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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 22.august.2012 stil-
let følgende spørgsmål nr. 823 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-
byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott 
Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 823:
’’Ministeren bedes oversende en opgørelse over antallet af personer 
diagnosticeret med hhv. hjerneskade, demens, alzheimers, parkinsons, 
sklerose og funktionelle lidelser i dag, for 5 år siden og for 10 år siden?”

Svar:

Antallet af personer i perioden 2001-2011, som har været i kontakt (stationær, 
ambulant eller skadestue) med sygehusvæsenet med en aktionsdiagnose in-
den for hjerneskade, demens, Alzheimers, Parkinsons sygdom, dissemineret 
sklerose og funktionelle lidelser fremgår af tabellen nedenfor.

Afgrænsningen af diagnoser svarer til afgrænsningen anvendt i Sundhedssty-
relsens publikationer ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhver-
vet hjerneskade” og ”Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med 
erhvervet hjerneskade”. Der henvises til disse publikationer for yderligere in-
formationer.

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Personer i kontakt med sygehusvæsenet med diagnose inden for de pågældende sygdomsgrupper, 2001-2011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hjerneskade 35.873  36.137  36.048  35.487  35.336  35.814  35.445  35.769  36.681  37.247  38.082  
Demens 10.471  11.898  13.288  13.925  14.147  13.723  13.459  13.453  14.496  14.105  12.850  
Alzheimers 426       523       575       603       841       1.104    1.321    1.361    1.485    1.650    1.652    
Parkinssons 2.994    3.147    3.298    3.465    3.794    4.109    4.269    4.252    4.445    4.638    4.823    
Dissemineret sklerose 4.980    5.421    5.839    6.170    6.631    7.036    7.314    7.628    8.022    8.251    8.255    
Funktionelle lidelser 590       685       807       931       875       774       804       783       837       1.048    1.235    
Kilde: LPR pr. 10. september 2012

Anm.:

En person kan tælle med i flere år.

Kun personer med aktionsdiagnose inden for neurologiske sygdomme er inkluderet.

Anvendte diagnosekoder:

Hjerneskade Diagnosekoder svarer til afgrænsningen i SST's forløbsprogrammer for erhvervet hjerneskade

Demens:  DF00-DF03, DB220A, DF1073, DF1173, DF1273, DF1373, DF1473, DF1573, DF1673, DF1873, DF1973, DG318E

Alzheimers: DG30*

Parkinsons sygdom: DG20*

Dissemineret sklerose: DG35*

Funktionelle lidelser DF45*

Afsluttede stationære kontakter og skadestuekontakter er periodiseret efter udskrivningsdato, afsluttede og uafsluttede ambulante kontakter er 
periodiseret efter de år, hvor der har været et besøg.

Tabellen omfatter skadestuepatienter samt ambulante (med registreret besøg) og indlagte patienter på private og offentlige somatiske og psykiatriske 
sygehuse
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Side 2

For opgørelserne gælder, at en person kan tælle med i flere af årene, men kun 
en gang i et år. Personer med åbne ambulante kontakter medtages kun så-
fremt, der er registreret et ambulant besøg i året. Det bemærkes, at der essen-
tielt set er tale om en aktivitetsopgørelse baseret på unikke personer. Dvs. der 
er ikke gjort forsøg på at opgøre incidens (nye tilfælde) eller prævalens (fore-
komst) af sygdomsgrupperne. Udviklingen i antallet af personer skal derfor og-
så ses i lyset af bl.a. den generelle aktivitetsstigning i opgørelsesperioden.

Det bemærkes endvidere, at funktionelle lidelser i opgørelsen er defineret som 
”somatoforme tilstande”, der i ICD-10 klassifikationen ligger i grupperingen 
”Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede 
legemlige symptomer” i det psykiatriske diagnosekapitel.

Det bemærkes endeligt, at det via Landspatientregisteret ikke er muligt at op-
gøre antallet af personer med hjerneskade, men udelukkende antallet af per-
soner med en diagnose, som kan føre til hjerneskade.

Med venlig hilsen

Astrid Krag      /      Mads Hansen


