 68,9 70,0 78,8 53,1 54,6 64,3 

Hjørring 22,6 61,4 52,3 60,8 73,0 43,4 46,9 55,3 

Holbæk 25,3 63,2 56,5 62,5 72,7 47,0 51,0 55,6 

Holstebro . 62,6 57,0 66,3 82,4 42,1 43,3 59,1 

Horsens 23,0 61,1 54,4 62,8 76,7 41,3 48,7 58,2 

Hvidovre 40,6 73,7 70,6 70,9 77,0 55,5 60,0 64,6 

Høje-Taastrup 37,4 72,1 66,9 72,1 80,8 52,9 54,0 60,6 

Hørsholm . 70,5 70,7 72,8 . 55,6 55,7 71,3 

Ikast-Brande 27,5 60,9 56,0 65,2 82,0 43,4 51,0 58,8 

Ishøj 34,3 69,0 64,9 66,0 . 50,8 51,9 67,0 

Jammerbugt 19,5 56,2 54,4 62,9 76,4 44,8 43,8 55,7 

Kalundborg 28,2 63,3 53,5 65,3 76,5 47,9 50,7 57,2 

Kerteminde . 71,1 59,2 68,9 . 45,5 47,7 61,1 

Kolding 25,8 66,0 60,7 65,7 77,3 45,0 53,4 62,0 
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 Kommune Skizofreni 
Depressi-

on 
Angst Stress Spisefor. 

Person-
lighedsfor. 

Udvik-
lingsfor. 

ADHD 

København 40,5 74,2 72,1 73,4 80,5 60,4 54,4 60,3 

Køge 34,7 69,2 61,8 66,9 77,2 53,4 53,9 61,6 

Langeland . 66,7 51,6 63,9 . 38,3 . 52,3 

Lejre 32,6 72,6 64,9 70,6 . 60,0 61,0 69,0 

Lemvig . 62,0 52,6 65,8 . . 42,6 68,8 

Lolland 22,0 58,3 44,2 59,7 . 39,1 43,4 42,8 

Lyngby-Taarbæk 39,8 73,2 72,1 72,6 79,3 59,4 57,5 67,0 

Mariagerfjord 20,2 63,6 53,9 62,8 70,6 47,7 43,5 58,1 

Middelfart 25,0 66,6 57,1 66,6 70,4 50,5 43,5 63,4 

Morsø 20,5 56,3 45,1 61,3 68,8 37,7 49,5 57,0 

Norddjurs 24,9 58,4 55,5 60,1 . 43,8 44,1 54,5 

Nordfyns 19,9 67,6 59,4 61,2 . 46,0 . 51,8 

Nyborg . 71,2 62,3 66,5 . 47,3 49,7 60,0 

Næstved 30,2 64,1 55,4 62,5 78,6 46,2 48,3 47,3 

Odder . 69,0 65,5 67,5 76,8 59,5 59,9 64,2 

Odense 26,4 71,4 64,3 68,4 80,4 53,8 52,9 60,2 

Odsherred 18,3 63,9 56,0 58,3 74,5 44,6 47,6 56,3 

Randers 25,0 65,0 57,6 63,7 84,4 47,7 47,7 55,6 

Rebild . 71,1 61,2 67,2 . . 56,9 59,7 

Ringkøbing-Skjern . 62,6 48,1 67,0 78,5 39,8 45,1 68,2 

Ringsted 36,5 59,9 54,7 65,1 69,2 47,9 49,9 54,0 

Roskilde 36,9 72,6 68,9 71,6 77,7 59,0 56,8 62,0 

Rudersdal 41,6 75,3 74,9 74,1 82,4 63,5 61,3 71,3 

Rødovre 37,7 76,3 66,4 75,4 75,7 59,7 47,0 59,4 

Silkeborg 33,3 67,1 63,6 65,0 81,5 50,2 51,2 61,1 

Skanderborg 35,1 66,3 67,3 69,8 74,3 48,9 56,8 64,6 

Skive 20,1 59,5 50,4 63,6 78,2 43,8 41,5 60,5 

Slagelse 22,8 62,7 55,3 64,8 74,8 49,9 41,8 53,8 

Solrød 43,1 75,0 74,1 76,7 78,9 57,0 68,8 72,9 

Sorø 23,2 67,5 55,7 62,7 75,6 46,1 42,2 60,9 

Stevns 45,4 72,8 62,7 67,8 . 55,5 64,2 58,8 

Struer . 59,0 49,3 63,1 . 37,1 44,8 61,7 

Svendborg 26,3 67,6 56,2 61,4 77,9 45,6 49,6 53,2 

Syddjurs 37,0 59,4 53,5 61,8 83,0 47,0 53,0 56,5 

Sønderborg 22,8 62,9 56,8 64,5 75,2 45,4 54,8 58,1 

Thisted 17,5 55,0 46,3 60,9 75,8 43,9 42,3 55,7 

Tønder 18,8 60,5 50,9 64,5 . 41,9 43,0 59,8 

Tårnby 36,6 74,4 66,5 73,1 80,3 56,5 56,4 64,0 

Vallensbæk 38,2 74,9 68,8 74,0 . 60,3 . . 

Varde 23,4 65,9 54,6 65,8 79,1 48,0 46,6 57,6 

Vejen 22,9 63,8 57,9 65,2 79,9 47,2 53,2 61,6 

Vejle 25,5 65,9 61,4 65,0 78,0 46,2 48,1 60,6 

Vesthimmerlands . 58,7 55,3 58,8 73,3 42,3 42,9 54,5 

Viborg 28,5 64,1 60,6 64,6 76,2 45,8 44,8 61,9 

Vordingborg 21,7 59,9 55,7 60,4 68,2 43,9 45,7 48,7 

Aabenraa 21,9 64,5 51,4 68,6 74,4 45,0 50,8 60,5 

Aalborg 24,3 67,6 62,7 64,7 77,4 50,9 50,6 60,2 

Århus 33,6 71,0 67,1 68,4 81,4 55,4 52,3 61,3 

Anm.: Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse, fremgår tilknyt
ning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. Det indebærer, at Fanø, Læsø, Samsø og Ærø Kommune ikke indgår i denne opgørel
se som følge af for få observationer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
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6. Benchmarkingindikator fordelt på udvalgte diagnoser 

Tabel 6 

Forskel mellem faktisk og forventet andel unge tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarked fordelt på udvalgte 

diagnoser (pct.-point), 2017 

Kommune Skizofreni 
Depressi

on 
Angst Stress Spisefor. 

Person
lighedsfor. 

Udvik
lingsfor. 

ADHD 

Albertslund -7,5 4,4 -1,5 2,9 -9,4 -1,9 1,4 9,9 

Allerød 5,0 7,7 -10,5 8,0 -1,4 1,0 6,1 4,5 

Assens 2,2 -9,2 -2,6 0,1 -5,2 -8,0 10,3 2,7 

Ballerup -7,4 8,4 -5,7 4,6 -0,5 0,8 -4,9 -1,6 

Billund 5,8 -8,6 4,4 1,4 . 2,5 0,1 -3,3 

Bornholm -0,3 -5,8 2,6 -2,3 0,1 -8,7 -0,6 -4,8 

Brøndby -12,7 8,0 -1,9 5,3 4,3 -3,4 9,0 4,4 

Brønderslev . -6,7 -9,5 1,9 . 0,3 8,0 3,0 

Dragør 4,4 . . 3,5 . . . . 

Egedal 0,9 1,1 -1,0 1,0 . 5,4 25,3 13,6 

Esbjerg 2,7 4,3 3,6 1,6 -3,8 2,2 -3,2 -1,0 

Favrskov 2,4 -4,4 -10,2 -4,0 -9,0 -1,3 -16,0 1,4 

Faxe 5,6 5,1 0,9 4,8 . 2,9 3,3 -5,6 

Fredensborg -11,0 -10,5 -7,0 0,2 6,1 -6,2 13,3 4,9 

Fredericia -10,9 -0,3 -0,1 1,5 -4,7 8,0 -3,6 3,2 

Frederiksberg 6,3 4,6 3,7 -2,7 4,5 3,6 -3,2 5,4 

Frederikshavn -1,9 1,2 -1,3 1,6 -10,3 2,3 1,9 -3,7 

Frederikssund 2,4 7,2 -8,5 1,4 -4,5 -2,7 -11,3 -0,2 

Furesø -9,1 -1,6 4,3 1,8 3,0 -3,1 -4,7 10,9 

Faaborg-Midtfyn -6,5 -1,3 0,7 -4,2 -1,4 -6,9 3,8 -0,3 

Gentofte -5,8 -6,6 -3,8 2,8 -9,6 -1,2 -1,1 -4,5 

Gladsaxe -4,6 -3,1 4,7 -3,3 -2,2 1,0 -5,8 1,1 

Glostrup -0,9 2,2 -6,5 0,4 . -2,7 9,8 8,8 

Greve 3,5 -2,5 -6,3 -5,1 2,1 -12,6 9,2 0,0 

Gribskov 0,3 -1,0 -12,3 0,1 1,1 3,3 6,6 2,7 

Guldborgsund 6,3 -1,3 -0,9 0,1 0,0 4,1 2,9 -5,4 

Haderslev 0,5 7,5 4,5 -0,2 -4,1 2,1 2,2 2,4 

Halsnæs -8,7 6,5 -0,8 -3,7 7,8 -2,3 -4,5 -2,9 

Hedensted 5,9 -9,4 -6,1 -3,3 5,8 8,6 -10,3 -9,4 

Helsingør -13,8 2,6 -0,9 -0,3 -22,1 -11,8 9,9 -6,7 

Herlev -0,3 -5,2 -10,7 -7,4 -5,0 -2,1 9,4 6,5 

Herning -3,2 -3,6 -3,5 0,3 -2,6 -7,0 2,7 3,8 

Hillerød 0,7 -1,3 -0,1 1,3 -0,2 1,5 -4,6 1,6 

Hjørring 0,1 -2,7 -2,3 3,6 -7,8 9,2 1,6 3,5 

Holbæk 5,1 0,8 0,4 -6,1 1,7 -0,8 -8,7 -0,8 

Holstebro . 7,3 1,9 9,1 0,3 5,6 13,9 -5,9 

Horsens -3,0 -3,2 5,8 2,7 6,1 -4,7 -1,4 -5,5 

Hvidovre 4,9 -6,0 -1,8 -3,6 -2,6 2,3 7,8 -2,0 

Høje-Taastrup -0,8 4,2 8,3 3,5 5,4 0,7 -0,8 1,4 

Hørsholm . -7,6 6,2 -0,6 . -10,2 -5,7 -14,6 

Ikast-Brande -0,2 -0,1 -7,2 -12,9 4,4 -14,8 9,0 -2,0 

Ishøj -3,5 2,0 -1,6 -0,9 . 0,7 -1,9 5,7 

Jammerbugt -0,9 1,7 -12,1 -4,5 1,4 -12,1 -20,3 -3,3 

Kalundborg -3,8 -6,1 5,7 -2,4 -1,5 -2,3 7,8 2,3 

Kerteminde . -0,8 -4,3 2,5 . -3,4 -4,8 -1,8 

Kolding 0,1 3,1 11,9 7,5 5,5 4,0 10,5 7,5 
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 Kommune Skizofreni 
Depressi-

on 
Angst Stress Spisefor. 

Person-
lighedsfor. 

Udvik-
lingsfor. 

ADHD 

-
-

København 6,2 3,1 5,8 1,2 1,6 4,9 4,0 1,9 

Køge -7,3 -6,6 -4,4 -2,0 2,8 -6,7 -3,2 -9,0 

Langeland . 4,7 1,4 -1,4 . -10,6 . -6,8 

Lejre -2,6 3,6 -9,5 -7,6 . -12,1 -8,2 -9,0 

Lemvig . 4,7 1,2 -12,8 . . -1,9 5,2 

Lolland -2,0 -5,6 0,7 -5,8 . -2,5 15,4 0,6 

Lyngby-Taarbæk 1,3 -0,4 2,3 10,4 -3,7 4,9 10,5 14,4 

Mariagerfjord -4,6 6,1 -3,1 2,3 -13,5 -12,4 2,5 0,7 

Middelfart -10,3 1,0 9,2 3,6 4,6 4,5 3,6 -3,1 

Morsø 4,5 -1,2 -11,1 -1,6 -9,9 4,3 -20,9 -11,2 

Norddjurs 7,4 -5,7 -1,6 5,3 . 0,3 -0,5 3,1 

Nordfyns 0,9 -1,7 -14,1 -9,2 . -3,2 . 6,6 

Nyborg . -1,0 -0,3 3,3 . 6,5 -8,0 2,2 

Næstved 12,9 3,8 -1,3 -1,2 -8,4 -0,6 3,7 1,8 

Odder . -10,3 -13,1 -8,0 -12,1 -16,6 -15,1 3,6 

Odense 5,8 2,8 3,0 0,8 1,7 1,0 1,0 -1,9 

Odsherred -3,8 -4,6 1,2 -5,3 0,5 -4,8 -7,2 2,2 

Randers 1,8 -9,7 -7,8 -8,5 -7,2 -5,4 -5,5 -3,2 

Rebild . 8,9 -12,6 -7,6 . . -13,4 -9,7 

Ringkøbing-Skjern . 1,3 -7,5 -5,2 -0,8 -7,3 0,3 -0,7 

Ringsted 4,3 14,7 5,0 -0,8 -2,5 7,5 15,7 -2,3 

Roskilde -2,1 0,2 3,2 1,8 3,4 1,9 9,2 4,1 

Rudersdal 8,4 -5,2 4,3 2,2 4,3 8,5 -5,3 3,1 

Rødovre -8,9 0,7 -12,1 -7,2 5,1 -1,7 -5,1 -5,7 

Silkeborg -6,4 -8,6 -5,2 -1,5 2,2 -7,7 -7,4 2,2 

Skanderborg -13,2 -7,8 -2,0 -2,1 -17,1 3,5 -6,8 -1,9 

Skive 4,0 4,0 0,1 -5,6 -4,5 5,0 1,0 -6,0 

Slagelse 2,7 5,9 -2,0 3,9 -1,6 3,6 -6,5 -4,6 

Solrød 16,9 1,7 0,9 -6,0 -0,3 -13,8 7,7 -8,4 

Sorø 7,1 -1,4 -7,2 4,6 -10,6 2,3 -1,0 0,2 

Stevns 4,6 -7,0 2,0 1,9 . 2,7 2,4 7,0 

Struer . -9,0 4,7 1,1 . -7,7 5,2 5,0 

Svendborg -9,7 2,5 -2,8 2,5 2,5 -3,2 -12,4 -5,2 

Syddjurs -2,4 1,8 0,4 -2,6 -4,0 -9,5 -9,7 1,2 

Sønderborg 1,6 0,8 3,8 2,7 -11,5 -1,5 8,6 4,9 

Thisted -1,9 -6,1 -7,8 -8,3 3,4 -3,6 0,8 -0,1 

Tønder 5,8 8,1 7,7 2,4 . 8,1 8,6 2,5 

Tårnby 0,4 3,2 1,9 -0,5 -4,6 0,9 4,2 8,7 

Vallensbæk 0,2 -1,0 -5,1 -6,0 . -2,0 . . 

Varde -2,7 2,2 -1,8 -2,4 -8,8 -2,0 4,9 4,4 

Vejen -2,9 7,5 -3,7 -4,7 4,4 -6,4 2,8 -0,7 

Vejle -5,7 -0,5 1,6 -1,8 -0,2 -0,3 -3,7 3,8 

Vesthimmerlands . -5,2 -13,6 4,4 -1,0 -12,7 6,0 -12,2 

Viborg -7,7 -4,5 -1,9 -1,4 2,0 -6,4 -3,2 -1,3 

Vordingborg -0,9 8,0 8,6 2,7 6,8 5,3 -9,7 6,0 

Aabenraa -1,7 3,2 8,5 10,9 2,9 3,6 4,7 7,8 

Aalborg 1,0 -7,1 -3,1 0,9 1,0 1,7 -1,8 0,8 

Århus -2,8 -0,7 -3,2 -2,1 1,5 -0,7 -7,6 -6,1 

Anm.: Har en kommune færre end 10 18-29-årig unge med psykisk sygdom, eller færre end 5 unge tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse, fremgår tilknyt
ning blandt unge med psykisk sygdom ikke for disse kommuner. Det indebærer, at Fanø, Læsø, Samsø og Ærø Kommune ikke indgår i denne opgørel
se som følge af for få observationer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
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1. Metode til benchmarking 

For at tage højde for kommunernes forskellige rammvilkår, estimeres andel tilknyttet uddannelse 
eller beskæftigelse ved hjælp af en multipel logistisk regressionsmodel. Den multiple logistiske 
regressionsmodel er valgt, da den afhængige variabel kun kan antage to gensidigt udelukkende 
værdier (tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse eller ej).  

I den logistiske regressionsmodel estimeres sammenhængen mellem en række sundhedsrelatere
de, socioøkonomiske, demografiske og lokale arbejdsmarkedsforhold for unge med psykisk syg
dom, og hvorvidt de unge er tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse.  

På baggrund af den statistiske regressionsmodel beregnes derefter for hvert individ sandsynlighe
den for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse, givet de individbaserede karakteristika og 
lokale arbejdsmarkedsforhold. Herefter aggregeres de beregnede sandsynligheder for at have 
tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse til kommuneniveau. Således beregnes den forventede 
andel tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse for hver kommune som summen af antal forventede 
sandsynligheder for at have tilknytning divideret med summen af antallet af unge med psykisk syg
dom. 

Kommunens faktiske andel med tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse, som er beregnet som 
summen af antal personer, der har en tilknytning divideret med summen af antal personer med 
psykisk sygdom i alt samt kommunernes forventede andel tilknyttet fra den multiple logistiske re
gressionsmodel benyttes til at beregne en benchmarkingindikator for hver kommune. Benchmar
kingindikatoren er differencen mellem den faktiske andel tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse 
og den forventede andel: 

Benchmarkingindikator =  Faktisk andel − Forventet andel   

Benchmarkingindikatoren sikrer et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af kommuner, hvor 
betydningen af de definerede rammevilkår er renset ud. 

1.1 Opmærksomhedspunkter ved benchmarking 

Benchmarkingindikatoren er et estimeret tal, som er behæftet med en vis statistisk usikkerhed. Det 
betyder, at der ikke skal tolkes for håndfast på rangeringen af kommunerne på baggrund af bench
markingindikatoren. Af den årsag illustreres resultaterne for kommunernes benchmarkingindikator 
inddelt i kvintiler, således at der kun skelnes mellem de kommuner, der ligger i den bedste femte
del, næstbedste femtedel, midterste femtedel, næst dårligste femtedel og dårligste femtedel. 

I benchmarkinganalysen analyseres der på forskellene mellem kommunerne, og en benchmarking
analyse er således en relativ øvelse. Det betyder, at en benchmarkinganalyse ikke kan bruges til at 
konkludere noget om det generelle niveau. Kommunerne kan i princippet alle klare sig godt eller 
skidt ud fra en faglig standard. 



4

-

-

-
-

-

-
-

-

2. Afgrænsning af population  

2.1 Unge med psykisk sygdom 

I denne analyse opgøres unge med psykisk sygdom som personer i alderen 18-29 år, opgjort pr. 1. 
januar 2017, der inden for de seneste fem år, dvs. perioden 2012 til 2016, har haft en kontakt på et 
psykiatrisk sygehus og er blevet registreret med en psykisk diagnose. Opgørelsesmetoden svarer 
til den måde Sundhedsstyrelsen opgør forekomsten af sygdomme blandt befolkningen, herunder 
psykisk sygdom1. Populationen er opgjort ved hjælp af Befolkningsregistret og hvorvidt en person 
har en psykisk sygdom er opgjort på baggrund af Landspatientregistret. 

En del af unge med psykiske problemer modtager behandling i praksissektoren, herunder i almen 
praksis, ved praktiserende psykologer og praktiserende psykiatere. Det er imidlertid ikke register
baserede oplysninger om diagnoser, der stilles i praksissektoren, og derfor er unge, der behandles 
udelukkende enten ved egen læge, hos psykolog eller speciallæge, ikke opgjort i analysen.

2.2 Tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet 

Det primære fokus i denne analyse er at vise forskelle på tværs af kommuner i, hvor mange unge 
med psykisk sygdom, der er tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarkedet. Unge, der er tilknyttet 
uddannelse eller beskæftigelse, opgøres som personer, der enten har lønnet beskæftigelse, er 
selvstændige, eller i gang med en uddannelse. Det er valgt at opgøre tilknytning pr. november 
2017, svarende til samme tidspunkt som den officielle arbejdsstyrkestatistik.  

I opgørelsen af tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse er det valgt at prioritere beskæftigelse 
og igangværende uddannelse højere end alle andre aktiviteter. Det skyldes, at personer med psy
kisk sygdom har en lavere tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse end befolkningen generelt 
og at det i mange tilfælde er det hensigtsmæssigt at kombinere behandlingsindsats, en indsats på 
arbejdspladsen og en indsats, der fokuserer på at øge personens arbejdsevne. I analysen medta
ges både ordinært beskæftigelse og støttet beskæftigelse, som fleksjob samt løntilskud for førtids
pensionister som tilknytning til beskæftigelse. Tilknytning til uddannelse er opgjort som personer, 
der som minimum er i gang med en ungdomsuddannelse, herunder også særligt tilrettelagt ung
domsuddannelse, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Tilknytning til uddannelse er opgjort på baggrund af elevregistret (kotre) suppleret med DREAM
databasen (SU-oplysninger). Tilknytning til beskæftigelse er opgjort på baggrund af lønmodtagerda
ta (BFL) suppleret med Registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (RAS) fra november 2016 vedr. 
oplysninger om selvstændige. Til den del af analysen, der vedrører tilknytning til uddannelse eller 
beskæftigelse er det yderligere betinget, at populationen skulle være i live og have haft bopæl i en 
dansk kommune i perioden 1. januar 2017 til 30. november 2017 ved hjælp af Befolkningsregistret 
for 2017 og 2018. 

1 Se bl.a. Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelse: Sundheds
styrelsen 2017 og Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, Juel K. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 
Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme: Sundhedsstyrelsen 2015. 



2.3 Bopælskommune 

Når unge med psykisk sygdom afgrænses over en 5-årig periode, mens tilknytning til uddannelse 
eller arbejdsmarkedet måles på ét bestemt tidspunkt, kan det enkelte individ skifte bopæl fra én 
kommune til en ny kommune inden for analyseperioden. Udfordringen hermed er, at det kan være 
vanskeligt at vurdere, om det er fraflytterkommunen eller tilflytterkommunen, der har ydet en ind
sats, og det kan dermed være svært at beslutte, hvilken kommune, det pågældende individ skal 
henføres til. I boks 2.1 er fremgangsmetoden for håndtering af populationens flytninger mellem 
kommuner illustreret.

Boks 2.1 

Tildeling af kommune til analysens population  

Population pr. 1. januar 2017:

77.077 personer 

804 personer (1. pct.) har ikke bopæl i Danmark  i hele 2017 og ekskluderes af analysen.

Analysepopulation udgør 76.273 personer

18.236 (24. pct.) flytter bopælskommune i løbet af analyseperioden. 

For disse foretages følgende:

3.681 (5 pct.) var 

ikke tilknyttet,  
hverken før eller 
efter de flyttede 

bopælskommunen. 

Disse tildeles 
tilflytter

kommunen.

1.866 (2 pct.) var 

tilknytet i fraflytter
kommunen  men 

ikke i tilflytter
kommunen.  Disse 

tildeles tilflytter
kommunen.

10.171 (13 pct.) var 

tilknyttet både i 
fraflytter- og 

tilfytterkommunen. 
Disse tildeles fra

flytterkommunen.

2.518 (3 pct) var 

ikke tilknytet i 
fraflytter

kommunen, men 
var tilknyttet i 

tilflytter
kommunen. Disse 

ekskluderes.

58.037(76 pct.) 

flytter ikke 
bopælskommune. 

De får tildelt 
boplskommunen 

pr. 30. november 
2017

Omkring 77.100 personer er i denne analyse opgjort som unge i alderen 18 til 29 der lever med 
psykisk sygdom pr. 1. januar 2017. Omkring 800 personer er udvandret fra landet i løbet af 2017 og 
ekskluderes dermed fra den del af analysen der vedrører tilknytning til uddannelse eller beskæfti
gelse. Analysepopulationen udgør således 76.300 personer.  

Kobling af de enkelte individer til kommunen afhænger af, om individerne har flyttet bopælskommu
nen i løbet af analyseperioden og i den forbindelse, om individerne har skiftet status i forhold til 
tilknytning til beskæftigelse eller uddannelse. For hvert individ undersøges dermed, om personen 
har skiftet bopælskommune i perioden fra den senest registrerede kontakt på et psykiatrisk syge
hus til det tidspunkt tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse opgøres, dvs. senest pr. 
30.november 2017.   
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Ud af hele populationen på ca. 76.300 personer, er ca. 18.200 fraflyttet bopælskommunen, svaren
de til 24 pct.  De resterende ca. 58.000 personer, som ikke skifter bopælskommune, får tildelt den 
kommune, som de har i hele analyseperioden. 

Unge, der har skiftet bopælskommune får tildelt tilflytterkommunen, hvis de opfylder to af følgende 
betingelser: Hvis de ikke har tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse, hverken i fraflytter- eller 
tilflytterkommunen, eller hvis de havde en tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse i fraflytter
kommunen, men ikke i tilflytterkommunen. Argumentet herfor er, at det er deres nye bopælskom
mune, som skal få de unge enten i job eller uddannelse. 

Unge, der har en tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse, både i fraflytter- og tilflytterkommu
nen, får tildelt fraflytterkommunen. Argumentet herfor er, at det er i fraflytterkommunen, at den unge 
har formået at blive fastholdt i uddannelse eller job.  

Unge, der ikke havde tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse i fraflytterkommunen, men har i 
tilflytterkommunen ekskluderes fra selve benchmarkingen. Det skyldes, at det praktisk er umuligt at 
vide, hvilken kommune der har foretaget en indsats, som har medført, at de unge opnår tilknytnin
gen. 

Den endelige analysepopulation, som anvendes til at benchmarke kommunerne udgør 73.755 
personer. 

2.4 Forklarende variable 

Antal måneder siden seneste kontakt på psykiatrisk sygehus  

Når populationen afgrænses over en 5-årig periode (2012-2016), mens tilknytningen til uddannelse 
eller beskæftigelse måles kun på ét bestemt tidspunkt (november 2017), er der forskelle blandt 
analysepopulationen i, hvornår den seneste kontakt på sygehuset havde fundet sted, hvilket påvir
ker sandsynligheden for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Derfor medtages en variabel 
som beregner afstand mellem november 2017 og den seneste registrerede kontakt i Landspatient
registret. 

Antal kalenderår med kontakter på psykiatrisk sygehus 

Der kan være forskelle i hvor længe de unge har modtaget behandlingen. Nogle unge har kun 
modtaget behandling i et enkelt år, mens andre har modtaget behandlingen igennem en længere 
årrække. Derfor medtages en variabel som beregner antal kalenderår med kontakter på psykiatrisk 
sygehus. Variablen beregnes ved hjælp af Landspatientregistret, som går tilbage til 1995 for kon
takter på psykiatriske sygehuse.

Udvalgte psykiske diagnoser 

I tabel 2.1 fremgår de enkelte diagnosekoder, der er anvendt til afgræsning af udvalgte psykiske 
sygdomme, som der tages hensyn til i forbindelse med benchmarkinganalysen. Sygdomme, der 
ikke fremgår af tabel 2.1 er betegnet som øvrige sygdomme.  

Udover de enkelte diagnosespecifikke variable, er der også konstrueret en variabel, der angiver 
summen af de forskellige diagnoser, som det enkelte individ har fået registreret i løbet af den fem
årige periode. Jo flere forskellige registrerede diagnoser det enkelte individ har, desto lavere er 
sandsynligheden for at være tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse.   
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Tabel 2.1 

Udvalgte psykiske diagnoser 

Diagnose Diagnosekode 

Organiske psykiske lidelser  DF00-09 

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser pga. stoffer inkl. alkohol  DF10-19, DZ714-716, DZ864 

Skizofreni DF20-21, DF22-29 

Andre psykotiske tilstande DF22-29 

Bipolare tilstande DF30-31, DF340 

Depressive tilstande DF32-33, DF341-39 

Angst  DF40-42 

Stressrelaterede tilstande DF43, DF62 

Somatoforme tilstande  DF44-48 

Spiseforstyrrelser DF50 

Personlighedsforstyrrelser  DF60-61 

Mental retardering  DF70-79 

Svære mentale udviklingsforstyrrelser  DF84 

Hyperkinetiske forstyrrelser  DF90 

Sociale funktionsforstyrrelser i barndom og opvækst DF94 

Tilsigtet selvbeskadigelse  DX60-84 

Dom til psykiatrisk anbringelse  DZ0462 

Sundhedsrelaterede kontakter i 2016 

Der kan være stor forskel på, hvorvidt de enkelte unge har kontaktet de forskellige dele af sund
hedsvæsenet samt i hvor stor omfang.  

Aktivitet i det somatiske- og psykiatriske sygehusvæsen er baseret på Landspatientregisteret 
(DRG-grupperet) for 2016. Aktivitet i praksissektoren er baseret på oplysninger om afregnede ydel
ser fra Sygesikringsregisteret. 

Indlæggelsestid, psykiatrisk sygehusvæsen 

Indlæggelsestid er defineret som antallet af dage mellem indlæggelsesdatoen og sygehusudskriv
ningsdatoen. Der vil som minimum være én sengedag pr. indlæggelse. I denne analyse indgår 
summen af alle sengedage i 2016. 

Ambulante besøg, psykiatrisk sygehusvæsen 

Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en psykiatrisk ambulant stamafdeling, men 
optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg opgøres som en patients fremmøde på 
den psykiatriske ambulante afdeling, eller patientens møde med sundhedsfagligt personale uden 
for sygehuset i et såkaldt udebesøg. Ydelser uden besøg fx udfærdigelse af erklæringer, samtale 
med forældre, værge eller pårørende samt fysio- og ergoterapeutiske ydelser, medtages ikke. For 
den enkelte patient opgøres der kun ét ambulant besøg pr. dag pr. afdeling. Der indgår kontakter 
på akut ambulante afdelinger i opgørelsen af ambulante besøg. 

Aktivitet i praksissektoren 

En kontakt er defineret som en afregnet ydelse, der i sig selv udgør en særskilt kontakt mellem den 
enkelte person og behandler. Opgørelserne omfatter kontakter, der er afregnet i det enkelte år 
inden for det enkelte praksissektorområde. Aktiviteten i praksissektoren er afgrænset til registrerin
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ger, som findes i sygesikringsregisteret pr. 10. marts 2017. I boks 2.2 fremgår den nærmere af
grænsning af aktiviteten fra praksissektoren.  

Boks 2.2 

Aktivitet i praksissektoren 

Kontakter til almen praksis er afgrænset til ydelser i Sygesikringsregistret, der dækker over almindelige konsultationer, syge
besøg, telefonkonsultationer, e-mailkonsultationer og lignende kontaktgivende ydelser. Der defineres følgende variable fra 
Sygesikringsregistret:  

• Summen af alle kontakter i almen praksis (på nær samtaleterapi), dagstid (Speciale 80)  

• Summen af alle kontakter i almen praksis, vagttid (Speciale 80, 82, 83)  

• Om den enkelte person har modtaget samtaleterapi i almen praksis (speciale 80, ydelsesnummer 6101, 6102, 4106, 
4247, 4248, 4249) 

• Om den enkelte person har modtaget kontakter hos praktiserende psykiater (speciale 24 el. 26) 

• Om den enkelte person har modtaget kontakter hos praktiserende psykolog (speciale 63) 

• Om den enkelte person har modtaget kontakter hos øvrige speciallæger (speciale 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
18, 19, 20, 21, 2, 35) 

• Om den enkelte person har modtaget kontakter i øvrig praksissektor (speciale 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 
65) 

Alvorlig somatisk sygdom 

Nogle af unge fra populationen kan have alvorlige somatiske sygdomme. Der er konstrueret en 
variabel for alvorlig sygdom, som tager udgangspunkt i sygdomme, som indgår i den såkaldte 
Charlson Comorbodity Index (CCI), som blandt andet kan anvendes til at definere sygelighed i 
befolkningen. Opgørelsen er baseret på Landspatientregisteret (DRG-grupperet) for 2016. Tabel 
2.2 angiver listen af de sygdomme, der indgår i CCI og som i denne analyse kategoriseres som 
”alvorlige sygdomme”.  

Tabel 2.2 

Oversigt over sygdomme kategoriseret som ”alvorlige sygdomme”  

Sygdomme Diagnosekoder 

Blodprop i hjertet DI21-DI23 

Hjerteinsufficiens DI50, DI110, DI130, DI132 

Forsnævring af arterier DI70-DI74 DI77 

Blodkarsygdomme i hjernen DI60-DI69, DG45-DI46 

Demens DF00-DF03, DF051, DG30 

Lungesygdomme DJ40-DJ47, DJ60-DJ67, DJ684, DJ701, DJ703, DJ841, DJ920, DJ961, DJ982, 

Gigtsygdomme DM06, DM06, DM08, DM09, DM30, DM31, DM32-DM36, DM86 

Mavesår DK221, DK25-DK28 

Leversygdom i let grad DB18, DK700-DK703, DK709, DK71, DK73, DK74, DK760 

Diabetes uden komplikationer DE100, DE101, DE109, DE110, DE111, DE119 

Lammelse i den ene side af kroppen DG81-DG82 

Moderat eller svær nyresygdom DI12-DI14, DN00-DN05. DN07, DN11. DN14, DN17, DN19, DQ61 

Diabetes med komplikationer DE102-DE108, DE112-DE118 

Kræft, der ikke har spredt sig DC00-DC75 

Leukæmi DC91-DC95 

Lymfe- eller knoglemarvskræft DC81-DC85, DC88, DC90, DC96 

Moderat eller svær leversygdom DB150, DB160, DB162, DB190, DK704, DK72,DK766, DI85 

Kræft, der har spredt sig DC76-DC80 

AIDS DB21-DB24 
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Indlæggelse, somatisk sygehusvæsen 

En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten optager 
en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med som en selv
stændig indlæggelse i opgørelsen. 

Demografiske og socioøkonomiske faktorer 

Der inkluderes også en række baggrundsvariable som køn, alder, civilstatus, oprindelse, om de 
unge bor hos forældrene, samt om de har egne børn og i givet faldt hvornår de fik dem. Disse op
lysninger indhentes fra Befolkningsregistret (BEF) og Familieforhold (FAM) fra Danmarks Statistik.  

Oplysninger om oprindelse er i denne analyse opgjort som dansk, ikke-vestlig indvandrer, vestlig 
indvandrer, ikke-vestlig efterkommer og vestlig efterkommer. Definitionerne følger Danmarks Stati
stiks opgørelser. Indvandrere er født i udlandet og ingen af forældrene er både danske statsborgere 
og født i Danmark. Efterkommere er født i Danmark og ingen af forældrene er både dansk stats
borger og født i Danmark. Resten af befolkningen har dansk oprindelse. Vestlige lande udgøres af: 
Alle 28 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vati
kanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. 

Fra BEF og FAM indhentes også oplysninger om hvornår unges forældres fik deres første barn. 
Disse oplysninger benyttes til at definere en variabel, som markerer om én eller begge af den un
ges forældre havde været teenagere, dengang de blev forældre.  

Højest fuldførte uddannelse 

Da der er tale om relativ ung population, og som i gennemsnit har relativt lavere uddannelsesni
veau end unge generelt er der i regressionsanalysen medtaget oplysning om hvorvidt de unge har 
uoplyst uddannelse eller grundskole som højest fuldført uddannelse. Denne information stammer 
fra registret Højest fuldførte uddannelse (UDDF).  

Fra samme register er oplysninger om forældres uddannelse medtaget. Her skelnes der mellem, 
om henholdsvis mor og far har fuldført højest en grundskole, gymnasial- eller erhvervsuddannelse 
eller videregående uddannelse.   

Dømt efter straffeloven /sigtet som mindreårig 

Unge berørt af kriminalitet er defineret som personer, der på et tidspunkt er blevet dømt for over
trædelse af straffeloven, dvs. personer dømt efter færdselsloven og særloven er ekskluderet. Kilden 
til opgørelserne er KRAF - Kriminalstatistik afgørelser, som er opdelt i en række hovedområder 
efter de centrale administrative hændelser i forløbet fra anmeldelse til afgørelse og eventuel ind
sættelse. Oplysninger om de unge er sigtet som mindreårige er baseret på KRMS – Sigtelser for 
mindreårige. 

Anbringelser og forebyggelige foranstaltninger for børn og unge 

I analysen er inkluderet oplysninger om sociale foranstaltninger – enten en anbringelse uden for 
eget hjem eller en forebyggende personrettet foranstaltning, såfremt de unge på et tidspunkt i deres 
barndom har modtaget disse. Disse oplysninger baserer sig på Danmarks Statistiks register for 
udsatte børn og unge.  

Anbringelser uden for eget hjem er defineret efter paragrafkoder: (PGF = 100, 110, 120, 130, 140, 
150, 160, 170, 180, 199). Disse PGF-koder angiver, efter hvilken lovparagraf afgørelsen om an
bringelsen er truffet. Barnet/den unge kan ikke være anbragt efter flere paragraffer samtidigt. 
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Forebyggende personrettede foranstaltninger er defineret efter paragrafkoder: (PGF = 200, 210, 
220, 225, 230, 240, 245, 250, 252, 260, 270, 271, 272, 273, 274, 275,280,290, 299). Disse PGF
koder angiver hvilke typer af forebyggende personrettet støtte, der ydes. Barnet/den unge kan godt 
have flere foranstaltninger samtidigt. 

Lokale arbejdsmarkedsforhold 

Der er kontrolleret for ledighed i pendlingsområdet og for antal arbejdspladser på grundniveau samt 
om den enkelte bor i eller tæt på en storby. Oplysninger om sæsonkorrigeret fuldtidsledighed fra 
november 2017 stammer fra statistikbanken, tabel AUS08. Oplysninger om arbejdspladser på 
grundniveau er opgjort som andel lønmodtagere på grundniveau, lønmodtagere i øvrigt og lønmod
tagere uden nærmere angivelse ud af alle beskæftigede i pendlingsområdet. Oplysningerne om 
lønmodtagerne stammer fra statistikbanken, tabel RAS301. Kommunerne er inddelt i 29 pendler
områder, der stammer fra Danmarks Statistik (2016) - ”Færre og større pendlingsområder”.  

2.5 Variable som risikomarkører 

I analysen indgår også en række variable som risikomarkører for kommunen. Opgørelserne bygger 
på tre registre: De Kommunale Serviceindikatorer på voksenområdet (Danmarks Statistik), registret 
”Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere” og Det Nationale Alkoholbehandlingsregi
ster (Sundhedsdatastyrelsen).  

I denne analyse omfatter De Kommunale Serviceindikatorer indberetninger fra 54 kommuner. Regi
stret ”Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere” baseres på 80 kommuner.  Når de to 
registre kombineres, er der godkendte oplysninger fra 45 kommuner.  

Fra De Kommunale Serviceindikatorer er der indhentet oplysning om, hvorvidt de unge på et tids
punkt over perioden 2014-2016 har modtaget botilbud, socialpædagogisk støtte, aktivitets- og sam
værstilbud eller øvrige indsatser efter sociallovgivningen. Det kan være indsatser som følge af 
fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, psykiske vanskeligheder eller et særligt socialt problem 
(hjemløshed, misbrug mv.). 

Fra Stofmisbrugsregister er der indhentet oplysninger, om den enkelte unge på et tidspunkt modtog 
stofmisbrugsbehandling, og tilsvarende fra Det Nationale Alkoholbehandlingsregister er indhentet 
oplysning, om den unge på et tidspunkt modtog alkoholbehandling.
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3. Regressionsanalyser 

Benchmarkinganalyserne gennemføres ved hjælp af logistiske regressionsanalyse. I de følgende 
afsnit præsenteres resultaterne både fra hovedanalysen, hvor alle unge med psykisk sygdom ses 
under ét samt for de diagnosespecifikke analyser.  

3.1 Regressionsresultater for alle unge med psykisk sygdom 

Tabel 3.1  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med psykisk sygdom 

Variable 
Log
koefficienter 

Signifikans
niveau 

Standardfejl 
Marginale effekter 
(pct.) 

Antal måneder siden kontakt på sygehus 0,004 *** (0) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår  -0,270 *** (0,023) -5,2 

Fem kalenderår eller derover  -0,680 *** (0,033) -13,0 

Diagnose (skizofreni som reference) 

Organiske psykiske lidelser 0,378 *** (0,105) 7,2 

Psyk. lidelser pga. stoffer  0,659 *** (0,046) 12,6 

Andre psykotiske tilstande 0,721 *** (0,056) 13,8 

Bipolare tilstande 0,944 *** (0,058) 18,0 

Depression 1,042 *** (0,038) 19,9 

Angst 0,857 *** (0,038) 16,4 

Stress 1,108 *** (0,038) 21,2 

Somatoforme tilstande 0,914 *** (0,08) 17,5 

Spiseforstyrrelser 1,447 *** (0,05) 27,7 

Personlighedsforstyrrelser 0,664 *** (0,037) 12,7 

Mental retardering 0,400 *** (0,053) 7,7 

Udviklingsforstyrrelser 0,421 *** (0,044) 8,0 

ADHD 1,140 *** (0,039) 21,8 

Sociale funktionsforstyrrelser  0,964 *** (0,1) 18,4 

Tilsigtet selvbeskadigelse 0,737 (0,47) 14,1 

Retspsykiatriske patienter 0,869 (0,567) 16,6 

Øvrige diagnoser 0,953 *** (0,059) 18,2 

Antal registrerede psykiske diagnoser -1,029 *** (0,036) -19,7 

Ambulante kontakter på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen kontakter som reference) 

En til ti ambulante besøg -0,186 *** (0,028) -3,5 

Mere end ti ambulante besøg  -0,372 *** (0,033) -7,1 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage  -0,083 ** (0,033) -1,6 

Indlagt 6-15 dage -0,306 *** (0,053) -5,9 

Indlagt 16-25 dage -0,382 *** (0,076) -7,3 

Indlagt mere end 26 dage -0,535 *** (0,044) -10,2 

Antal kontakter i almen praksis (dagstid) -0,013 *** (0,001) -0,3 

Antal kontakter i almen praksis (vagttid) -0,013 *** (0,004) -0,2 

Samtaleterapi i almen praksis (Ingen samtaleterapi som reference) 

Modtaget samtaleterapi  -0,172 *** (0,026) -3,3 

Kontakt hos praktiserende psykiater (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  -0,306 *** (0,035) -5,9 

Kontakt hos andre praktiserende speciallæger (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  0,142 *** (0,021) 2,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Variable 

Log
koefficienter 

Signifikans
niveau 

Standardfejl 
Marginale effekter 
(pct.) 

Kontakt hos praktiserende psykolog (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  -0,155 *** (0,045) -3,0 

Kontakt ved øvrig praksissektor (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  0,173 *** (0,03) 3,3 

Indlæggelse, somatik (Ingen indlæggelse som reference) 

Har minimum én indlæggelse -0,183 *** (0,025) -3,5 

Alvorlige somatiske sygdomme (Ingen alvorlige sygdomme som reference) 

Har minimum én alvorlig sygdom -0,161 *** (0,05) -3,1 

Oprindelse (Dansk som reference) 

Vestlig indvandrer 0,119 (0,076) -4,6 

Vestlig efterkommer -0,055 (0,123) -5,4 

Ikke vestlig indvandrer -0,241 *** (0,045) 2,3 

Ikke vestlig efterkommer -0,281 *** (0,05) -1,0 

Alder -0,126 *** (0,003) -2,4 

Civilstatus (Par som reference) 

Enlig -0,127 *** (0,018) -2,4 

Børn (Har ikke børn som reference)  

Har minimum et barn 0,244 *** (0,03) 4,7 

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

Grundskole  -1,192 *** (0,021) -22,8 

Uoplyst uddannelse -1,169 *** (0,073) -22,3 

Kriminalitet (Aldrig dømt som reference) 

Dømt efter staffeloven -0,138 *** (0,022) -2,6 

Kriminalitet som mindreårig (Aldrig sigtet som reference) 

Sigtet som mindreårig -0,136 *** (0,04) -2,6 

Anbringelser i barndommen (Ikke anbragt som reference) 

Er blevet anbragt som barn -0,237 *** (0,026) -4,5 

Forbyggelige foranstaltninger i barndommen (Ikke modtaget som reference) 

Har fået forbyggelige foranstaltninger  -0,218 *** (0,022) -4,2 

Teenageforældre (Ingen af forældrene har været teenagere, da de fik deres første barn som reference) 

Mindst én af forældrene var teenager -0,136 *** (0,033) -2,6 

Fars højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,150 *** (0,02) 2,9 

Videregående 0,180 *** (0,026) 3,5 

Mors højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,136 *** (0,021) 2,6 

Videregående 0,201 *** (0,025) 3,8 

Ledighedsprocent i pendlerområdet -0,050 *** (0,019) -1,0 

Bosat i storbyområdet -0,152 *** (0,035) -2,9 

Andel arbejdspladser på grundniveau -0,036 *** (0,003) -0,7 

N=73.755.  *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

3.2 Regressionsresultater med risikomarkører 

I analysens kapitel 5.4 gennemføres en analyse, hvor en række såkaldte risikomarkører tilføjes til 
benchmarkingmodellen. I nedenstående tabel fremgår de logistiske regressionskoefficienter og de 
gennemsnitlige marginale effekter for alle variable, herunder risikomarkører.  

- 
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- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabel 3.2  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med psykisk sygdom (med risikomarkører) 

Variable 
Log
koefficienter 

Signifikans
niveau 

Standardfejl 
Marginale effekter 
(pct.) 

Antal måneder siden seneste kontakt på 0,004 *** (0) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår -0,274 *** (0,034) -5,3 

Fem kalenderår eller derover -0,560 *** (0,05) -10,7 

Diagnose (skizofreni som reference) 

Organiske psykiske lidelser 0,558 *** (0,161) 10,7 

Psyk. lidelser pga. stoffer 0,666 *** (0,074) 12,8 

Andre psykotiske tilstande 0,622 *** (0,091) 11,9 

Bipolare tilstande 0,766 *** (0,085) 14,7 

Depression 0,882 *** (0,06) 16,9 

Angst 0,740 *** (0,06) 14,2 

Stress 1,000 *** (0,061) 19,2 

Somatoforme tilstande 0,677 *** (0,116) 13,0 

Spiseforstyrrelser 1,457 *** (0,08) 27,9 

Personlighedsforstyrrelser 0,539 *** (0,06) 10,3 

Mental retardering 0,455 *** (0,084) 8,7 

Udviklingsforstyrrelser 0,453 *** (0,069) 8,7 

ADHD 1,051 *** (0,061) 20,2 

Sociale funktionsforstyrrelser 0,827 *** (0,158) 15,9 

Tilsigtet selvbeskadigelse 0,585 (0,539) 11,2 

Retspsykiatriske patienter 1,493 (0,773) 28,6 

Øvrige diagnoser 0,902 *** (0,091) 17,3 

Antal registrerede psykiske diagnoser -0,944 *** (0,057) -18,1 

Ambulante kontakter på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen kontakter som reference) 

En til ti ambulante besøg -0,203 *** (0,046) -3,9 

Mere end ti ambulante besøg -0,382 *** (0,053) -7,3 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage -0,042 (0,053) -0,8 

Indlagt 6-15 dage -0,201 ** (0,085) -3,9 

Indlagt 16-25 dage -0,394 *** (0,122) -7,6 

Indlagt mere end 26 dage -0,527 *** (0,071) -10,1 

Antal kontakter i almen praksis (dagstid) -0,010 *** (0,002) -0,2 

Antal kontakter i almen praksis (vagttid) -0,012 ** (0,005) -0,2 

Samtaleterapi i almen praksis (Ingen samtaleterapi som reference) 

Modtaget samtaleterapi -0,126 *** (0,037) -2,4 

Kontakt hos praktiserende psykiater (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt -0,311 *** (0,057) -6,0 

Kontakt hos andre praktiserende speciallæger (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt 0,064 ** (0,032) 1,2 

Kontakt hos praktiserende psykolog (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt -0,236 *** (0,068) -4,5 

Kontakt ved øvrig praksissektor (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt 0,237 *** (0,045) 4,5 

Indlæggelse, somatik (Ingen indlæggelse som reference) 

Har minimum én indlæggelse -0,149 *** (0,04) -2,9 

Alvorlige somatiske sygdomme (Ingen alvorlige sygdomme som reference) 

Har minimum én alvorlig sygdom -0,138 * (0,078) -2,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Variable 
Log-
koefficienter 

Signifi-
kansni-
veau 

Standardfejl 
Marginale effekter 
(pct.) 

Oprindelse (Dansk som reference) 

Vestlig indvandrer 0,203 * (0,119) -6,1 

Vestlig efterkommer -0,339 * (0,202) -5,9 

Ikke vestlig indvandrer -0,316 *** (0,069) 3,9 

Ikke vestlig efterkommer -0,306 *** (0,082) -6,5 

Alder -0,118 *** (0,005) -2,3 

Civilstatus (Par som reference) 

Enlig -0,068 ** (0,027) -1,3 

Børn (Har ikke børn som reference)

Har minimum et barn 0,128 *** (0,045) 2,4 

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

Grundskole  -1,128 *** (0,032) -21,6 

Uoplyst uddannelse -1,126 *** (0,117) -21,6 

Kriminalitet (Aldrig dømt som reference) 

Dømt efter staffeloven -0,131 *** (0,034) -2,5 

Kriminalitet som mindreårig (Aldrig sigtet som reference) 

Sigtet som mindreårig -0,110 * (0,061) -2,1 

Anbringelser i barndommen (Ikke anbragt som reference) 

Er blevet anbragt som barn -0,213 *** (0,041) -4,1 

Forbyggelige foranstaltninger i barndommen (Ikke modtaget som reference) 

Har fået forbyggelige foranstaltninger -0,197 *** (0,034) -3,8 

Teenageforældre (Ingen af forældrene har været teenagere, da de fik deres første barn som reference) 

Mindst én af forældrene var teenager -0,182 *** (0,051) -3,5 

Fars højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,145 *** (0,03) 2,8 

Videregående 0,172 *** (0,04) 3,3 

Mors højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,113 *** (0,032) 2,2 

Videregående 0,138 *** (0,038) 2,7 

Ledighedsprocent i pendlerområdet -0,075 *** (0,028) -1,4 

Bosat i storbyområdet -0,044 (0,038) -0,8 

Andel arbejdspladser på grundniveau -0,006 ** (0,003) -0,1 

Risikomarkører

Botilbud (Ikke modtaget indsats som reference)

Modtaget indsats -1,027 *** (0,074) -19,7 

Socialpædagogisk støtte (Ikke modtaget indsats som reference) 

Modtaget indsats -0,818 *** (0,045) -15,7 

Aktivitets- og samværstilbud (Ikke modtaget indsats som reference) 

Modtaget indsats -0,927 *** (0,183) -17,8 

Øvrige indsatser efter sociallovgivningen (Ikke modtaget indsats som reference) 

Modtaget indsats -0,398 *** (0,151) -7,6 

Stofmisbrugsbehandling (Ikke modtaget indsats som reference) 

Modtaget indsats -0,181 *** (0,046) -3,5 

Alkoholbehandling(Ikke modtaget indsats som reference)  

Modtaget indsats -0,209 ** (0,099) -4,0 

N=34.316.  *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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3.3 Regressionsresultater for udvalgte diagnoser  

Tabel 3.3  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med skizofreni

Variable 
Log
koefficienter 

Signifikans
niveau 

Standardfejl 
Marginale effekter 
(pct.) 

Antal måneder siden kontakt på sygehus 0,003 *** (0,001) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår  -0,300 *** (0,092) -5,3 

Fem kalenderår eller derover  -0,681 *** (0,114) -12,1 

Ambulante kontakter på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen kontakter som reference) 

En til ti ambulante besøg -0,007 (0,175) -0,1 

Mere end ti ambulante besøg  -0,341 * (0,174) -6,1 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage  -0,172 (0,106) -3,1 

Indlagt 6-15 dage -0,583 *** (0,139) -10,4 

Indlagt 16-25 dage -0,349 ** (0,167) -6,2 

Indlagt mere end 26 dage -0,644 *** (0,087) -11,4 

Kontakt hos andre praktiserende speciallæger (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  0,170 ** (0,071) 3,0 

Alder -0,121 *** (0,012) -2,1 

Civilstatus (Par som reference) 

Enlig -0,336 *** (0,082) -6,0 

Hjemmeboende (Er ikke hjemmeboende som reference) 

Hjemmeboende -0,398 *** (0,102) -7,1 

Børn (Har ikke børn som reference)  

Har minimum et barn 0,578 *** (0,135) 10,3 

Grundskole  

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

-1,458 *** (0,067) -25,9 

Uoplyst uddannelse -1,791 *** (0,303) -31,8 

Kriminalitet (Aldrig dømt som reference) 

Dømt efter staffeloven -0,180 *** (0,069) -3,2 

Anbringelser i barndommen (Ikke anbragt som reference) 

Er blevet anbragt som barn -0,304 *** (0,091) -5,4 

Forbyggelige foranstaltninger i barndommen (Ikke modtaget som reference) 

Har fået forbyggelige foranstaltninger  -0,171 ** (0,079) -3,0 

Teenageforældre (Ingen af forældrene har været teenagere, da de fik deres første barn som reference) 

Mindst én af forældrene var teenager -0,346 *** (0,13) -6,2 

Bosat i storbyområdet -0,300 ** (0,122) -5,3 

Andel arbejdspladser på grundniveau -0,071 *** (0,011) -1,3 

N=6.770.  *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabel 3.4  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med depression 

Variable 
Log

koefficienter 

Signifikans

niveau 
Standardfejl 

Marginale effekter 

(pct.) 

Antal måneder siden kontakt på sygehus 0,006 *** (0,001) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår  -0,298 *** (0,049) -5,7 

Fem kalenderår eller derover  -0,826 *** (0,078) -15,9 

Antal registrerede psykiske diagnoser -0,228 *** (0,027) -4,4 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage  0,061 (0,08) 1,2 

Indlagt 6-15 dage -0,138 (0,13) -2,7 

Indlagt 16-25 dage 0,012 (0,174) 0,2 

Indlagt mere end 26 dage -0,327 *** (0,103) -6,3 

Antal kontakter i almen praksis (dagstid) -0,017 *** (0,003) -0,3 

Samtaleterapi i almen praksis (Ingen samtaleterapi som reference) 

Modtaget samtaleterapi  -0,134 ** (0,051) -2,6 

Kontakt hos praktiserende psykiater (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  -0,353 * (0,073) -6,8 

Kontakt hos andre praktiserende speciallæger (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  0,154 ** (0,047) 3,0 

Køn (Kvinde som reference) 

Mand -0,185 *** (0,044) -3,6 

Alder -0,126 *** (0,007) -2,4 

Civilstatus (Par som reference) 

Enlig -0,220 *** (0,048) -4,3 

Hjemmeboende (Er ikke hjemmeboende som reference) 

Hjemmeboende  -0,215 *** (0,061) -4,1 

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

Grundskole  -1,021 *** (0,046) -19,7 

Uoplyst uddannelse -0,655 *** (0,176) -12,6 

Anbringelser i barndommen (Ikke anbragt som reference) 

Er blevet anbragt som barn -0,253 *** (0,072) -4,9 

Forbyggelige foranstaltninger i barndommen (Ikke modtaget som reference) 

Har fået forbyggelige foranstaltninger  -0,283 *** (0,055) -5,5 

Teenageforældre (Ingen af forældrene har været teenagere, da de fik deres første barn som reference) 

Mindst én af forældrene var teenager -0,230 *** (0,083) -4,4 

Mors højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,215 *** (0,048) 4,2 

Videregående 0,299 *** (0,054) 5,8 

Andel arbejdspladser på grundniveau -0,026 *** (0,004) -0,5 

N=13.983.  *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabel 3.5  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med angst 

Variable 
Log

koefficienter 

Signifikans

niveau 
Standardfejl 

Marginale effekter 

(pct.) 

Antal måneder siden kontakt på sygehus 0,004 *** (0,001) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår  -0,313 *** (0,052) -6,1 

Fem kalenderår eller derover  -0,824 *** (0,079) -16,0 

Antal registrerede psykiske diagnoser -0,255 *** (0,027) -5,0 

Ambulante kontakter på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen kontakter som reference) 

En til ti ambulante besøg -0,220 *** (0,08) -4,3 

Mere end ti ambulante besøg  -0,346 *** (0,086) -6,7 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage  -0,211 * (0,108) -4,1 

Indlagt 6-15 dage -0,384 ** (0,173) -7,5 

Indlagt 16-25 dage -0,035 (0,247) -0,7 

Indlagt mere end 26 dage -0,338 ** (0,141) -6,6 

Antal kontakter i almen praksis (dagstid) -0,007 *** (0,003) -0,1 

Kontakt hos praktiserende psykiater (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  -0,371 *** (0,077) -7,2 

Kontakt hos andre praktiserende speciallæger (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  0,092 * (0,048) 1,8 

Indlæggelse, somatik (Ingen indlæggelse som reference) 

Har minimum én indlæggelse -0,127 ** (0,061) -2,5 

Oprindelse (Dansk som reference) 

Vestlig indvandrer 0,206 (0,179) 4,0 

Vestlig efterkommer 0,106 (0,319) 2,1 

Ikke vestlig indvandrer -0,281 ** (0,133) -5,5 

Ikke vestlig efterkommer -0,043 (0,131) -0,9 

Køn (Kvinde som reference) 

Mand -0,180 *** (0,045) -3,5 

Alder -0,153 *** (0,008) -3,0 

Civilstatus (Par som reference) 

Enlig -0,213 *** (0,051) -3,0 

Hjemmeboende (Er ikke hjemmeboende som reference) 

Hjemmeboende  -0,286 *** (0,064) -5,6 

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

Grundskole  -1,243 *** (0,049) -24,2 

Uoplyst uddannelse -0,842 *** (0,208) -16,4 

Forbyggelige foranstaltninger i barndommen (Ikke modtaget som reference) 

Har fået forbyggelige foranstaltninger  -0,342 *** (0,054) -6,6 

Teenageforældre (Ingen af forældrene har været teenagere da de fik deres første barn som reference) 

Mindst én af forældrene var teenager -0,349 *** (0,088) -6,8 

Fars højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,261 *** (0,048) 5,1 

Videregående 0,248 *** (0,062) 4,8 

Erhvervs- eller gymnasial 

Mors højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

0,146 *** (0,051) 2,9 

Videregående 0,255 *** (0,059) 5,0 

Andel arbejdspladser på grundniveau -0,035 *** (0,004) -0,7 

N=12.618.  *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabel 3.6  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med stressrelaterede sygdomme 

Variable 
Log

koefficienter 

Signifikans

niveau 
Standardfejl 

Marginale effekter 

(pct.) 

Antal måneder siden kontakt på sygehus 0,003 *** (0,001) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår  -0,255 *** (0,05) -4,7 

Fem kalenderår eller derover  -0,673 *** (0,076) -12,4 

Antal registrerede psykiske diagnoser -0,209 *** (0,028) -3,9 

Ambulante kontakter på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen kontakter som reference) 

En til ti ambulante besøg -0,230 *** (0,047) -4,2 

Mere end ti ambulante besøg  -0,515 *** (0,066) -9,5 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage  -0,081 (0,056) -1,59 

Indlagt 6-15 dage -0,327 *** (0,102) -6,0 

Indlagt 16-25 dage -0,530 *** (0,169) -9,8 

Indlagt mere end 26 dage -0,566 *** (0,129) -10,4 

Antal kontakter i almen praksis (dagstid) -0,021 *** (0,003) -0,4 

Samtaleterapi i almen praksis (Ingen samtaleterapi som reference) 

Modtaget samtaleterapi  -0,239 *** (0,054) -4,4 

Kontakt hos praktiserende psykiater (Ingen kontakt som reference) 

 Har kontakt -0,392 *** (0,082) -7,2 

Kontakt hos andre praktiserende speciallæger (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  0,137 *** (0,045) 2,5 

Indlæggelse, somatik (Ingen indlæggelse som reference) 

Har minimum én indlæggelse -0,156 *** (0,05) -2,9 

Oprindelse (Dansk som reference) 

Vestlig indvandrer -0,260 * (0,143) -4,8 

Vestlig efterkommer 0,272 (0,298) 5,0 

Ikke vestlig indvandrer -0,435 *** (0,07) -8,0 

Ikke vestlig efterkommer -0,309 *** (0,095) -5,7 

Køn (Kvinde som reference) 

Mand -0,180 *** (0,045) -3,5 

Alder -0,115 *** (0,007) -2,1 

Børn (Har ikke børn som reference)  

Har minimum et barn 0,240 *** (0,06) 4,4 

Børn som teenager (Har ikke børn, eller har ikke fået børn som børn som teenager som reference) 

Har fået børn som teenager -0,375 *** (0,098) -6,9 

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

Grundskole  -1,131 *** (0,046) -20,8 

Uoplyst uddannelse -1,242 *** (0,121) -22,9 

Kriminalitet (Aldrig dømt som reference) 

Dømt efter staffeloven -0,205 *** (0,045) -3,8 

Kriminalitet som mindreårig (Aldrig sigtet som reference) 

Sigtet som mindreårig -0,250 *** (0,089) -4,6 

Anbringelser i barndommen (Ikke anbragt som reference) 

Er blevet anbragt som barn -0,334 *** (0,058) -6,2 

Forbyggelige foranstaltninger i barndommen (Ikke modtaget som reference) 

Har fået forbyggelige foranstaltninger  -0,220 *** (0,05) -4,1 

Teenageforældre (Ingen af forældrene har været teenagere, da de fik deres første barn som reference) 

Mindst én af forældrene var teenager -0,349 *** (0,088) -6,8 

Fars højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,175 *** (0,044) 3,2 

Videregående 0,146 ** (0,061) 2,7 

Mors højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,170 *** (0,046) 3,1 

Videregående 0,242 *** (0,057) 4,5 

Ledighedsprocent i pendlerområdet -0,115 *** (0,035) -2,1 

Andel arbejdspladser på grundniveau -0,018 *** (0,004) -0,3 

N=15.595.  *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabel 3.7  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med personlighedsforstyrrelse 

Variable 
Log

koefficienter 

Signifikans

niveau 
Standardfejl 

Marginale effekter 

(pct.) 

Antal måneder siden kontakt på sygehus 0,004 *** (0,001) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår  -0,352 *** (0,056) -7,6 

Fem kalenderår eller derover  -0,774 *** (0,075) -16,6 

Antal registrerede psykiske diagnoser -0,072 *** (0,027) -1,6 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage  0,046 (0,075) 1,0 

Indlagt 6-15 dage -0,230 * (0,123) -4,9 

Indlagt 16-25 dage -0,336 * (0,183) -7,2 

Indlagt mere end 26 dage -0,727 *** (0,109) -15,6 

Antal kontakter i almen praksis (dagstid) -0,011 *** (0,003) -0,2 

Antal kontakter i almen praksis (vagttid) -0,019 ** (0,008) -0,4 

Kontakt hos praktiserende psykiater (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  -0,368 *** (0,079) -7,9 

Kontakt hos andre praktiserende speciallæger (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  0,176 *** (0,046) 3,8 

Indlæggelse, somatik (Ingen indlæggelse som reference) 

Har minimum én indlæggelse -0,199 *** (0,055) -4,3 

Alder -0,118 *** (0,008) -2,5 

Civilstatus (Par som reference) 

Enlig -0,133 *** (0,047) -2,8 

Hjemmeboende (Er ikke hjemmeboende som reference) 

Hjemmeboende  -0,218 *** (0,069) -4,7 

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

Grundskole  -1,183 *** (0,047) -25,4 

Uoplyst uddannelse -0,705 *** (0,199) -15,1 

Anbringelser i barndommen (Ikke anbragt som reference) 

Er blevet anbragt som barn -0,320 *** (0,053) -6,9 

Teenageforældre (Ingen af forældrene har været teenagere, da de fik deres første barn som reference) 

Mindst én af forældrene var teenager -0,236 *** (0,077) -5,1 

Fars højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,161 *** (0,046) 3,5 

Videregående 0,257 *** (0,064) 5,5 

Mors højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,068 (0,048) 1,5 

Videregående 0,205 *** (0,06) 4,4 

Andel arbejdspladser på grundniveau -0,029 *** (0,004) -0,6 

N=11.504.  *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- -

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

N=5.803.  *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

Tabel 3.8  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med udviklingsforstyrrelse 

Variable 
Log

koefficienter 

Signifikans

niveau 
Standardfejl 

Marginale effekter 

(pct.) 

Antal måneder siden kontakt på sygehus 0,003 *** (0,001) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår  -0,281 *** (0,083) -6,0 

Fem kalenderår eller derover  -0,480 *** (0,106) -10,2 

Antal registrerede psykiske diagnoser -0,084 ** (0,039) -1,8 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage  -0,036 (0,142) -0,8 

Indlagt 6-15 dage -0,197 (0,218) -4,2 

Indlagt 16-25 dage -0,186 (0,278) -4,0 

Indlagt mere end 26 dage -0,515 *** (0,156) -11,0 

Antal kontakter i almen praksis (dagstid) -0,016 *** (0,005) -0,4 

Samtaleterapi i almen praksis (Ingen samtaleterapi som reference) 

Modtaget samtaleterapi  -0,290 *** (0,103) -6,2 

Kontakt hos andre praktiserende speciallæger (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  0,197 *** (0,075) 4,2 

Køn (Kvinde som reference) 

Mand 0,121 * (0,065) 2,6 

Alder -0,230 *** (0,012) -4,9 

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

Grundskole  -1,265 *** (0,089) -26,9 

Uoplyst uddannelse -1,799 *** (0,386) -38,3 

Anbringelser i barndommen (Ikke anbragt som reference) 

Er blevet anbragt som barn -0,438 *** (0,084) -9,3 

Forbyggelige foranstaltninger i barndommen (Ikke modtaget som reference) 

Har fået forbyggelige foranstaltninger  -0,221 *** (0,065) -4,7 

Andel arbejdspladser på grundniveau -0,024 *** (0,005) -0,5 
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- -

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

N=4.708.  *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

Tabel 3.9  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med spiseforstyrrelse 

Variable 
Log

koefficienter 

Signifikans

niveau 
Standardfejl 

Marginale effekter 

(pct.) 

Antal måneder siden kontakt på sygehus 0,005 *** (0,001) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår  -0,417 *** (0,104) -5,8 

Fem kalenderår eller derover  -1,046 *** (0,15) -14,5 

Antal registrerede psykiske diagnoser -0,312 *** (0,05) -4,3 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage  -0,093 (0,209) -1,3 

Indlagt 6-15 dage -0,885 *** (0,275) -12,2 

Indlagt 16-25 dage -0,571 * (0,344) -7,9 

Indlagt mere end 26 dage -0,907 *** (0,131) -12,5 

Antal kontakter i almen praksis (dagstid) -0,016 *** (0,004) -0,2 

Alvorlige somatiske sygdomme (Ingen alvorlige sygdomme som reference) 

Har minimum én alvorlig sygdom -0,595 *** (0,21) -8,2 

Alder -0,132 *** (0,014) -1,8 

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

Grundskole  -1,308 *** (0,095) -18,1 

Uoplyst uddannelse -0,805 (0,514) -11,1 

Anbringelser i barndommen (Ikke anbragt som reference) 

Er blevet anbragt som barn -0,522 *** (0,132) -7,2 
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- -

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

N=11.693. *p<0,1, ** p< 0,05, *** p<0,01. 

Tabel 3.10  

Logistiske regressionskoefficienter og marginale effekter for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse 

blandt unge med ADHD 

Variable 
Log

koefficienter 

Signifikans

niveau 
Standardfejl 

Marginale effekter 

(pct.) 

Antal måneder siden kontakt på sygehus 0,002 *** (0,001) 0,1 

Antal år med kontakt på psykiatrisk hospital (1 år som reference) 

To til fire kalenderår  -0,204 *** (0,057) -4,2 

Fem kalenderår eller derover  -0,444 *** (0,076) -9,1 

Antal registrerede psykiske diagnoser -0,332 *** (0,028) -6,8 

Ambulante kontakter på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen kontakter som reference) 

En til ti ambulante besøg -0,027 (0,09) -0,6 

Mere end ti ambulante besøg  -0,202 * (0,105) -4,2 

Indlæggelser på psykiatrisk sygehus i 2016 (Ingen indlæggelser som reference) 

Indlagt 1-5 dage  -0,038 (0,105) -0,8 

Indlagt 6-15 dage -0,069 (0,174) -1,4 

Indlagt 16-25 dage -0,633 ** (0,273) -13,0 

Indlagt mere end 26 dage -0,399 ** (0,162) -8,2 

Antal kontakter i almen praksis (dagstid) -0,009 *** (0,003) -0,2 

Antal kontakter i almen praksis (vagttid) -0,041 *** (0,01) -0,8 

Samtaleterapi i almen praksis (Ingen samtaleterapi som reference) 

Modtaget samtaleterapi  -0,188 *** (0,072) -3,9 

Kontakt ved øvrig praksissektor (Ingen kontakt som reference) 

Har kontakt  0,244 *** (0,066) 5,0 

Oprindelse (Dansk som reference) 

Vestlig indvandrer 0,529 ** (0,241) 10,9 

Vestlig efterkommer -0,514 (0,327) -10,6 

Ikke vestlig indvandrer -0,345 * (0,208) -7,1 

Ikke vestlig efterkommer -0,354 ** (0,148) -7,3 

Køn (Kvinde som reference) 

Mand 0,129 *** (0,049) 2,6 

Alder -0,124 *** (0,007) -2,5 

Civilstatus (Par som reference) 

Enlig -0,279 *** (0,043) -5,7 

Børn (Har ikke børn som reference)  

Har minimum et barn 0,299 *** (0,074) 6,1 

Højest fuldførte uddannelse (Højere end grundskole som reference) 

Grundskole  -1,037 *** (0,059) -21,3 

Uoplyst uddannelse -1,029 *** (0,212) -21,1 

Kriminalitet (Aldrig dømt som reference) 

Dømt efter staffeloven -0,168 *** (0,047) -3,5 

Kriminalitet som mindreårig (Aldrig sigtet som reference) 

Sigtet som mindreårig -0,207 *** (0,072) -4,3 

Anbringelser i barndommen (Ikke anbragt som reference) 

Er blevet anbragt som barn -0,343 *** (0,053) -7,0 

Forbyggelige foranstaltninger i barndommen (Ikke modtaget som reference) 

Har fået forbyggelige foranstaltninger  -0,253 *** (0,047) -5,2 

Fars højeste fuldførte uddannelse (Uoplyst eller grundskole som reference) 

Erhvervs- eller gymnasial 0,209 *** (0,045) 4,3 

Videregående 0,371 *** (0,065) 7,6 

Ledighedsprocent i pendlerområdet -0,176 *** (0,04) -3,6 

Bosat i storbyområdet 0,155 *** (0,046) 3,2 
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