
FOREBYGGELSE, KONTROLBESØG OG MULTISYGE 

Aldrig har de offentlige udgifter til det danske sundhedsvæsen været højere end 
i disse år. Det danske sundhedsvæsen koster cirka 170 milliarder årligt. Til sam-
menligning var udgifterne kun på 115 milliarder i år 2000. De øgede udgifter skyl-
des blandt andet, at danskerne har mere kontakt med sundhedsvæsenet, fordi 
vi i stigende grad rammes af sygdomme, som ikke udelukkende kan behandles 
ved en enkelt operation eller gennem medicinsk behandling. Samtidig er et sti-
gende antal danskere begyndt at udvikle multisygdomme, som er en betegnelse 
for, når patienter lider af mere end én kronisk sygdom.

Mere end hver fjerde dansker over 16 år lider af mindst to kroniske sygdomme, 
hvilket svarer til næsten 1,2 millioner danskere. Fælles for mange multisyge er, 
at der er tale om komplekse behandlingsforløb, hvor de typisk indgår i flere fore-
byggelses-, behandlings- og rehabiliteringsforløb, hvilket både giver udfordrin-
ger for sundhedsvæsenet og patienten selv, og stiller store krav til begge parter. 

Den aktivt medspillende patient 
Både før sygdommen indtræder, samt under og efter et behandlingsforløb stil-
les der høje krav til danskerne og deres sundhed. Derfor er forebyggelse et af de 
områder, hvor der er blevet sat stærkt ind, i forsøget på at forhindre, at borgerne 
udvikler livsstilssygdomme. Mange af livsstilssygdommene er nemlig svære at 
komme til livs, når først de er kommet, og det er ofte forbundet med kontinuer-
lig kontakt med sundhedsvæsenet resten af livet, blandt andet gennem tilbage-
vendende kontrolbesøg. 

PREVENTION, CHECK-UPS, AND MULTIMORBIDITY 
The expense of the Danish public health system is now higher than ever before. 
This is caused by more Danes using the system, as modern diseases are more 
difficult to treat and multimorbidity is becoming a burden. More than 25 percent 
of all Danes above age 16 suffer from at least two chronic diseases, which require 
complex courses of preventative measures, treatments, and rehabilitation.

Prevention has become a priority for the public health care system, in an at-
tempt to reduce the risk of lifestyle diseases. They are difficult to stamp out, not 
least because the patient is required to make certain lifestyle changes, which not 

everyone is capable of. Lifestyle diseases will also often necessitate continued 
treatments or check-ups for the rest of the patient’s life. 

In order to make it easier for the patients to be an active participant in their treat-
ment, an online health portal was created in 2001. It was intended as a collective 
entry to the public health care system for both medical personnel and citizens, 
giving easy access to information and communication. Citizens have access to 
their medical records through the portal, which now also functions as a data-
base for diseases, symptoms, and treatment options. 

Samtidig er det ikke længere kun lægen, der er med til at kurere patienten. I sel-
ve behandlingsforløbet har patienterne fået en langt mere aktiv rolle i egen be-
handling. Det gælder på sygehuset, men i høj grad også i hjemmet efter endt be-
handling. Den aktive indsats, der forventes af patienten, er dog en af årsagerne 
til, at livsstilsygdommene er svære at komme til livs. Det kræver nemlig meget af 
den enkelte patient, både økonomisk, fysisk og mentalt, at ændre livsstil, og det 
er ikke i alle tilfælde, at det lykkes.  

Sundhed.dk 
En af de måder, hvorpå det til gengæld er blevet nemmere at være en aktivt med-
spillende patient, er med indførslen af sundhedsportalen Sundhed.dk tilbage i 
2001. Ideen med portalen var at samle eksisterende og fremtidig information, 
samt kommunikation inden for sundhedsområdet, og dermed skabe én samlet 
indgang til sundhedsvæsenet for borgerne og sundhedspersonalet.

I dag tilbyder sundhedsportalen en lang række muligheder for patienten, hvor 
der foruden den elektroniske patientjournal med svar fra lægen og sygehuset, 
samt patientens sygdoms- og kontakthistorik, er tilknyttet henholdsvis en pa-
tient- og lægehåndbog, der indeholder en lang række sundhedsfagligt kvalifice-
rede artikler. For patienten betyder det, at der nu er et opslagsværk, hvor en lang 
række sygdomme er beskrevet med symptomer, billeder og behandlingsmulig-
heder, som altid er lige ved hånden i en tid, hvor vi i højere og højere grad selv 
søger svar på nettet, inden vi går til lægen. 

I dag stilles der langt højere krav til patienterne end tilbage i 1950’erne, hvor dette billede er taget. Det skyldes 
blandt andet, at flere og flere danskere diagnosticeres som multisyge med flere kroniske sygdomme på samme 
tid, hvilket kræver komplekse behandlingsforløb og meget kontakt til sundhedsvæsenet. 

The patients are more actively involved in their treatments today than they were in the 1950s, which was when 
this photo was taken. Today, an increasing number of people have multimorbidity, which require more complex 
treatments.

31%
af danske kvinder søger 
information om sundhed 
og sygdom på internettet 
mindst 1 gang om måneden 

Kilde: Undersøgelse foretaget af Epinion 
for Sundhed.dk, 2015

I dag har danskerne mange flere kontakter med sundhedsvæsenet end Katrine Jensen på 16 
år havde, da hun var indlagt på sygehuset i 1914. Halvdelen af danskerne har mindst ét sy-
gehusbesøg om året, mens alle danskere i gennemsnit har syv årlige kontakter med en prak-
tiserende læge. 

Photo of 16-year-old Kathrine Jensen, when she was hospitalised in 1914. Danes today are 
more often in contact with the public health care system, with an average of seven doctor’s 
visits every year.

Trods stigende udgifter til sundhedsvæsenet de sidste mange årtier, ligger Danmark stadig 
i bunden blandt sine nabolande i forhold til, hvor mange penge, der sættes af til hver enkelt 
borger. For hver hundrede kroner, der bruges på danskerne, gives der i gennemsnit 6-23 kro-
ner mere i landene omkring os. 

Danish expenditure on the public health care system have increased in the past few decades, 
yet compared to neighbouring countries, Denmark is far behind on how much is spent per cit-
izen. 

I dag googler vi som aldrig før, hvad vi fejler, in-
den vi går til lægen, og her er sundhedsporta-
len et godt redskab til at søge kvalificeret sund-
hedsfaglig information. 

The idea behind the online health portal orig-
inated in the 1990s with GP Finn Klamer from 
Øster Jølby on northern Mors. 



FRA INDESPÆRRING TIL FRISK LUFT 

Frem til begyndelsen af 1800-tallet blev sindssygdom primært opfattet som en 
selvforskyldt tilstand forårsaget af en forkert og amoralsk livsstil. Hverken staten 
eller lægerne opfattede det som deres ansvar at tage sig af de sindssyge. Det var 
derimod op til den sindssyges familie. 

Behandling med brækmidler 
I slutningen af Middelalderen begyndte man at indrette særlige rum til de mest 
farlige sindssyge. Disse blev kaldt dårekister, og var små rum med plads til en 
kort briks og et hul i hjørnet til lokum. Denne form for indespærring blev hverken 
opfattet som straf eller behandling, men ren og skær opbevaring. I 1816 byggede 
man den første af de store psykiatriske anstalter, Sct. Hans Hospital i Roskilde, 
og ansatte den første psykiatriske overlæge, J.H. Seidelin. Seidelin var meget in-
spireret af den tyske læge Johann Christian Reils psykiske kurmetoder, som gen-
nem kraftig påvirkning af sindet skulle gøre den syge sjæl rask. Behandlingsme-
toderne var blandt andet glødende jern, pisk med brændenælder, brækmidler, 
indpodning af fnat og nedkastning i iskolde bade. I 1831 blev Seidelin afskediget 
på grund af klager over behandlingen på hospitalet. 

Anstaltspsykiatri 
I løbet af 1800-tallet skete der en ændring i opfattelsen af sindssyge i Danmark. 
Man opfattede ikke længere de sindssyges lidelser som selvforskyldte, og syste-
met blev indrettet derefter. Hvor de sindssyge før var blevet indespærret eller 
holdt på institutioner for at beskytte resten af befolkningen, talte man nu om at 

INSTITUTIONALISED PSYCHIATRY 
Until the early 1800s, mental illness was primarily thought to be a self-induced 
condition. By the end of the Middle Ages, mentally ill people were locked away 
in small rooms, not as punishment, but for keeping. In the 1800s a gradual shift 
in perception happened, as new treatment methods were developed from the 
idea that extreme influences could cure an ill soul. The mentally ill were institu-
tionalised for their own protection, rather than to protect others.

New institutions were built in the mid- to late-1800s, often in peaceful areas near 
larger cities. One such place was Viborg, which was the nearest institution for the 
people on Mors. However, the institution in Viborg was mainly for those with in-
curable mental illnesses, which created a void for those deemed curable. In the 
regulations for Nykøbing Hospital from 1899, it is mentioned that the hospital 
has two cells for the mentally ill, and in 1902, a psychiatric ward was established. 
This was a necessity due to overcrowding at the mental institutions in Denmark, 
and in the period 1910-11, 44 mentally ill were hospitalised in Nykøbing.

indrette anstalter, hvor de sindssyge blev beskyttet fra indtrykkene fra omverde-
nen. Herfra voksede anstaltsbyggeriet betydeligt. I perioden 1852-1915 blev der 
etableret sindssygehospitaler i fem danske byer; Aarhus, Vordingborg, Viborg, 
Middelfart og Nykøbing Sjælland. Som hovedregel blev anstalterne placeret i 
naturskønne omgivelser uden for byen, da anstalternes placering og opbygning 
var et led i behandlingen af de sindssyge. 

Psykiatriske patienter på Mors 
For morsingboerne var det geografisk mest nærliggende at komme til Viborg 
Sindssygehospital, men siden hospitalet indtil 1905 var møntet på uhelbredeli-
ge sindssyge, skabte det et tomrum for de der blev betragtet som helbredelige. 
Det faktum, at der ikke fandtes dedikeret behandling af sindssyge på Mors, og 
at de jyske anstalter i Viborg og Aarhus ofte var overfyldte, efterlod de psykiatri-
ske patienter på Mors i lidt af et tomrum. I Reglement for Sygehuset i Nykøbing 
på Mors fra 1899, bliver det nævnt, at sygehuset har to celler til sindssyge. Ved 
udvidelsen af sygehuset i 1902 lavede man en lille sindssygeafdeling med plads 
til fire senge. Selvom det ikke var sygehusets formål at huse sindssyge, blev der 
i perioden 1910-11 indlagt 44 sindssyge på hospitalet. I budgettet for Nykøbing 
Kommune fra samme periode blev der afsat 803 kr. til ophold på sindssygean-
stalten i Aarhus og 401 kr. til ophold på anstalten i Viborg. At der på trods af dette 
stadig var en del sindssyge på hospitalet i Nykøbing, skyldtes at alle de danske 
sindssygehospitaler havde problemer med overbelægning og mange patienter 
blev derfor sendt andre steder hen. 

Den franske læge Philippe Pinel ser til mens kvindelige patienter frigøres fra deres lænker på det parisiske asyl la Salpêtrière, 1795. Philippe Pinel 
(1745-1826) var en del af den reformbevægelse, der opstod i Frankrig efter den franske revolution, hvor man ønskede at give de sindssyge friere 
forhold på anstalterne. Pinel mente, at den bedste behandling mod sindssygdom var et velindrettet sindssygehospital, hvor der herskede orden og 
disciplin. Sammen med J.C. Reil var Pinel en væsentlig indflydelse på den psykiatriske behandling i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet. 

French doctor Philippe Pinel watching over women liberated from their chains at la Salpêtrière asylum in 1795. Pinel worked to reform the asylums 
in France after the Revolution. His work also influenced the psychiatric treatments in Denmark in the early 1800s.

Sindssygeanstalten i Viborg, ca. 1880. Sindssygeanstalten blev indviet d. 7. maj 1877 og fun-
gerede frem til 1905 som en anstalt for uhelbredelige sindssyge. I forbindelse med en ny lov 
ændrede den i 1911 navn til Viborg Sindssygehospital, og fra 1914 måtte hospitalet også op-
tage akutte patienter. Før 1877 husede bygningerne et Tugt- og Manufakturhus, som skulle 
udnytte arbejdskraften i samfundets udstødte grupper. Tugt- og Manufakturhuset fungerede 
dermed som både straffeanstalt, arbejdsanstalt og fabrik. 

The mental institution in Viborg, circa 1880. From 1877 to 1905 the institution was home to the 
incurable mentally ill, and from 1914 it was also open for acute care. Before 1877, the institu-
tion was connected to a correctional facility in order to make use of the available manpower.

Patienter plukker bær, Viborg Sindssygeanstalt. Fra sindssygeanstaltens begyndelse var man 
opmærksom på fordelene ved at sætte patienterne i arbejde, da det tilsyneladende havde en 
beroligende virkning. Senere blev beskæftigelsesterapi en egentlig behandlingsform. På Vi-
borg Sindssygeanstalt var mændene primært beskæftiget med havearbejde, brændeskæring 
og madtransport, mens kvinderne hjalp til i vaskeriet og køkkenet eller lavede håndarbejde. I 
1933 byggede man en egentlig værkstedsbygning på hospitalet, hvor patienterne fremstille-
de ting, som kunne bruges på hospitalet, f.eks. skriveblokke, bælter og duge. 

Patients from Viborg mental institution are picking berries. From the time the institution was 
opened, the staff were aware of the benefits of keeping the patients occupied. In 1933, a work-
shop was added to the institution for the patients to use.



PSYKIATRIEN I DET 20. ÅRHUNDREDE 

Som patient på et af landets store sindssygehospitaler i perioden 1850-1930 var 
den primære behandling selve opholdet på hospitalet. Smukke omgivelser og 
en rolig og regelmæssig hverdag opfattede man som en nødvendig del af patien-
ternes behandling. 

Elektrochok og det hvide snit 
I 1930’erne så en række nye behandlingsmetoder dagens lys. Der var tale om så-
kaldte chokbehandlinger, som bestod i at fremkalde kramper hos patienten. I be-
gyndelsen foregik det ved hjælp af medikamenter som insulin og cardiazol, men 
elektrochok viste sig senere at have færre bivirkninger. En anden behandlings-
form som var meget udbredt i Danmark i perioden 1939 til starten af 1950’erne 
var lobotomi, også kaldet det hvide snit. Indgrebet foregik på den måde, at man 
ved et snit i hjernen overskar en stor del af forbindelserne til pandelappen. Man 
mente, at denne operation kunne dæmpe følelsen af angst og uro og derved gøre 
urolige patienter mere rolige. Metoden var meget brugt på de danske sindssyge-
hospitaler, hvor flere tusind patienter fik foretaget indgrebet. Det stod dog efter-
hånden klart, at det kun var et fåtal af disse patienter, som blev helbredt, ligesom 
operationen for manges vedkommende havde nogle ret alvorlige bivirkninger. 
Nogle patienter ændrede fuldstændig personlighed efter indgrebet, mens andre 
indtrådte i en varig tilstand af passivitet og mathed. 

Antipsykiatri 
I løbet af 1950’erne udviklede den moderne psykofarmakologi sig, hvilket be-
tød at psykiatriske patienter nu kunne få medicin som virkede angstdæmpen-
de og beroligende. I takt med at der kom flere forskellige former for medicin, 
som kunne berolige patienterne, ophørte man næsten helt med at udføre lobo-

PSYCHIATRY IN THE 20TH CENTURY 
The primary treatment for psychiatric patients from 1850 to 1930 was hospitalisa-
tion, which included quiet days in peaceful surroundings. From the 1930s, how-
ever, treatment methods changed, firstly with the introduction of shock therapy. 
Another treatment method, widely used from 1939 to the 1950s, was lobotomy. 
The latter method was considered a way to settle fidgety patients, though there 
were some serious side effects, including personality changes and apathy. 

During the 1950s, psychoactive drugs were developed, and with their advent, 
the use of lobotomies was, in most cases, discontinued. The perception of psy-
chiatric illnesses slowly changed with the introduction of psychoactive drugs. In 
1976, the counties became responsible for psychiatry in Denmark, and patients 
were generally released from the hospitals in favour of treatments at psychiatric 
centres. Rather than being a disturbing element to treatment, families became a 
resource. Today, psychiatric illnesses are being destigmatised to ensure a sense 
of normalcy for those suffering from them.  

tomier. Samtidig var der fremkommet en del kritik af metoden som følge af de 
konsekvenser, indgrebet havde haft på mange patienter. Operationen blev dog 
først endelig indstillet i 1983. Med udviklingen af psykofarmaka, styrkedes op-
fattelsen af psykiske sygdomme som sygdomme i hjernen forårsaget af fysiske 
forandringer, hvilket medførte at psykiatrien i højere grad blev opfattet som en 
del af det almindelige sygehusvæsen. Samtidig opstod der i 1970’erne en an-
tipsykiatrisk bevægelse inspireret af den skotske psykiater Ronald D. Laing, som 
satte spørgsmålstegn ved begrebet normalitet. I 1979 førte det til oprettelsen af 
Galebevægelsen; en samling af mennesker, der selv havde været en del af psyki-
atrien og livet på anstalterne. Galebevægelsen kæmpede for, at samfundets syn 
på sindssyge skulle ændre sig. 

Man er ikke diagnosen, man har diagnosen
Da amterne overtog ansvaret for psykiatrien i 1976, blev det begyndelsen på en 
større omstrukturering. Op igennem de følgende årtier blev patienterne i stigen-
de grad udskrevet fra de psykiatriske hospitaler, og begyndte i stedet at blive 
behandlet på distriktspsykiatriske centre rundt om i landet. På centrene foregik 
behandlingen hovedsageligt som konsultationer eller hjemmebesøg. Nu frem-
hævedes de positive effekter ved at psykisk syge havde egen bolig og blev in-
tegreret i samfundet. Modsat tidligere tiders opfattelse af familien som et for-
styrrende element i behandlingen, blev de nu i højere grad set som en hjælp og 
ressource i behandlingen af den syge. I dag arbejder man i psykiatrien for afstig-
matisering af de psykiske sygdomme, så det bliver lige så naturligt at tale om 
eller lide af psykisk sygdom som fysisk sygdom. På samme måde som man ikke 
er en brækket arm, skal man heller ikke være angst eller depression; det er diag-
noser, som kan ramme alle.

Botilbuddet Kærvang beliggende i Strandparken med udsigt over Limfjorden. I dag arbejder man inden for psykiatrien med nærhedsprincippet, 
som foreskriver, at psykisk syge så vidt muligt skal have egen bolig og integreres i samfundet. Dette princip bliver understøttet af et udbud af botil-
bud for psykisk syge, som alt efter behov kan få meget eller lidt støtte i hverdagen. Det er primært kommunen, der varetager botilbuddene, men 
der er også regionale botilbud. Kærvang er et regionalt botilbud. 

The sheltered residences Kærvang, near the hospital buildings in Nykøbing. Modern ideas of psychiatric treatments focus on the principle of sub-
sidiarity, which is supported by offers of sheltered residences with varying degrees of support.

I 2010 nedsatte blandt andet Psykiatrifonden, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner net-
værket Den Fælles Indsats, som står bag kampagnen EN AF OS. Kampagnens formål er at af-
stigmatisere psykisk sygdom og dermed fremme åbenheden over for mennesker med psykisk 
sygdom ud fra devisen Alle er og skal føle sig som ”EN AF OS”.  

In 2010, a network was established by the Psychiatric Foundation, The Danish Health Author-
ity, and Danish Regions. The purpose of the network is to destigmatise mental illnesses and 
create an openness towards those suffering from mental illnesses.

Definition af homoseksualitet fra Meyers Fremmedordbog, ca. 1970. I Danmark blev homo-
seksualitet betragtet som en psykisk sygdom fra 1930 og frem til 3. januar 1981. Før 1930 var 
homoseksualitet kriminelt, men anerkendt forskning konkluderede på dette tidspunkt, at ho-
moseksualitet ikke var noget man kunne til- eller fravælge. På den baggrund vedtog man i 
Danmark, at der ikke længere var grundlag for at lade det være strafbart. 

The definition of homosexuality from the Meyers Dictionary of Foreign Words, circa 1970. Be-
fore 1930, homosexuality was a criminal offence, but it was considered a mental illness in 
Denmark from 1930 to 1981, mainly due to the conclusion that it was not a choice, and thus 
should not be punishable.

Homo·sexualitēt  

gr.-1., abnorm kønslig Tilbøjelighed mellem Personer af samme Køn, 

kontrær Kønsfornemmelse;

homosexuel, som lider af Homosexualitet, mods. heterosexuel.


