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Den sociale prognose ved personlighedsforstyrrelser

 Forringet livskvalitet

 Megen samtidig forekomst af  andre psykiske lidelser (fx angst, depression og ADHD)

 Misbrug

 Nedsat psykosocialt funktionsniveau

 Social isolation og ensomhed

 Vanskeligheder ved at gennemføre uddannelse

 Ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet

 Højt forbrug af  sundhedsydelser

 Øget selvmordsrisiko/ øget risiko for tidlig død



Studier af livskvalitet for psykiske lidelser

• Generisk livskvalitetsmål EQ-5D, hvor 1 angiver perfekt helbred:

• Den generelle befolkning: 0.83-0.87 (Sørensen, 2009;Burström, 2001;Dolan, 1997; Luo, 
2005)

• Personlighedsforstyrrelser: 0.48-0.61 (Soeteman, et al, 2008;Feestra, et al, 2012)

• Angstlidelser: 0.65 (König, et al, 2010)

• Skizofreni: 0.61-0.75 (McCrone, et al, 2009; van de Willige, et al, 2005)

• Depression (MDI): 0.50 (Byford, et al, 2007)



Livskvaliteten lavere ved psykiatrisk komorbiditet (Feenstra et al, 

2012)



Livskvalitet falder med antal af PD-traits (Soeteman, et al, 2008) 

N EQ-5D index score

No PD 312 0.67

One PD 458 0.62

Two PD’s 365 0.58

Three PD’s 279 0.55

Four PD’s 168 0.48

Five PD’s 76 0.50

Six PD’s 26 0.42

Seven or more 24 0.32



Lavere funktionsniveau ved PD sammenholdt med ikke-
PD og MDI

• PD vs. Ikke-PD ambulante patienter (Norén, et al, 2006):
• PD lavere funktionsniveau: mean GAF-F=59.4 vs 66.7, p<0.000

• PD højere grad af subjektiv oplevet ”distress”

• PD vs. MDI: PD lavere socialt funktionsniveau: (mean GAF: 57.6  vs. 
61.4, p<0.004) (Skodol, et al, 2002):



Højere andel med PD end ikke-PD har misbrug (Zanarini et al, 2011)
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PD har højere forbrug af sundhedsydelser end MDD (Bender, 

2001 )



Forbrug af sundhedsydelser for typer af PD 
sammenlignet med MDD (Bender, et al, 2001)



Problemer med tilknytning til arbejdsmarkedet

• Øget sygefravær, øget forekomst af arbejdsinducerede stresslidelser i 
PD (Tyrer, 2014)

• Personlighedspatologiens type og sværhedsgrad samt graden af 
interpersonel dysfunktion spiller ind på sammenhæng ml. PD og 
problemer på arbejdsmarkedet (Sansone&Sansone, 2010)

• Kun 50% af BPD patienter opnår recovery efter 10 år (defineret ved 
godt funktionsniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet over en 2-årig 
periode) (Zanarini, et al, 2010)





• National follow-up undersøgelse over 9 år

• Udtræk af 67.000 patienter med første kontakt med psykiatrien ml. 
1995-2000

• Sammenlignet tilknytning til arbejdsmarkedet blandt patienter med 
Borderline, øvrige Personlighedsforstyrrelser og andre psykiatriske 
diagnosegrupper

• Korrigeret for alder, køn, civil status, uddannelsesniveau, 
arbejdsmarkedstilknytning og bidiagnose



Sammenhængen mellem diagnostisk subgruppe og
arbejdsmarkedstilknytning efter 9 år

I arbejde eller under 
uddannelse

Arbejdsløs/kontanth
jælp

Førtidspension Ingen tilknytning til
arbejdsmarkedet

OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI

Borderline PD 0.68 (0.61-0.76)** 1.16 (1.00-1.35)* 1.37 (1.21-1.55)** 1.06 (0.80-1.41)

Øvrige PD
0.96 (0.90-1.03)** 1.06 (0.97-1.17) 1.05 (0.97-1.13) 0.85 (0.70-1.02)

Misbrug (F10-19)
0.68 (0.64-0.72)** 2.18 (2.02-2.34)** 0.79 (0.74-0.83)** 1.40 (1.21-1.61)**

Skizofreni (F20-29)
0.36 (0.34-0.39)** 0.47 (0.42-0.54)** 4.79 (4.47-5.14)** 0.61 (0.49-0.75)**

Affektive (F30-39)
1.07 (1.02-1.12)* 0.82 (0.76-0.90)** 1.03 (0.98-1.10) 0.91 (0.78-1.05)

Angst (F40-48)
1.54 (1.48-1.59)** 0.95 (0.89-1.00) 0.57 (0.54-0.60)** 1.00 (0.91-1.12)

Adfærdsændringer..

(F50-59)

2.08 (1.90-2.28)** 0.64 (0.55-0.73)** 0.40 (0.35-0.47)** 0.99 (0.81-1.22)

Personlighedsforstyrrelse

(F60-69)

0.88 (0.83-0.93)** 1.09 (1.01-1.19)* 1.13 (1.06-1.21)** 0.89 (0.77-1.06)



Tilknytning til arbejdsmarkedet blandt BPD patienter, 
som var i arbejde/under uddannelse ved start

• 38% ingen arbejde/under uddannelse efter 9 år (28% med andre PD/ 
27% andre psykiatriske diagnoser)
• 16 % på førtidspension (vs. 12 % for andre PD/andre psykiatriske diagnoser)

• 13% arbejdsløse/kontakthjælp (6-8 % øvrige)



Hvad tælles med som samfundsøkonomiske omkostninger?
Direkte omkostninger inden for sundhedsvæsenet:

 Indlæggelser og skadestuebesøg på psykiatriske og somatiske sygehuse

 Ambulant behandling i distriktspsykiatrien

 Udgifter til praktiserende læger og speciallæger (f.eks. behandling hos specialpraktiserende psykiater eller psykolog) 

 Medicin

Direkte omkostninger uden for sundhedsvæsenet:

 Sociale ydelser

 Pårørendes støtte

 Transportomkostninger

 Politi og fængselsvæsen

Indirekte omkostninger (produktivitetstab):

 Sygefravær

 Tab af  arbejdsevne/Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

 Tidlig død



Samfundsøkonomiske omkostninger ved personligheds-
forstyrrelser i Danmark?

• Ingen danske undersøgelser 

• Beregninger af omkostninger ved et udvalg af hjernesygdomme fra 
studiet ”Cost of Brain disorders in Europe” (Olesen, et al 2008; 
Gustavsson, et al, 2011)
• Baseret på omkostningsestimater fra hollandske studier af borderline F60.31 

og antisocial personlighedsforstyrrelse F60.2 (Soeteman, 2008; van Asselt, 
2007)



Årlige samfundsøkonomiske omkostninger ved PD i DK 
(DDK, 2015-priser)(Gustavsson, 2011)

344 mio

287 mio

2237 mio

Direkte sundhedsomkostninger

Direkte omkostninger uden for
sundhedsområdet

Indirekte omkostninger



Antal patienter i Danmark 2010 (baseret på Gustavsson et al, 2011) 
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Årlige gnst. omkostninger per patient i DK (DDK,2015-priser)
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Årlige omkostninger i DK (mio. 2015-DDK) (baseret på Gustavsson et al, 2011) 
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Fordeling af omkostningselementer 
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Konklusion
• Patienter med personlighedsforstyrrelser har som følge af 

vanskeligheder med sociale relationer problemer i mange af livets 
forhold

• Studier viser at til trods for mange opnår recovery i forhold til 
symptomer, har de stadig vanskeligheder ved at fastholde kontakt til 
arbejdsmarkedet – måske især hvis de ikke har nået at etablere sig på 
arbejdsmarkedet inden sygdomsdebut

• Samfundsøkonomisk kommer det til udtryk i form af stort 
produktivitetstab for denne gruppe

• Vigtigt med fokus på uddannelsesindsats og arbejdstilknytning for 
mennesker med PD

• Vigtigt at den regionale og kommunale indsats understøtter hinanden



Tak for opmærksomheden



Totale omkostninger (€PPP 2010), all 
disorders (Gustavsson, et al, 2011)



Fordeling af omkostningselementer på typer af ”brain
disorders”



Livskvalitet falder med antal af PD traits (Feenstra el al, 

2012)





Forbrug af sundhedsydelser (PD vs. MDD) 
(Bender, 2001)

• PD: Schizotypal PD, BPD, Ængstelig/evasiv PD, tvangspræget 
Obsessive-compulsive PD

• BPD: 
• mere individuel og gruppeterapi

• Flere psykiatriske indlæggelser

• Obsessive-compulsive PD: mere individuel terapi

• Øvrige typer: ingen forskel i forbrug sammenlignet med MDD


