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KAPITEL 1 

Indledning 
I landsoverenskomsten fra 2003 mellem Praktiserende Lægers Organisation og Sygesikringens For-
handlingsudvalg indføjedes en række nye tillægsydelser. To af disse omhandler depression, nemlig 
tillægsydelse 2147: ICD-10-kriterier til depressionsudredning/ -opfølgning og tillægsydelse 2148: 
Hamiltons depressionsskala til opfølgning. 
 
I en vejledning fra P.L.O. og Sygesikringens Forhandlingsudvalg april 20031 beskrives indikationer 
for brug af ydelserne mv. Om tillægsydelse 2147 hedder det bl.a.:   
Kriterierne kan anvendes ved begrundet mistanke om depression, der skal være godtgjort ved kon-
sultationen eller ved en forudgående konsultation, hvor det blev aftalt at udrede for depression, og 
at kernesymptomerne herfor er til stede (nedtrykthed, glædesløshed, nedsat lyst/interesse og nedsat 
energi). 
 Indikationerne er: 

- Patienter med uspecifikke klager, hvor der kan være tale om depression, og hvor der er be-
svaret bekræftende på 2 af 3 screeningsspørgsmål. 

- Patienter, som selv henvender sig og mener at lide af depression. 
- Patienter med nytilkomne psykiske klager, herunder angst, hvor der er svaret bekræftende 

på 2 af 3 screeningsspørgsmål. 
- Opfølgning i depressionsbehandling/-forløb. 

 (…) 
 Gennemførelsen af depressionsudredningen/-opfølgningen skal være i overensstemmelse med 
DSAM’s vejledning ”Diagnostik og behandling af depression i almen praksis”, DSAM, 2001 eller 
”Vejledning om behandling med antidepressiva”, Sundhedsstyrelsen, København, 2000, eller 
”WHO ICD-10 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Klassifikation og diagnostiske 
kriterier”, Munksgaard, 2000. 
 Udredningen/opfølgningen skal gennemføres af egen læge eller dennes stedfortræder/vikar. 
 (…) 
 Ydelsen kan gennemføres flere gange dog med mindst 2 ugers mellemrum. 
  
Om tillægsydelse 2148 (Hamiltons depressionsskala) står der i vejledningen: 
Der skal foreligge depressionsudredning efter ICD-10-kriterier (2147), som dokumenterer en tilste-
deværende depression. 
 Ydelsen kan kun anvendes i forbindelse med en igangværende behandling for depression til mo-
nitorering af behandlingsforløbet. 

                                                 
1 Vejledning om anvendelse af klinikpersonale, elektronisk kommunikation mellem læge og patient, konsultation, tele-
fonkonsultation, forebyggelseskonsultation, e-mail konsultation, medicinordination og tillægsydelser efter landsover-
enskomsten om almen lægegerning mellem Sygesikringen Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation, 
april 2003. Udarbejdet af Udvalget til vurdering af overenskomstens faglige indhold. Tiltrådt af Sygesikringens For-
handlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation april 2003. 
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 (…) 
 Ydelsen kan gennemføres flere gange med mindst 2 ugers mellemrum. 
 Ydelsen kan anvendes sammen med ydelsen for depressionsudredning efter ICD-10-kriterier 
(2147). 
 
Det blev senere besluttet, at der kan ske honorering af samtaleterapi (ydelsesnummer 6101) og Ha-
miltons depressionstest ved én og samme konsultation1. 
 
Honoraret for hver af de to tillægsydelser er i Landsoverenskomsten aftalt til 173,88 kr.  
 
Forventningerne til effekten af at gøre depressionsudredning til særhonorerede tillægsydelser er 
beskrevet i et notat2 udarbejdet til Fagligt Udvalg vedr. Landsoverenskomsten til brug for udvalgets 
overvejelser i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Det hedder her, at indførelsen af til-
lægsydelserne vil medføre: 

- forbedret diagnosticering med erkendelse af flere af patienterne med depression 
- bedre depressionsbehandling (sufficient behandlingstid og bedre monitorering af forløbet) 
- færre fejldiagnosticerede patienter vil på basis af et insufficient grundlag blive sat i behand-

ling med antidepressiv medicin. 
 
Endvidere forventede forfatterne af notatet et tidsforbrug til gennemførelse af hver af ydelserne på 
ca. 15 minutter.  
 
Det vides imidlertid ikke, om lægernes depressionsudredning og håndtering er blevet påvirket af 
muligheden for at få en særlig honorering – om lægernes adfærd på dette punkt påvirkes af et øko-
nomisk incitament. Lægernes holdninger til og erfaringer med de redskaber, som de to tillægsydel-
ser forudsætter anvendt, er ikke velbeskrevet, og der findes ikke systematiseret viden om brugen af 
og kvaliteten i ydelserne.  
 
På denne baggrund besluttede Fagligt Udvalg i efteråret 2004 at få evalueret forhold omkring de to 
tillægsydelser.  
 
Formålet med evalueringen er:  
at beskrive brugen af og erfaringerne med tillægsydelserne 2147 og 2148 med henblik på at skaffe 
grundlag for en stillingtagen til 

1) om implementeringsaktiviteterne skal opgraderes for at fremme brugen af tillægsydelserne  
2) om den konkrete brug af ydelserne skal kvalitetsudvikles 
3) om tillægsydelserne skal justeres, forlænges uændret, eller afskaffes.  

 
Fagligt Udvalg tilsluttede sig efter forslag fra evaluator, at evalueringen skulle gennemføres dels 
som en interviewundersøgelse med læger, dels som en deskriptiv statistisk gennemgang byggende 
på foreliggende registerdata. 
 
I denne rapport skelnes mellem  

- ydelsen depressionsudredning og –opfølgning, som er den aktivitet lægen udfører (med eller 
uden brug af skalaer) for at stille diagnose og lave opfølgning  

                                                 
1 P.L.O’rientering, 4/2004 
2 Redegørelse om ”Depressionsudredning inklusive psykometriske test”. Udarbejdet af Aksel Bertelsen, Niels Damsbo 
og Marthin Holm, alle tre medlemmer af arbejdsgruppen bag DSAM’s depressionsvejledning. [Udateret]. 
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- tillægsydelserne 2147 og 2148 – det særskilte honorar for at have brugt ICD-10-kriterierne, 
henholdsvis Hamiltons depressionsskala. (Brug af tillægsydelserne vil sige, at lægen på af-
regningsblanketten til Sygesikringen har registreret anvendelse af dem) 

 
I kapitel 2 er fremgangsmåden i evalueringen nærmere beskrevet. Kapitel 3 belyser vha. foreliggen-
de statistik udbredelsen og omfanget af brug af tillægsydelserne 2147 og 2148. I kapitel 4 afrappor-
teres interviews med 24 læger, som har fortalt os om deres depressionsudredning. Det afsluttende 
kapitel 5 er en opsummering og diskussion af resultaterne. Bagest i denne rapport findes bilag med 
tabelmateriale mv. 
 
Evalueringen er gennemført af konsulentfirmaet TT-Analyse v. Thorkil Thorsen i samarbejde med 
Rikke Dalsted. 
 
Vi ønsker at takke de læger, som gennem interviews delagtiggjorde os i deres erfaringer, holdninger 
og synspunkter angående de to tillægsydelser og depressionsudredning. Ligeledes tak til sundheds-
forvaltningerne i Vejle Amt og Københavns Amt, som var behjælpelige med at rekruttere læger til 
interviewene. 
  
Evalueringsrapporten er afleveret til rekvirenten, Fagligt Udvalg, 18. april 2005. (Nærværende rap-
port er 2. udgave). 
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KAPITEL 2 

Materiale og metoder   
Til at belyse de opstillede problemstillinger er der indsamlet registerdata til nærmere statistisk be-
skrivelse samt gennemført interviews med alment praktiserende læger. 

Statistisk beskrivelse 
Til brug for den statistiske beskrivelse om brugen af tillægsydelserne 2147 og 2148 er anvendt ydel-
sesstatistik fra Sygesikringens afregningssystem. Data er udtrukket af CSC Scandihealth A/S og 
leveret igennem Amtsrådsforeningen. 

Interviews med læger 
Til belysning af, hvordan tillægsydelserne er blevet modtaget, og hvordan de bruges i almen prak-
sis, er der gennemført semi-strukturerede, individuelle interviews med i alt 17 praktiserende læger 
samt ét fokusgruppeinterview med deltagelse af 6 praktiserende læger og en uddannelseslæge. I et 
af de individuelle interviews deltog to læger fra samme praksis.  

Rekruttering 
Udvælgelsen af læger til interviews er foretaget formålsbestemt: Den havde som ideelle kriterier at 
finde følgende typer læger: a) læger som var hyppige brugere af tillægsydelserne, b) læger som var 
ikke-brugere eller sjældne brugere af tillægsydelserne. Derudover skulle inkluderes læger fra både 
solo- og kompagniskabspraksis, fra by og land, og af begge køn.  
 
Til brug for rekrutteringen fik vi bl.a. hjælp af sundhedsforvaltningerne i Københavns og Vejle am-
ter, der kontaktede en række læger, som de ud fra ydelsesstatistikken kunne se svarede til vores ud-
vælgelseskriterier. De to amter gav efter tilsagn fra lægerne disses navne videre til os med henblik 
på, at vi kunne kontakte dem og aftale nærmere. To af de individuelt interviewede læger rettede 
Thorkil Thorsen forespørgsel til på Lægedage i Bella Centeret 2004.  

Interviewguide, interviewforløb 
Til interviewene havde vi udarbejdet en interviewguide, som dog ikke blev fulgt slavisk, idet der 
skulle være plads til informationer og vinkler, som vi ikke på forhånd havde forestillet os som 
egentlige temaer. Vi arbejdede desuden med en vis fleksibilitet i vores interview-guide, sådan at nye 
spørgsmål og problemstillinger, som fremkom i et interview, kunne bringes på bane i de efterføl-
gende.  
 
Interview-guiden havde følgende hovedpunkter: Lægens praksis for depressionsudredning (hvordan 
håndteres mistanke om depression, diagnosticering, behandling, monitorering); skemaer og skalaer 
(hvilke bruges, hvornår, hvordan bruges de); kendskab til kliniske vejledninger; kendskab til krave-
ne til brug af tillægsydelserne; tillægsydelsernes anvendelse og betydning for den kliniske praksis; 
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styrer honoreringen lægernes adfærd; og (særligt til ikke-brugere af tillægsydelsen:) hvorfor og 
hvornår bruger du ikke skalaerne.  
 
14 af interviewene gennemførtes i lægens klinik, mens ét af dem gennemførtes i lægens hjem. Fo-
kusgruppen gennemførtes i den ene af deltagernes klinik.  
 
Interviewene varede gennemgående ca. 45 minutter (med en variation på mellem 36 og 67 minut-
ter). Fokusgruppen varede 1½ time. I alle tilfælde blev der lavet lydoptagelser til brug for analyse-
arbejdet. 
 
Interviewene gennemførtes i perioden december 2004 – marts 2005. 

Analyse af interviews 
Vi har i analysen af interviewene taget udgangspunkt i de oprindelige fokuseringspunkter i inter-
view-guiden. Desuden har vi været åbne for og har koncentreret os om de aspekter, som derudover 
er gennemgående i mange af interviewene, og som vi altså ikke på forhånd havde betragtet som 
væsentlige for den overordnede problemstilling. Ligeledes er der fokuseret på tilstedeværelsen af 
særstandpunkter og enkeltstående praktikker. I forbindelse med analysen er lydoptagelserne gen-
nemlyttet (flere gange) for at finde fælles temaer og betydninger, forskelle, ligheder og sammen-
hænge i materialet, og for at præcisere og nuancere den samlede belysning af problemstillingen. 

Afrapportering og generaliserbarhed 
Eftersom lægerne er udvalgt formålsbestemt og altså ikke som en tilfældig stikprøve af landets ca. 
3600 alment praktiserende læger, så gør resultaterne ikke krav på at være generaliserbare i gængs 
statistisk forstand. Det er derfor ikke meningsfyldt konsekvent at afrapportere forekomsten af syns-
punkter, erfaringer osv. i præcise talmæssige størrelser (fx procentsatser). I stedet beskrives almin-
deligt udbredte eller specifikke (særegne) erfaringer og synspunkter i materialet typisk med sprogli-
ge vendinger. Hensigten er at beskrive virkeligheden, sådan som den opleves og vurderes ”derude” 
– hos nogle af dem der bruger eller ikke bruger tillægsydelserne, når de udreder og behandler de-
pression hos deres patienter.  
 
I stedet for at tale om generaliserbarhed kan man tale om overførbarhed eller ”ekstrapolation”. In-
terviewundersøgelsens resultater forventes at være overførbare til og gyldige for lignende populati-
oner. Jo mere den undersøgte kontekst eller population ligner en anden kontekst eller population, jo 
mere kan man forvente, at fundene i sådanne undersøgelser kan appliceres dér. Man vil i så fald 
kunne drage lære af en evaluering med henblik på fremtidige aktiviteter.  

Intern kvalitetssikring 
Interviews og analyse har været underkastet en intern kvalitetssikring, idet de to konsulenter tidligt i 
interviewrækken i fællesskab har gennemlyttet interviews for at afdække eventuelle kvalitetsbrist 
og foreslå hinanden præciseringer af formuleringer i spørgsmålene til brug for de næste interviews 
og evt. justering af interviewguiden. Konsulenterne har ligeledes løbende drøftet hinandens opfat-
telser af data og har sammen lagt strategier og format for analyse og fortolkninger af de data, som er 
fremkommet i interviewene. 
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KAPITEL 3 

Statistiske opgørelser 
Der er indhentet data fra Sygesikringsregisteret til belysning af brugen af de to tillægsydelser 2147: 
ICD-10-kriterier til depressionsudredning/ -opfølgning og 2148: Hamiltons depressionsskala til 
opfølgning. Data dækker perioden fra 1. april 2003, hvor tillægsydelserne indførtes, til og med de-
cember 2004, som er den sidste måned, hvorfra der foreligger statistiske opgørelser. Statistikken er 
baseret på aktiviteter i de enkelte lægepraksis (ydernumre) og er altså ikke patient-baseret. I figurer 
og tabeller med reference til amter sammenlignes derfor aktiviteter i praksis inden for hvert enkelt 
amts grænser, ikke behandling af patienter med bopæl i de enkelte amter.  
 
Statistikken omhandler tillægsydelser (indberettet til Sygesikringen). Tallene skal læses med en vis 
forsigtighed. Igennem vore interviews med de praktiserende læger tegner der sig i hvert fald tre 
fejlkilder:  
 
For det første registrerer ikke alle de læger, som faktisk gennemfører depressionsudredning i over-
ensstemmelse med anvisningerne i de to tillægsydelser, at de har brugt dem – eller registrerer det 
ikke hver gang. Vi fornemmer en vis glemsomhed og underrapportering særligt i periodens begyn-
delse. 
 
For det andet registrerer nogle læger (nogle gange) brug af tillægsydelserne, selv om de rent faktisk 
ikke har gennemgået hverken ICD-10 eller Hamilton i konsultationen.  
 
For det tredje er ikke alle klar over forskellen på de to tillægsydelser, eller de synes ikke, at det er 
vigtigt at skelne, fordi honoraret er ens – og dette medfører i nogle tilfælde, at lægen markerer 
2147, hvor der reelt skulle have været markeret 2148, eller omvendt.  
 
I dette kapitel illustreres niveauer og udvikling primært ved hjælp af overordnede diagrammer. Det 
bagvedliggende talmateriale kan findes i bilagstabellerne bagest i denne rapport i bilag A.  

Registrerede depressionsudredninger 

Landsplan 
I figur 1 vises det registrerede (honorerede) antal tillægsydelser for depressionsudredning i hver af 
månederne april 2003 – december 2004 for hele landet. (Grunddata findes i tabel 1 og 2 i bilag A). 
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Figur 1 

Antal 2147 og 2148 i alt pr. måned. April 2003 - december 2004
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Der har været en stigning i begge tillægsydelser. Den tendens til stagnation, som måske kan for-
nemmes i periodens midterste tredjedel er efterfulgt af en relativt kraftig stigning i de sidste to kvar-
taler. I alle måneder har der været flest 2147; og forholdet de to tillægsydelser imellem har ikke 
ændret sig væsentligt.  
 
I den beskrevne periodes første kvartal gennemførtes 1.873 af tillægsydelse nr. 2147 og 964 af nr. 
2148 som månedligt gennemsnit. I opgørelsens sidste kvartal var de tilsvarende tal 4.337 og 2.457. 
(Nærmere specifikation tabel 1 og 2 i bilag A).  
 
Sammenlagt har der i de 21 måneder været registreret 62.793 tillægsydelser 2147 og 34.070 konsul-
tationer med brug af 2148. Med en afregning på 173,88 kr. for hver af disse tillægsydelser har ord-
ningen i de første 7 kvartaler kostet Sygesikringen i alt 16,84 mio. kr. – svarende til et månedligt 
gennemsnit på 802.000 kr. Den gennemsnitlige månedsudgift for de sidste tre måneder af 2004 var 
1,18 mio. kr.  

Amtsniveau  
Omfanget og udviklingen i brugen af disse to tillægsydelser er ikke ens i de forskellige amter1. Fi-
gur 2 viser det gennemsnitlige månedlige antal depressionsudredninger pr. 1000 indbyggere i de 
enkelte amter i den beskrevne periode. 
 
Figuren viser gennemsnittet for hele perioden. Udviklingen har dog været nogenlunde ensartet i de 
forskellige amter, nemlig den stigende tendens vist i figur 1. (Grunddata findes i tabel 3 og 4 i bi-
lagsmaterialet). 
 
Bornholm ligger højest både mht. 2147 og 2148, og niveauet er mere end dobbelt så højt som for 
hele landet. Amtet med det laveste relative antal depressions-tillægsydelser er Roskilde, hvis niveau 
for 2147 er ca. 1/4 af Bornholms, og for 2148 er niveauet ca. 1/10. 
                                                 
1 Bornholms Regionskommune samt Københavns og Frederiksberg kommuner betegnes her og i det følgende som am-
ter. 
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Antal 2147 og 2148 pr. 1.000 indbyggere. Månedligt gennemsnit. 
April 2003 - dec 2004
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Figur 2 

 
I øvrigt kan det bemærkes, at der gennemsnitligt på landsplan registreres dobbelt så mange 2147 
som 2148, mens der næsten ikke er nogen antalsmæssig forskel imellem de to tillægsydelser i Fre-
deriksberg Kommune.  
 
Den iagttagede variation mellem amterne kan have flere tænkelige årsager, bl.a.:  
 

1. Der er amtslige forskelle i andelen af depressive i befolkningen/patientpopulationen. 
2. Der er en forskellig praksiskultur mht. hvornår og hvordan lægerne udreder, diagnosticerer 

og følger op på depression. 
3. Der er forskelle i lægernes registreringsaktivitet i de forskellige amter, dvs. i hvor hyppigt – 

om overhovedet – de hver især indberetter de faktisk gennemførte ydelser som tillægsydel-
ser. 

 
Det har ikke været muligt i denne evaluering at afgøre nærmere, hvilke af disse antagelser, der har 
den største forklaringskraft i forhold til variationerne amterne imellem. Én måde at kaste lidt lys 
over problemstillingen vedrørende punkt 1 er at se på statistikken over forbruget af antidepressiva. 
Figur 3 viser antallet af personer i behandling med antidepressiva (ATC-kodenummer N06A) pr. 
1000 indbyggere, samt den solgte mængde antidepressiva (N06A) pr. 1000 indbyggere/døgn 
(DDD), begge dele i primær sektor. Figuren bygger på Lægemiddelstyrelsens opgørelser for 2003.1

                                                 
1 www.medstat.dk/dataviewer.php  
 



 

TT-Analyse 
 

11

Figur 3 

Behandling med og salg af antidepressiva 2003
Antal personer i behandling med antidepressiva pr. 1000 indb.  (Serie 1) 

Solgt mængde antidepressiva (DDD) pr. 1.000 indb/døgn  (Serie 2)
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Det fremgår her, at de to amter, som har haft flest tillægsydelser, nemlig Bornholms Regionskom-
mune og Sønderjyllands Amt, ikke begge ligger tilsvarende højt mht. personer i depressionsbehand-
ling eller mht. salget af antidepressiva. Mens Sønderjylland ganske vist ligger højest af alle mht. 
behandlede personer og forbrug, befinder Bornholm sig i midterfeltet tæt på landsgennemsnittet. 
Roskilde scorer lavest på samtlige 4 parametre vist i figur 2 og figur 3.  
 
Bortset fra Sønderjylland og Roskilde er der ikke noget perfekt ”fit” mellem de to figurer i række-
følgen af amter. Men der er små forskelle mellem amterne i antidepressiva-behandlingen, hvorfor 
man ikke kan forvente en ensartet rækkefølge.  
 
Der foreligger ikke tilgængelige data, som kan belyse de to andre ovenfor nævnte hypoteser om 
årsagerne til den iagttagede variation i registreringen af tillægsydelserne i de forskellige amter. 

Aktiviteter på praksisniveau 
Den stigende tendens i den registrerede brug af de to depressions-tillægsydelser kan – ud over ved 
en stigende grad af fuldstændighed i registreringen af faktisk gennemførte depressionsudredninger 
vha. de to skemaer – fremkomme på to måder: Stadigt flere læger benytter sig af tillægsydelserne, 
og/eller de læger, som bruger dem, bruger dem i stigende omfang.  
 
Ydelsesstatistikken fra Sygesikringen kan ikke skelne ydelser på lægeniveau men kun på praksisni-
veau (ydernummer). I bilagstabel 5 og 6 vises, hvor mange ydernumre, der har registreret brug af 
tillægsydelserne 2147 og 2148 i hver af månederne april 2003 – december 2004. Figur 4 viser ande-
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len af aktive ydernumre1, som har brugt tillægsydelserne. Der ses en (noget ujævn) stigning i perio-
den. 
Figur 4 

Andel ydernumre, som har brugt 2147, henholdsvis 2148 i 
hver af månederne april 2003 - december 2004
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Det skal også bemærkes, at under halvdelen af praksis anvender 2147 i en tilfældig måned, og at 
under 30% af praksis tilsvarende anvender 2148.  
 
Sammenholder man antallet af praksis, som har brugt tillægsydelserne i hver enkelt måned, med 
månedens samlede antal depressions-tillægsydelser, fås et billede af, hvor hyppigt de aktuelle bru-
gere anvender tillægsydelserne pr. måned. Som det ses i figur 5, er der også her en stigning, hvilket 
vil sige, at brugere gennemsnitligt anvender tillægsydelserne hyppigere og hyppigere.  
Figur 5 

Gennemsnitligt antal 2147 og 2148 i de praksis, som har brugt 
tillægsydelserne i hver af månederne april 2003 - december 2004
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1 ”Aktivt ydernummer” vil sige, at praksis har registreret brug af mindst én konsultation (ydelse 0101) i pågældende 
måned. 
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Set over hele perioden er det gennemsnitlige månedlige antal 2147 og 2148 i de praksis, som har 
anvendt tillægsydelserne, begge steget fra ca. 2,5 til ca. 4,5.  
 
En anden måde at opgøre udbredelsen af tillægsydelserne på er at tælle, hvornår en praksis første 
gang bruger tillægsydelsen – altså en kumuleret opgørelse af nye brugere. Figur 6 (bilagstabel 7 og 
8) viser andelen af praksis, der i en given måned har brugt de to tillægsydelser mindst én gang i 
pågældende eller tidligere måneder. 23% af praksis registrerede brug af 2147 i ordningens første 
måned i april 2003, og i december 2004 havde 80% af alle praksis registreret brug heraf mindst én 
gang i denne eller de foregående 20 måneder. De tilsvarende andele for registreret brug af 2148 er 
14% og 65%.  
 
Figur 6 

Andel af ydernumre, som har brugt 2147, henholdsvis 2148 mindst én 
gang i aktuelle eller foregående måneder. April 2003 - december 2004
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Således har altså 20% af praksis ikke på noget tidspunkt registreret brug af 2147, og tilsvarende har 
35% aldrig brugt 2148. 
 
Andelen af praksis, som på et eller andet tidspunkt har brugt tillægsydelserne, varierer en del mel-
lem amterne, jf. figur 7 og bilagstabel 7 og 8. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TT-Analyse 
 

14

Figur 7 

Andel ydernumre, som ved udgangen af 2004 har brugt tillægsydelse 
2147, henh. 2148 mindst én gang siden april 2003
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I de fleste amter har 80% eller flere af ydernumrene registreret brug af 2147, mens den registrerede 
brug (mindst én gang) af 2148 i de samme amter ligger noget lavere. Ribe Amt skiller sig ud som 
det amt, hvor markant færrest ydernumre har registreret 2147 eller 2148. Naboamtet Sønderjylland 
har til gengæld den næsthøjeste registrerede brug. Der er en 40 procent-points forskel på Ribe Amt 
og de to amter med den største tilslutning. 
 
Det kan være på sin plads igen at minde om, at statistikken i dette kapitel bygger på registrerede 
tillægsydelser, og at den ikke nødvendigvis er en korrekt afspejling af de faktiske forekommende 
depressionsudredningsaktiviteter. 
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KAPITEL 4 

Lægernes vurderinger og beskrivelse af praksis 
Der er foretaget interviews med i alt 24 praktiserende læger for at belyse lægernes arbejdsmetoder, 
erfaringer og holdninger til depressionsudredning, og brugen af henholdsvis ICD-10-kriterierne og 
Hamiltons depressionskala. (For en mere detaljeret beskrivelse af udvælgelses- og interviewproce-
durer, se kapitel 2). 
  
De 24 læger (13 mænd og 11 kvinder) praktiserede i henholdsvis Københavns Amt (17) Bornholms 
Regionskommune (1), Vejle Amt (5), Roskilde Amt (1). Af de 24 læger var den ene uddannelses-
læge. Der var læger fra såvel land- som byområder, fra solopraksis såvel som kompagniskabsprak-
sis, fra mindre og større byer. Aldersmæssigt er spredningen 42-72 år, gennemsnit 54 og median 
541.  
 
17 af lægerne er interviewet individuelt, mens de resterende deltog i en fokusgruppe. I dette kapitel 
angives visse steder antal af læger, og denne angivelse skal ses i forhold til de gennemførte indivi-
duelle interviews.  
 
Vi skelner i teksten nedenfor mellem  

• ydelsen depressionsudredning og –opfølgning, som er den aktivitet lægen udfører (med eller 
uden brug af skalaer) for at stille diagnose og lave opfølgning;  

• ICD-10-kriterierne og Hamiltons depressionsskala er redskaber til depressionsudredning og 
-opfølgning;  

• tillægsydelserne 2147 og 2148 – det særskilte honorar for at have brugt ICD-10-kriterierne, 
henholdsvis Hamiltons depressionsskala. (Brug af tillægsydelserne vil sige, at lægen på af-
regningsblanketten til Sygesikringen har registreret anvendelse af dem);  

• indholdet i tillægsydelserne, som er kravene til indikationer og til den konkrete brug af ICD-
10 kriterierne og Hamilton-skalaen, sådan som dette er formuleret i vejledningen fra over-
enskomstens parter.2  

 
Udvælgelsen af læger til interviewene sikrede repræsentation af brugere såvel som ikke-brugere af 
tillægsydelserne 2147 og 2148 og af ICD-10-kriterierne og Hamiltons depressionsskala.  
 
Der ses en meget bred og betydelig variation blandt de interviewede læger, hvad angår selve brugen 
af ICD-10-kriterierne og Hamilton-skalaen, og hvornår de skrev henholdsvis 2147 eller 2148 på 
som tillægsydelse. Datamaterialet giver med andre ord et billede af, at depressionsudredning og -
                                                 
1 Aldersoplysning findes for de 23 praktiserende læger, men ikke for den ene uddannelseslæge. 
2 Vejledning om anvendelse af klinikpersonale, elektronisk kommunikation mellem læge og patient, konsultation, tele-
fonkonsultation, forebyggelseskonsultation, e-mail konsultation, medicinordination og tillægsydelser efter landsover-
enskomsten om almen lægegerning mellem Sygesikringen Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation, 
april 2003. Udarbejdet af Udvalget til vurdering af overenskomstens faglige indhold. Tiltrådt af Sygesikringens For-
handlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation april 2003. 
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opfølgning gennemføres på meget forskellige måder. Bagved dette ligger forskellige bevæggrunde 
og holdninger.  

Kendskab til tillægsydelserne og indholdet 
Mange af de interviewede læger havde fået kendskab til, at depressionsudredning og -opfølgning nu 
var blevet tillægsydelser, via P.L.O’rientering, ved at læse overenskomsten, eller ved at se tillægs-
ydelserne dukke op i honorartabellen. Et fåtal af læger havde fået kendskab til tillægsydelserne 
gennem kollegaer eller gennem medicinalindustrien, og en enkelt læge først havde hørt om tillægs-
ydelserne ved Lægedage i Bella Centeret november 2004. 
 
Ingen af lægerne nævnte nogen form for implementeringsaktiviteter i pågældendes amt. 
 
Lægerne blev i interviewet spurgt, om de kendte til indholdet af de to tillægsydelser, hvilket ikke 
alle respondenter gjorde. Én af dem kendte ikke numrene på tillægsydelserne.  
 
Vi spurgte nogle af lægerne, om de kunne forklare os forskellen mellem de to tillægsydelser. Hertil 
kunne omkring halvdelen sige, at 2147 var til at stille diagnosen og 2148 til vurdering af sværheds-
grad og opfølgning. At der til tillægsydelse 2147 er knyttet et krav om brug af ICD-10-kriterierne, 
og at der til 2148 er knyttet et krav om brug af Hamilton-skalaen blev kun nævnt af ganske få re-
spondenter. Det, som de fleste læger noterede sig, var altså ikke så meget brugen af de to navngivne 
skemaer/skalaer, som det var, at de to tillægsydelser skal bruges til henholdsvis diagnosticering og 
opfølgning. 
 
Der var også læger, der ikke så nogen umiddelbar forskel mellem de to tillægsydelser. En læge, der 
blev spurgt om, hvordan vedkommende så forskellen mellem de to, sagde:  
 
”Jamen jeg kan ikke se nogen forskel. Giver de ikke også det samme eller hvad?" (Læge 10)    
 
Til spørgsmålet om, hvornår de to tillægsydelser kan bruges, svarede en anden af de interviewede:  
 
”Jeg ville heller ikke ane hvornår jeg skulle bruge dem. Jeg synes jeg ser en jævn række af sådan 
småfortvivlede personer hele dagen. Hvornår skal jeg så skrive det på 2147? Er det, når jeg synes, 
de ser nok fortvivlede ud? Eller hvornår er det tidspunktet kommer, hvor jeg skal sætte den ydelse 
på? Det har jeg slet ikke føling med, og så er jeg muligvis så pænt et menneske, at jeg ikke vil give 
sygesikringen den ekstraudgift.” (Læge 14) 

Brug af og holdninger til tillægsydelserne 2147 og 2148 
Indførelsen af tillægsydelserne blev gennemgående mødt velkomment. Samtlige læger, der benytte-
de tillægsydelserne, var positive over for ekstrahonoreringen, som de begrundende med rimelighe-
den i ekstrabetaling pga. tidsforbruget til udredning og opfølgning af depression. 
 
Nogle af de læger, som ikke kendte til indholdet i tillægsydelserne (kravene til indikation, brug af 
skalaer mv.), undlod at registrere brug af tillægsydelserne, mens andre skrev 2147 og 2148 på reg-
ningen til Sygesikringen, når de havde haft med deprimerede patienter at gøre, og altså uden at have 
brugt ICD-10- og Hamilton-skalaerne.  
 
Kun få læger vidste, at de kunne tage både 2147 og 2148 i samme konsultation, og benyttede som 
oftest 2147 ved den første konsultation til evt. diagnosticering, og derefter 2148. Dette gjorde de 
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uafhængigt af, om de benyttede sig af skalaer eller ej.  Da en af lægerne blev spurgt om, hvilken af 
tillægsydelserne han brugte og evt. hvornår, svarede han:  
 
”Dem bruger jeg i flæng… Når jeg synes jeg har taget for mange af den ene, så tager jeg nogle af 
de andre”. (Læge 10) 
 
For andre læger, var tillægsydelserne hurtigt blevet en del af deres daglige arbejde efter overens-
komsten april 2003, og en læge nævnte, at det nærmest lå på rygmarven og i fingrene, når hun skul-
le skrive depression.  
 
En enkelt af de interviewede læger brugte konsekvent tillægsydelserne og anvendte ICD-10-
kriterierne og Hamiltons depressionsskala helt ”efter bogen” (dvs. efter overenskomstparternes vej-
ledning), når han skulle afgøre, om der var tale om depression eller ej, og ved eventuel opfølgning. 
Alle de andre læger benyttede tillægsydelserne ”når de huskede det”, eller når de selv mente, at det 
gav mening.  
 
Af vores interviews fremgår det, at indførelsen af tillægsydelserne i lægernes hverdag ikke havde 
været helt ubesværet. De huskede ikke altid at skrive tillægsydelserne på, fordi ”de ikke var begyndt 
at foretage sig noget nyt”. Mange af de læger, vi snakkede med, havde lang tid før tillægsydelsernes 
tilblivelse foretaget depressionsudredning med eller uden brug af ICD-10 og Hamilton. De anså 
tillægsydelserne som en anerkendelse af det arbejde, de hele tiden havde udført. Langt de fleste af 
lægerne så honoreringen i relation til den tid, de brugte på patienterne. Én af dem sagde fx:  
 
”Det her med hvilken ydelse jeg så bruger, der vil jeg så nok sige, at, jamen, der er det nok mere et 
spørgsmål om at kunne få honoreret tiden. Hvad jeg så kalder den, ja det er jeg så mere ligeglad 
med. (…) Fordi som sagt, så er det for mig et spørgsmål om at, ja, at der er nogen der vil honorere 
mig for den tid, jeg bruger på mit arbejde. Det er også noget med at værdsætte det, man gør. Og 
der vil jeg føle, at hvis samfundet ikke vil værdsætte det arbejde jeg gør...og det er for mig er det at 
man vil betale for det. Det er jo det jeg lever af, jeg sælger min tid”. (Læge 16) 
 
Lægerne kunne dog ikke umiddelbart se en sammenhæng mellem beløbets størrelse, og det tidskræ-
vende arbejde til depressionsudredning og -behandling. 
 
Det viste sig i interviewene, at nogle læger havde registreret depressionsudredning og -opfølgning 
som samtaleterapi (ydelse 6101) med den begrundelse, at konsultationer med disse patienter ofte 
tager længere tid end en normal konsultation på max 15 min. Nogle af lægerne fra Vejle Amt benyt-
tede også deres §2-aftale om længevarende enkeltkonsultationer til dette formål.  
 
Der var få læger, som angiveligt ofte glemte at skrive tillægsydelserne på regningen til Sygesikrin-
gen, og en enkelt læge undlod bevidst at skrive dem på, fordi han ikke havde behov for yderligere 
indtægt og ikke ønskede at bebyrde Sygesikringen unødigt. 
 
Nogle af de læger, der godt kendte til indholdet af selve tillægsydelserne, skrev dem på, selvom de 
ikke brugte hverken ICD-10-kriterierne eller Hamilton. En læge begrundede dette med:  
 
”Der vil jeg med rolig samvittighed sige, at jeg bruger dem… Jeg vil påstå at jeg har sparet sam-
men til dem for adskillige tusinde kroner. Så jeg siger med meget rolig samvittighed, at selvom jeg 
ikke følger bogstavet… hvad der står i instruktionen, så følger jeg i hvert fald ånden i det.” (Læge 
4) 
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3 af lægerne brugte hverken 2147 eller 2148, fordi de enten ikke anvendte skalaerne i deres arbejde, 
eller fordi de ikke skrev det på regningen til Sygesikringen.  
 
At depressionsudredning og -opfølgning er blevet gjort til tillægsydelser, ses af flere af de inter-
viewede læger som et udtryk for, at der ud fra en faglig vurdering er tale om en voksende patient-
gruppe i almen praksis, som kræver mere og mere opmærksomhed; og med tillægsydelsens indfø-
relse skabes der en øget faglig opmærksomhed på det specifikke område. Ikke alle respondenter 
havde dog et svar på, hvorfor det netop var depressionsområdet, som var gjort til tillægsydelse. Men 
de mente, at det måtte have noget at gøre med politiske beslutninger og forhandlingssituationen i 
forbindelse med landsoverenskomsten. Det blev ligeledes nævnt, at tillægsydelser kan ses som en 
metode til at bevise over for omverdenen, hvad praktiserende læger foretager sig.  
 
En læge udtrykte, at han på grund af ekstrahonoreringen var villig til at tage den voksende opgave 
med depressive patienter på sig. Han sagde: 
 
”Det er simpelthen nødvendigt, fordi hvis jeg skal bruge en halv time til et konsultationshonorar 
som hedder, hvad er det 100 kr., ik´. Det hænger overhovedet ikke sammen. Så jeg tror de ydelser 
har gjort, at så siger jeg OK, så må jeg påtage mig den opgave som samfundet ellers skulle betale 
til en psykiater. Det tror jeg. Så det er fuldstændig 100% nødvendigt”. (Læge 10) 
 
Denne holdning blev delt af flere læger. 
 
Omvendt var der en læge, som ikke var tilhænger af skemaer og skalaer i depressionsudredning, 
men som alligevel for at gøre sig fortjent til honoreringen gennemgik Hamilton med sine patienter:  
 
”Jeg vil sige, dét at det er kommet på som en ydelse gør, at jeg har sagt til mig selv, jeg må bruge 
dem, fordi jeg har lavet det her arbejde i hundrede år… Men det har jeg fået 83 kr.  for i timen, og 
nu kan jeg få flere penge for det. Og hvis jeg kan få det, for at lave en skide skala, så skal jeg nok 
gøre det”. (Læge 6) 
 
De fleste læger udtrykte, at alment praktiserende læger vil holde sig til, hvad der er klinisk relevant, 
uanset om der gives honorering for ydelsen eller ej. Samtidig spiller det økonomiske aspekt en væ-
sentlig rolle, og en del af lægerne lagde ikke skjul på, at de så sig selv som ”forretningsdrivende”, 
og at tillægsydelserne var en måde at skaffe sin indtægt på. En læge udtrykte det således: 
 
”Jamen det er en god måde at få betalt sin løn på. Så det at Hamilton bliver… at jeg bruger det 
konsekvent, jamen det er også fordi at ellers kan jeg ikke tage den ydelse…”. (Læge 3)  

Brug af skalaerne 
Interviewene med lægerne viser, at lægerne bruger skalaer med forskellige indikationer, på mange 
forskellige måder, og med forskellig fortolkning af et givent resultat. Dette gælder for både ICD-10, 
Hamilton og andre skalaer. 
 
Alle respondenterne havde prøvet at bruge enten ICD-10-kriterierne eller Hamilton til diagnosestil-
ling/vurdering af sværhedsgrad af depression i løbet af deres uddannelse eller i deres lægelige ar-
bejde. På interviewtidspunktet var det dog ikke samtlige læger, der benyttede de to skalaer, og en 
del af lægerne havde enten fravalgt brugen af skalaer helt, eller havde valgt at bruge andre skalaer 
end de to, der indgår i overenskomsten. 
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Cirka halvdelen af lægerne brugte andre skalaer, såsom MDI eller BDI-2, enten sammen med ICD-
10 og Hamilton eller alene. Vi har i mere uformel snak med andre læger hørt, at Goldbergs depres-
sionsskala også bruges til at stille diagnose og monitorere. I bilag B vises de nævnte skema-
er/skalaer. 
 
Ud af de 17 læger i de individuelle interviews var der 4, som ikke brugte nogen form for skala – 
hverken ved diagnosticering eller vurdering af depressionens intensitet. Disse læger begrundede 
deres fravalg med: Tilføjer ikke noget yderligere; har ikke taget mig sammen til at komme i gang; 
bliver en hindring for naturlig samtale med patienten. 
 
I vejledningen fra P.L.O. og Sygesikringen1 beskrives en række indikationer for brug af skalaerne 
samt krav til tillægsydelserne. De gennemførte interviews viste, at lægerne benyttede de to skalaer 
også i andre tilfælde, end det der er beskrevet i vejledningen. Fx blev ICD-10-kriterierne, som er 
beregnet til diagnosticering, brugt til monitorering af medicinsk behandling. Og Hamilton-skalaen, 
der kun må bruges, hvis der foreligger depression udredt vha. ICD-10-kriterierne, blev benyttet til 
diagnosticering ved første konsultation. 
 
En del af lægerne erkendte altså, at de ikke var konsekvente i deres valg af skala. De anvendte som-
metider Hamilton til at stille diagnose med og ICD-10-kriterierne til opfølgning, eller omvendt. En 
af lægerne sagde:  
 
”Jeg forstår ikke helt egentlig, hvorfor man skal på den måde skelne… Hvorfor man ikke bare kan 
bruge den ene. Jeg ved ikke om man må. Man kan vel gøre som man selv synes. Finde sin egen me-
tode.” (Læge 2) 
 
Det er således et broget billede, vi har fået af depressionsudredning, både mht. diagnosticering, må-
ling af sværhedsgrad og monitorering, og mht. hvilke formål de forskellige skalaer bliver anvendt 
med. Følgende forskellige fremgangsmåder blev beskrevet for os med hensyn til diagnosticering, 
måling af sværhedsgrad og monitorering: 

 
- Anvendelse udelukkende af Hamilton depressionsskala til både diagnosticering og opfølg-

ning 
- Anvendelse udelukkende af ICD-10-kriterierne til både diagnosticering og monitorering  
- Kun brug af skala til diagnosticering, men ikke i det resterende forløb 
- Kun brug af skala til opfølgning og monitorering, men ikke ved diagnosticering  
- Skala til brug til monitorering kun af medicinsk behandling 

 
8 af de 17 individuelt interviewede læger brugte ICD-10 til at stille diagnose. 
8 af de 17 læger brugte Hamilton til opfølgning og monitorering, 1 af disse benyttede også Hamil-
ton til at stille diagnose med. 
1 læge brugte MDI til såvel diagnosticering og monitorering 
 

                                                 
1 Vejledning om anvendelse af klinikpersonale, elektronisk kommunikation mellem læge og patient, konsultation, tele-
fonkonsultation, forebyggelseskonsultation, e-mail konsultation, medicinordination og tillægsydelser efter landsover-
enskomsten om almen lægegerning mellem Sygesikringen Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation, 
april 2003. Udarbejdet af Udvalget til vurdering af overenskomstens faglige indhold. Tiltrådt af Sygesikringens For-
handlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation april 2003. 
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I interviewene blev nævnt yderlige bevæggrunde for at bruge af skalaer:  
 
- Som et pædagogisk redskab over for patienten for at vise vedkommende, at der er tale om depres-
sion, eller at personen er i bedring. Nogle læger udfyldte et skema med patienten med jævne mel-
lemrum og opbevarede disse skemaer for at kunne tage dem frem ved lejlighed, andre læger anså 
det udfyldte skema at være til patientens eget brug. 
 
- For at opnå compliance hos de patienter, der ikke ønskede at modtage medicinsk behandling, 
selvom der efter lægens skøn var indikation for det. I sådanne tilfælde kunne et udfyldt skema gøre 
det tydeligere for patienten, at vedkommende var dårligere, end han/hun ville være ved. 
 
- Som dokumentation overfor sygehus og som juridisk sikkerhed. Et par læger nævnte, at et sumtal 
fra en Hamilton-skala til tider kunne gøre det lettere, at få patienter indlagt i situationer, hvor det 
ellers ville have været svært. En anden læge sagde, at der er en frygt hos læger for at begå fejl, og at 
brugen af skalaer kan give en form for sikkerhed. Han udtrykte det således: ”Der er en stor frygt 
blandt læger i dag for at begå fejl, og sikkerhed dét er i høj grad at have nogle skemaer og nogle tal 
og gå efter. Så du bliver netop fri for at engagere dig følelsesmæssigt, og fri for at tage ansvaret, 
for det er jo Hamilton-skalaen der har ansvaret”. (Læge 1) 
 
- For at opnå tillægsydelse. Der var læger, der brugte skalaerne blot for så at kunne skrive enten 
2147 eller 2148 på regningen til Sygesikringen. 
 
- Til at afgøre, hvorvidt der skal iværksættes medicinsk behandling. Der var læger som udelukkende 
benyttede sig af skalaer i de tilfælde, hvor de var i tvivl om medicinsk behandling eller ej. Hvis pa-
tienten scorede højt, var det lig med medicinsk behandling, og hvis vedkommende scorede lavt, 
betød det derimod samtaleterapi. Denne indikation er ikke beskrevet i vejledingen fra overenskom-
stens parter. 
 
- Giver lægen ”tilladelse” til at snakke om ellers svære emner. En læge nævnte, at når han brugte 
skalaerne som checkliste for de punkter, han skulle snakke med patienten om, kunne det gøre det 
lettere i situationen at bringe svære emner op, såsom suicidaltanker og sexlyst. 
 
For de 13 læger, der benyttede sig af skalaer til depressionsudredningen og/eller ved opfølgning, var 
det i 7 tilfælde lægen selv, der udfyldte skemaet og angav scoren ved de enkelte spørgsmål. Vi hørte 
om følgende fremgangsmåder:  
- Skemaet blev udfyldt ud fra skøn, efter at patienten havde forladt konsultationen 
- Skemaet udfyldtes sammen med patienten i konsultationen 
- Skemaet udfyldtes af lægen ud fra hans eget skøn med udgangspunkt i den samtale, han gennem-
førte med patienten 
  
I 6 tilfælde var det patienten selv, der alene angav antal point ved hvert spørgsmål. Dette gjaldt både 
for ICD-10 og Hamilton, selvom dette ikke ligger i de to redskabers ”selvforståelse”. Vi fik fortalt 
om følgende fremgangsmåder: 
- Patienten angav point til hvert spørgsmål når lægen spurgte 
- Patienten fik et skema med hjem og kom igen til efterfølgende konsultation med det udfyldte ske-
ma  
- Patienten udfyldte skemaet alene i venteværelset inden konsultation 
- Patienten udfyldte skemaet i konsultationsværelset før, under eller efter samtalen med lægen 
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Der var meget stor variation mellem lægerne i, hvordan de brugte skalaer og skemaer i selve kon-
sultationen:  
- Nogle læger gennemgik skalaerne slavisk punkt for punkt i deres samtale med patienten  
- Nogle benyttede skalaerne mere som et løst udgangspunkt og som huskeliste for, hvad de skulle 
tale med patienten om  
- Nogle havde skalaen liggende fremme på bordet under samtalen  
- Nogle forsøgte at huske de forskellige punkter i hovedet 
- Nogle skrev ned undervejs 
- Nogle noterede kun bagefter  
- Og andre ville ikke bruge skalaer overhovedet i en samtale om depression 
 
Tidsforbruget afhænger selvsagt af, hvilken måde lægerne gennemgik de forskellige spørgsmål på, 
og af hvor detaljeret de gik til værks, og hvilken skala de havde valgt at benytte. Der var delte op-
lysninger om, hvor lang tid det tager at udfylde fx en Hamilton eller bruge ICD-10-kriterierne. Nog-
le angav 5 minutter, mens andre snakkede om 1 time. Hos lægerne med de lange tidsangivelser var 
skemaudfyldelsen typisk indflettet i en bredere samtale om depression, eksistens, liv og død o.lign.  
 
Hvordan vurderer lægerne så de resultater, som skalaerne viser? Også her er der bred variation mel-
lem lægerne. I alt 13 af de 17 læger brugte skalaer, men det var langt fra alle som anførte points ved 
de enkelte spørgsmål, og hvis de gjorde, blev tallene ikke nødvendigvis lagt sammen hver gang til 
en samlet sum.  
 
I de tilfælde, hvor tallene blev lagt sammen, blev de fortolket og håndteret på forskellige måder:  
- Til at afgøre evt. opstart af medicinsk behandling 
- Konkret til at stille diagnosen depression  
- Bestemme sværhedsgraden af depression  
- Støtte egen kliniske fornemmelse 
- Vise patienten at vedkommende er/ ikke er deprimeret  
- Som dokumentation ved evt. indlæggelse  
- Som juridisk dokumentation 
 
For nogle læger havde tallene ingen nævneværdig betydning.  
 
Resultaterne blev ligeledes håndteret forskelligt:  
- Blev lagt sammen under konsultationen men ikke skrevet ned  
- Det udfyldte skema gemt i et ringbind 
- Skrevet ind i patient-journalen; noteret i edb-systemet  
- Patienten fik skemaet med hjem 
 
Vi spurgte desuden respondenterne, hvorledes de ville forholde sig, hvis sumtallet fra skalaen pege-
de i én retning og deres eget kliniske skøn og fornemmelse pegede i en anden. Hertil svarede alle på 
nær en enkelt læge, at de ville stole mere på deres egen vurdering end på sumtallet. Derefter spurgte 
vi nogle af lægerne, hvorfor der så overhovedet skal bruges skalaer og udregnes sumtal, hvis de 
alligevel vægter egen fornemmelse højest? Til dette svarede de, at sumtallene og egen fornemmelse 
supplerer hinanden, og at der jo altid vil være tale om en helhedsvurdering af patientens tilstand.  

Holdninger til brug af skalaer 
Kan man se den observerede variation i brug af skalaer og tillægsydelser som en afspejling af for-
skelle i holdninger til brug af skalaer – også mere generelt?  
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Når vi spurgte lægerne om deres holdning til og personlige erfaringer med at benytte skema-
er/skalaer i depressionsudredning, fik vi mange forskellige og modsatrettede svar. Få læger mente, 
at brugen af skalaer var den eneste måde at kunne vurdere, om der var tale om depression eller ej, 
mens langt de fleste af lægerne anså brugen af skalaer som ét redskab og aspekt blandt mange. En-
kelte læger fandt det nærmest utænkeligt at have et skema liggende på bordet under en konsultation. 
I øvrigt var det ofte ikke udelukkende positive eller negative svar, men en blanding, hvor nogle 
aspekter dels blev anset for gode, dels af den samme læge blev beskrevet som problematiske.  
 
Som positive aspekter ved og begrundelser for at bruge skalaerne nævntes bl.a., at skalaer er gode 
og meget anvendelige i dagligdagen; de minder én om at få snakket med patienten om de vigtige 
ting; de giver én mulighed for at graduere en evt. depression; de kan være med til at afklare mange 
af de tilfælde, hvor det ikke er tydeligt, hvorvidt der er tale om depression eller ej. 
 
Som begrundelse for at være mere tilbageholdne med brugen af skalaer nævntes bl.a., at selve ska-
laerne er for standardiserede og for ”firkantede” til at kunne bruges konkret i en dybdegående sam-
tale med patienterne. En af lægerne sagde:  
 
”Det er meget snak, fordi det er svært at få sat tal på sådan noget. Det er jo svært… Det er jo ikke 
sådan noget firkantet noget når det er en snak”. (Læge 15) 
 
En anden af lægerne sagde:  
 
”De der standardiserede der… Jeg er bange for at man går galt i byen nogle gange. Jeg synes man 
skal, for at sige det rent ud, man skal sgu´ tænke selv”. (Læge 17) 
 
Desuden hørtes disse negative vurderinger: At skalaerne ikke passer til almen praksis, men mere er 
formet til forskningsbrug på sygehusene, hvor patientgruppen er for-sorteret; svær at få passet ind i 
hverdagen; gør ofte patienterne dårligere, end de faktisk er.  
 
I en del af interviewene spurgte vi desuden lægerne om deres holdning til selve udviklingen i bru-
gen af skalaer generelt. Nogle mente, det var en ganske naturlig og velkommen udvikling, mens 
andre mente at anvendelsen af skemaer og skalaer har fået en for stor rolle. Fx sagde en af respon-
denterne:  
 
”Jeg har lidt mod det jeg kalder brochure- læger, der kører deres lægevidenskab efter punkter – og 
punkter på hver eneste tilstand, hver eneste sygdomsform. Det kan faktisk gøre det hele værre.” 
(Læge 17)  
 
Tilsvarende sagde en anden:  
 
”Jeg kunne godt frygte at fremtiden bliver et talorgie, et skemaorgie. Et orgie hvor vi lige præcis 
ved, hvad vi skal gøre, når den og den type patient kommer. Til en eller anden grænse er det godt… 
Der skal være noget evidensbaseret”. (Læge 5)  
 
De 13 læger, som anvendte skalaerne, mente alle, at brugen af skalaer ikke kan stå alene, men skal 
ses i relation og sammenhæng med det resterende billede af patienten. For stort set samtlige læger 
gjaldt, at de stillede diagnosen depression ud fra deres kliniske erfaring og ikke mindst ud fra deres 
kendskab til patienten.  
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I øvrigt var der læger, som havde oplevet, at de ofte opfattede patienten i lettere depressiv tilstand 
end scoren på en skala gav udtryk for. Ofte hjalp det blot at tale med patienten om tilstanden og 
tallene på skalaerne. En læge sagde: 
 
”Jeg synes ikke altid det passer, jeg synes den gør dem sygere end min fornemmelse er”. (Læge 5) 
 
En anden læge udtrykte det således: 
 
”Jeg synes de snyder. De snyder mig på den måde, at dem… når de kommer først gang og er så 
tunge og triste, og har haft det længe, og det er kørt nedad og nedad, så bare det at man begynder 
at spørge og genkendelsen i det, gør, at de scorer enormt højt. Ih, ja det er lige sådan jeg har det, 
og så boner de ud”. (Læge 6) 

Ikke-brugerne af skalaer 
Tre læger i undersøgelsen havde valgt ikke at bruge depressionsskalaer i deres arbejde. For den ene 
læges vedkommende skyldtes det, at han bare ikke var kommet i gang med at benytte dem og fandt 
det svært at lave om på den arbejdsgang, han havde haft gennem mange år. To af dem havde fra-
valgt brugen af skalaer bevidst, fordi de fandt det upassende at bruge skalaer og skemaer i en så 
svær situation med psykisk dårlige patienter. For dem var det afgørende i en depressionsbehandling 
at opnå god kontakt til patienten og derigennem få kendskab til de bagvedliggende årsager til de-
pressionen.  
 
Da vi spurgte de tre læger, om hvordan de forholdt sig til at benytte skalaer i det hele taget i depres-
sionsudredning, svarede de: 
 
”Jeg kan ikke sætte et skema op, fordi det vi kommer ind på, det kan være alt mulig mærkeligt, som 
slet ikke passer ind i den… Altså sådan et skema, jeg ville føle mig helt til grin hvis jeg skulle sidde 
og sige, og kigge på et skema. Så punkt 1: Nu skal du høre: tænker du sådan og sådan, og så vide-
re… Det føler jeg ikke passer i den situation…” (Læge 14) 
 
”Men jeg føler nok, at det mange gange, hvis jeg tog sådan et skema frem, ville komme imellem mig 
og min patient. Fordi det handler også om kontakten… at kontakten mellem to mennesker den fun-
gerer”. (Læge 7) 
 
”Jo, det kan man godt, men det bryder jeg mig altså ikke om… Der er noget ved det jeg ikke kan 
lide, den der med… Jeg synes folk er for individuelle til at man kan bruge det… Det er min overbe-
visning, jeg regner ikke det der for reelt…”. (Læge 17) 
 
De skeptiske holdninger hos disse ikke-brugere til anvendelsen af skalaer blev delt af mange af de 
andre respondenter. De havde stort set alle forsøgt at bruge enten ICD-10 eller Hamilton som direk-
te punktform i deres samtale med patienterne, men var gået bort fra det igen, fordi de fandt det be-
sværligt, og det skabte en kunstig situation.  
 
En læge, som havde forsøgt at bruge Hamilton-skalaen som punkter i en patientsamtale, udtrykte: 
 ”Jeg har prøvet det ja. Jeg synes jeg følte mig dum, og det var altså alt for svært… Jamen så bliver 
det heller ikke så blødt som vi plejer at gøre med patienterne. De føler det også underligt, når vi 
sidder og stiller sådan noget helt fastlåst specifikke spørgsmål, ik´. (Læge 11) 
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Ud over selve situationen med en skala som udgangspunkt for samtalen, nævnte flere af lægerne, at 
sproget i såvel ICD-10 og Hamilton ikke er velegnet til at kunne sige til patienten. Hvis skalaerne 
skal bruges, skal de ”oversættes” til et sprog, patienterne forstår. Fx sagde en af lægerne:  
 
”… Fordi hvis jeg stiller de spørgsmål der, så kigger de på mig… Det er volapyk for viderekom-
mende… Jeg kan ikke bruge ”Har du sådan og sådan…”. Det duer ikke.” (Læge 4) 

Vejledninger 
Der er altså tydeligvis store variationer i de interviewede lægers depressionsudredningspraksis og 
brug af skalaer og brug af tillægsydelserne. Vi spurgte derfor om kendskabet til anvisninger og kli-
niske vejledninger.  
 
Alle adspurgte læger sagde, at de kendte DSAM’s vejledning fra 2001 om ”Diagnostik og behand-
ling af depression i almen praksis”. Men vi kan ud fra interviewene klart sige, at kendskabet ikke i 
alle tilfælde sætter sig igennem på den måde, at man fulgte dens anvisninger om at bruge ICD-10-
kriterierne til at stille diagnosen og Hamiltons depressionsskala til at vurdere og monitorere svær-
hedsgraden af depressionen.  
 
En af de læger, som blev interviewet i dette projekt, blev af intervieweren foreholdt, at DSAM’s 
vejledning, som hun kendte – og ikke mindst vejledningen fra overenskomstens parter – anviser 
brug af Hamilton til at vurdere sværhedsgraden (og ikke BDI-II, som denne læge selv brugte som 
skala). Lægen skrev dagen efter en e-mail til intervieweren, hvori hun anførte:  
 
”Jeg har tænkt over det med hvorfor det lige netop er Hamilton testen, der anbefales i vejledningen, 
og hvorfor vi ikke retter os efter vejledningen. Vi er nok vænnet til at "bøje regler” så de bliver an-
vendelige i dagligdagen, og så ser vi stort på vejledningen, hvis vi finder en "erstatnings score" for 
Hamilton, som vi bedre kan bruge.” 
 
Det skal påpeges, at DSAM-vejledningen godt nok anviser Hamilton-skalaen, men at den gør det 
yderst diskret (beskrives nærmere i kapitel 5).  

Har lægerne ændret praksis? 
Som en del af undersøgelsen blev lægerne spurgt om, hvorvidt honoreringen (tillægsydelserne) 
havde påvirket deres handlemåde. Af samtlige de læger, vi interviewede, kunne kun 2 med fast 
stemme fortælle, at de af den grund havde ændret deres kliniske praksis. Den ene begyndte at bruge 
de to skalaer, og den andens tog Hamilton-skalaen i brug.  
 
For de øvrige læger i dette projekt har indførelsen af tillægsydelserne angiveligt ikke haft den store 
betydning: Nogle af dem havde ikke brugt ICD-10-kriterierne eller Hamilton, hverken før eller efter 
at tillægsydelserne kom. Andre havde brugt de to redskaber, inden de blev gjort til tillægsydelser, 
men ikke brugt dem oftere efterfølgende. Nogle siger dog, at dét, at der er kommet to tillægsydelser 
på depressionsområdet, nok har gjort dem mere opmærksomme på depressionsudredning.  

 
Vi spurgte nogle af lægerne, hvad der ville ske, hvis tillægsydelserne igen blev pillet ud af overens-
komsten. Og det gennemgående svar var, at det ikke ville betyde noget eller ikke betyde meget – de 
og deres kollegaer ville sandsynligvis fortsætte deres praksis med depressionsudredning uændret. 
Kvaliteten ville ikke lide under det. Men de ville være utilfredse med, at det store tidsforbrug til 
depressionshåndtering ikke ville blive honoreret. For andre var ekstrahonoreringen afgørende for, 
om de ville udføre ydelsen, og for hvor meget fokus de ville have på depressionsområdet. 



 

TT-Analyse 
 

25

I fokusgruppen udspandt der sig denne ordveksling:  
 
Interviewer: ”I siger, at det [indførelsen af tillægsydelserne] har givet et kvalitetsløft. Og jeg spurg-
te på et tidspunkt før, om det har ændret jeres måde at handle på. Og dér sagde I nej. 
A: Ja, men du spørger om vores. 
Interviewer: Ja, altså… 
A: Ikke vores, men måske vores fags. 
Interviewer: Okay. Men jeg tænker på jer her, altså. At I har ikke ændret jeres handlemåde. 
A: Nej, det vil jeg ikke påstå. 
Interviewer: Og så tænker jeg på, hvordan… hvis I ikke har ændret handlemåde, hvordan kan det 
så give et kvalitetsløft? 
B: Fordi det er vores påstand, at der er nogle, der ændrer handlemåde, fordi der er nogen der går 
efter pengene inden for vores fag. 
Interviewer: Så på den måde vil det… 
B: Det ved vi.  
Interviewer: Ja. 
B (spørger de andre læger i gruppen): Er det nogenlunde… Er I ikke enige? 
C: Joe, det lyder meget sandsynligt. Det er jo også en påstand. Men alene det, at der bliver fokuse-
ret på det, er jo nok til, at der er nogen, der sætter sig hen og interesserer sig for det, og så får det 
et kvalitetsløft. Og fokus kan bl.a. være, at man får penge for det, ikke.” 
 
Den væsentligste effekt af indførelsen af tillægsydelserne synes at være den øgede opmærksomhed 
på depression, som dermed er skabt. Og nogle af lægerne mener, at dette kan give et positivt afkast i 
form af en slags øget engagement. 
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KAPITEL 5 

Sammenfatning og diskussion 
I Landsoverenskomsten mellem P.L.O. og Sygesikringens Forhandlingsudvalg fra 1. april 2003 er 
det bestemt, at alment praktiserende læger kan få særhonorar ved depressionsudredning og –
opfølgning via tillægsydelse 2147: ICD-10-kriterier til depressionsudredning/ -opfølgning og til-
lægsydelse 2148: Hamiltons depressionsskala til opfølgning. 
 
Overenskomstens forhandlingsparter har været interesseret i at få belyst virkningen af indførelsen af 
disse tillægsydelser og har derfor fået udarbejdet denne evaluering. På de foregående sider er evalu-
eringen og dens resultater gennemgået. I dette kapitel opsummeres og diskuteres hovedresultaterne. 

Udbredelsen af tillægsydelserne 
Der er sket en 4-dobling i det registrerede antal tillægsydelse 2147 og 2148 fra ordningens første 
måned i april 2003 til december 2004. Særligt i sidste halvår af 2004 har stigningen være markant. I 
december 2004 registreredes 5200 tillægsydelser med nummeret 2147 og 2900 med nummeret 
2148. 
 
Stigningstakten har været nogenlunde ensartet i de forskellige amter. Men niveauet i forhold til an-
tal indbyggere er forskelligt. Bornholms Regionskommune, som ligger højest, har i hele perioden 
haft ca. 4 gange så mange 2147 og ca. 10 gange så mange 2148 som Roskilde Amt, der ligger lavest 
på begge tillægsydelser. 
 
Under halvdelen af ydernumrene bruger tillægsydelse 2147 i en tilfældig måned; og under 30% 
bruger tilsvarende 2148.  
 
Ved udgangen af den undersøgte periode havde 20% af ydernumrene endnu ikke på noget tidspunkt 
prøvet at bruge ydelse 2147, og 35% havde tilsvarende ikke prøvet 2148.  
 
Sygesikringens udgifter til de to tillægsydelser har i de første 21 måneder været sammenlagt 16,8 
mio. kr. Antallet af disse tillægsydelser har som sagt været stigende særligt i det seneste halvår, og 
den gennemsnitlige månedlige udgift i sidste kvartal af 2004 var knap 1,2 mio. kr. 
 
Den iagttagede stigning i tillægsydelserne er ikke nødvendigvis en afspejling af den faktiske praksis 
i depressionsudredning. Der er flere mulige fejlkilder, herunder en vis glemsomhed fra lægernes 
side mht. at registrere; men også at nogle læger registrerer tillægsydelserne uden rent faktisk at have 
gennemført ydelserne som foreskrevet. 

Store variationer i den enkelte læges brug af ydelserne 
Der blev i forbindelse med landsoverenskomsten i 2003 udarbejdet retningslinjer for brugen af de to 
tillægsydelser med angivelse af indikationer mv. I disse retningslinjer henvistes der til andre klini-
ske vejledninger for yderligere præcisering af anbefalinger til brugen af de indeholdte ydelser. Imid-
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lertid viser vores interviews med i alt 24 praktiserende læger, at dette ikke har sikret en ensartet og 
tilsigtet depressionsudredning og -opfølgning, hvilket følgende lille udpluk af eksempler illustrerer: 
 
P.L.O.’s og Sygesikringens Forhandlingsudvalgs vejledning bestemmer, at ICD-10-kriterierne ude-
lukkende skal bruges til diagnosticering af depression. I mange tilfælde stilles diagnosen vha. Ha-
miltons depressionsskala eller anden skala – eller helt uden brug af skalaer. 
 
I samme vejledning bestemmes det, at lægerne til brug for vurdering af en depressions sværheds-
grad og til monitorering og opfølgning skal anvende Hamiltons depressionsskala. I mange tilfælde 
bruges andre skalaer (fx ICD-10, MDI og BDI-2). 
 
Det forekommer, at læger registrerer brug af tillægsydelserne, selvom de rent faktisk har gennem-
ført depressionsudredning og –opfølgning uden brug af de krævede skemaer/skalaer (eller uden 
brug af sådanne redskaber i det hele taget). 
 
Fire af de interviewede læger brugte overhovedet ikke skemaer og skalaer til at stille diagnose eller 
til at monitorere. 
 
Der sås en stor forskel i, hvordan brugere af skemaer og skalaer anvendte de talmæssige resultater 
af scoringen. Nogle skrev resultatet ned og gemte det i journalen, mens andre kun anvendte resulta-
tet mundtligt i samtalen. 
 
De fleste havde større tiltro deres eget kliniske skøn end til summen i skalaen, mens en enkelt ude-
lukkende stolede på summen. 
 
I nogle praksis udfylder patienterne skemaerne i venteværelset, andre steder gør de det i konsultati-
onsværelset, mens lægen foretager sig noget andet, eller sammen med lægen. Nogle læger beder 
patienten udfylde skemaerne derhjemme. 
 
Nogle læger udfylder selv skemaet, efter at patienten har forladt konsultationen; andre udfylder 
skemaet sammen med patienten i konsultationen; og atter andre udfylder skemaet i forbindelse med 
samtalen med patienten. 
 
Skalaer og skemaer bruges forskelligt i selve konsultationen: Fx gennemgår nogle læger skalaerne 
slavisk punkt for punkt i deres samtale med patienten; nogle bruger dem mere som et løst udgangs-
punkt og som huskeliste for, hvad de skal tale med patienten om; nogle har skemaet liggende frem-
me, mens andre forsøger at huske de forskellige punkter i hovedet.  
 
Der er beskrevet forskellige bevæggrunde hos lægerne til at bruge skemaer, selvom de måtte vurde-
re deres diagnostiske og monitoreringsmæssige kvaliteter som ringe. Bl.a. anvendes skemaerne som 
checklister til samtalen med patienten, som pædagogisk redskab, til at få ”tilladelse” til at tage svæ-
re emner op. En enkelt af de interviewede læger anvendte Hamilton-skalaen udelukkende for at 
kunne markere brug af tillægsydelsen med god samvittighed. 
 
Eksemplerne på variationer er næsten legio.  

Hvorfor de store variationer? 
Lægerne var gennemgående tilfredse med, at depressionsudredning og –opfølgning er blevet gjort 
til tillægsydelser. Men der sporedes altså en noget ”liberal” omgang med de opstillede bestemmel-
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ser for tillægsydelserne. Den gennemgående holdning var, at det store ekstraarbejde, der er forbun-
det med depressive patienter, nu endelig bliver honoreret – og det sås som det vigtigste. Lægerne 
fandt det af mindre betydning, at de måske bøjer reglerne og bruger de redskaber og den frem-
gangsmåde, som de har lært, og som passer dem bedst. Denne holdning underbyggedes hos mange 
af den opfattelse, at skalaer til depressionsudredning har deres begrænsninger og indbyggede pro-
blemer, og at de krævede ICD-10-kriterier, henholdsvis Hamiltons depressionsskala, ikke nødven-
digvis er mere velegnede end andre redskaber og metoder. Nogle af lægerne mente ligefrem, at så-
danne redskaber kunne besværliggøre en god patientkontakt omkring et svært emne.  
 
Man kan med andre ord sige, at der ikke er en (ensartet) positiv holdning til det konkrete indhold og 
kravene i tillægsydelserne.   
 
En anden faktor bag den iagttagede store variation i lægernes depressionshåndtering kan måske 
findes i det faktiske kendskab til kravene til brug af tillægsydelserne. Her er det værd at mærke sig, 
at ikke alle var klar over, at der skal bruges ICD-10-kriterier til diagnosticering og Hamilton-
skalaen til måling af sværhedsgrad og monitorering. Andre lakuner i de interviewede lægers viden 
om tillægsydelserne (fx hvor mange gange man kan bruge dem i det samme patientforløb, om de 
kan bruges samtidig, at der er to tillægsydelser og ikke kun én) vidner om, at målgruppen ikke er 
tilstrækkeligt informeret. Dette giver plads til ”egne” opfattelser og fremgangsmåder. 
 
I overenskomstparternes retningslinjer for de to tillægsydelser hedder det, at gennemførelsen af 
depressionsudredningen/-opfølgningen skal være i overensstemmelse med DSAM’s vejledning fra 
2001, ”Diagnostik og behandling af depression i almen praksis” 2001 eller Sundhedsstyrelsens 
”Vejledning om behandling med antidepressiva” fra 2000, eller ”WHO ICD-10 Psykiske lidelser og 
adfærdsmæssige forstyrrelser. Klassifikation og diagnostiske kriterier”. 
 
Man har således sidestillet de 3 vejledninger, og derfor må kendskabet til blot én af dem betragtes 
som tilstrækkeligt. Alle interviewede kendte tilsyneladende DSAM’s kliniske vejledning. Men ét er 
kendskabet til vejledningen, noget andet er oplevelsen af relevans (vedrører den mine behov) og 
anvendelighed (er den et nyttigt redskab). Og noget tredje er dens faktiske indhold. 
 
ICD-10-kriterierne forekommer os at være rimeligt velbeskrevne i vejledningen. Derimod er der 
ikke megen hjælp at hente til anvendelsen af Hamiltons depressionsskala. Det eneste sted, hvor ho-
vedteksten nævner Hamiltons depressionsskala, er i denne passus om, hvad der kan/skal ske i den 2. 
konsultation i et behandlingsforløb: Udviklingen af depressionen bedømmes ud fra et klinisk skøn, 
herunder ved at sammenholde symptomer og fund med ICD-10 kriterierne. Hvis der skønnes behov 
for det, kan sværhedsgraden vurderes ved rating med Hamiltons depressionsskala (bilag II). (side 
26). 
 
Det omtalte bilag II (og det plastic-laminerede ark, som følger med papirudgaven af vejledningen) 
viser meget skematisk de 17 punkter, der skal scores, samt en ”facitliste” til fortolkningen af sum-
tallet. Desuden henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning med hensyn til, hvordan skalaen bruges. 
Den grundige læge, som herefter konfererer med Sundhedsstyrelsens vejledning (evt. på den angiv-
ne web-adresse, hvor den kan være svære at finde) får dér en noget udførligere vejledning til de 
enkelte items i skemaet. De læger, som i stedet anvender en lille håndbog, som de får tilbudt af me-
dicinalfirmaet Wyeth, får yderligere vejledning. (Se bilag C bagest i rapporten mht. forskellen i 
anvisningerne for udvalgte items i Hamiltons depressionsskala). 
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Vi forestiller os, at scoring vha. Wyeth’s håndbog – alt andet lige – vil være mere præcis, end hvis 
lægen anvender det minimalistiske skema i DSAM’s vejledning.  
 
Den læge, som vil bruge score-resultatet i overensstemmelse med en klinisk vejledning kommer 
imidlertid i problemer med DSAM’s vejledning. Hamilton-skemaets facitliste bruger kategorierne 
”mulig depression”, ”mild depression”, ”svær depression”, men under overskriften Behandlingsstra-
tegi (side 20) opereres med kategorierne ”depression af lettere grad”, ”depression af moderat grad” 
og ”depression af svær grad”.  
 
Det forekommer sandsynligt, at mangler og inkonsistenser af den her beskrevne type ikke mindsker 
variationer i depressionsudredning og behandlingspraksis. 

Hvad har tillægsydelserne betydet for diagnosticering og behandling? 
Et af de forventede udbytter af at gøre depressionsudredning og –opfølgning vha. ICD-10-
kriterierne og Hamiltons depressionsskala til tillægsydelser var en forbedret diagnosticering med 
erkendelse af flere af patienterne med depression og en bedre depressionsbehandling.  
 
Gennem interviewene fik vi det indtryk, at den øgede opmærksomhed på området, som opstår ved, 
at det er blevet gjort til tillægsydelser, kan skabe et øget engagement hos nogle og dermed eventuelt 
erkendelse af flere af de deprimerede patienter. Den samme effekt kan være opnået, ved at lægerne 
gennem tillægsydelserne føler sig opmuntrede til at tage sig af en patientgruppe, som er tidskræ-
vende, og som de ellers kunne være fristede til at ”overse”.  
 
Det er ikke muligt inden for denne evaluerings rammer at dokumentere, hvad tillægsydelserne kon-
kret har betydet for diagnosticering og behandling. Statistikken kan ikke bruges til at sige noget 
præcist om udbredelsen af ydelsen depressionsudredning/-opfølgning, idet den blot siger noget om 
brugen af tillægsydelser (altså hvor mange gange lægerne afregner dem med Sygesikringen). Den 
giver ikke indblik i ydelsernes faktiske indhold. Og vi ved fra interviewene, at registrering af til-
lægsydelserne ikke altid er ensbetydende med, at ydelsen faktisk er gennemført som krævet. Desu-
den har mange af de læger, som nu bruger tillægsydelserne, i årevis brugt de redskaber, som til-
lægsydelserne kræver. 
 
Forventningen om bedre diagnostik og behandling blev hæftet op på, at tillægsydelserne tilsagde 
brug af ICD-10-kriterierne til at stille diagnosen og Hamiltons depressionsskala til at måle intensitet 
og monitorere. Der var ved indførelsen af depressionstillægsydelserne en del polemik i fagpressen 
særligt om anvendeligheden af Hamiltons depressionsskala. Forskere og praktikere hæftede sig ved 
den manglende validering på et dansk almen praksis-materiale og stillede spørgsmålstegn ved dens 
praktiske anvendelighed. Det falder dog uden for denne evaluerings rammer at tage stilling til disse 
spørgsmål. Men vi kan med vores interview-materiale se, at brugen af ICD-10-kriterierne og Hamil-
ton-skalaen ikke i alle tilfælde lever op til de gængse standarder. Dette kan så tvivl om, hvorvidt en 
øget brug af disse redskaber nødvendigvis vil bidrage til opnåelse af de forventede resultater.  
 
Der var blandt nogle af de interviewede moderate forventninger til, at tillægsydelserne skulle have 
medført en betydningsfuld klinisk forbedring. Nogle respondenter mente ligefrem, at brugen af ska-
laer i nogle tilfælde gør patienten dårligere, end vedkommende reelt er. I så fald er der risiko for 
overdiagnosticering. 
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Kan resultaterne overføres? 
Resultaterne i denne evaluering bygger foruden på statistik på interviews med 24 praktiserende læ-
ger. Et nærliggende spørgsmål vil være, om det er muligt at drage konklusioner på grundlag af dis-
ses udsagn. 
 
I interviewundersøgelser tilstræber man ofte opnåelse af ”datamætning”, hvilket er opnået, når man 
som interviewer efterhånden har hørt de samme beskrivelser så mange gange og intet nyt fået tilfø-
jet til det aktuelle tema, at flere interviews ikke – eller med meget stor sandsynlighed ikke – vil bi-
drage med væsentligt nyt. I denne undersøgelse kan vi ikke med sikkerhed sige, at datamætning er 
nået på alle punkter. Men et af hovedfundene i undersøgelsen er, at der er en meget stor variation i, 
hvordan depressionsudredning håndteres: Hver læge har sin helt egen depressionsudrednings- og 
behandlingspraksis. Og hvert af de 17 individuelle interviews, hvor vi hver gang fik præsenteret nye 
holdninger, nye måder osv., befæstede konklusionen, at indførelsen af depressionstillægsydelser 
med beskrevne krav til deres brug ikke har sikret en ensartet praksis. Den efterfølgende fokusgrup-
pe med deltagelse af 7 alment praktiserende læger kunne ikke rokke ved – men kun bekræfte – dette 
billede.   
 
Desuden betragter vi resultaterne som gyldige også uden for denne undersøgelsespopulation, idet de 
deltagende læger var udvalgt mhp. at få forskellige erfaringsgrundlag repræsenteret fra solopraksis, 
kompagniskabspraksis, fra by og land, fra hovedstad og provins, fra begge køn og alle aldre. Desu-
den var hovedparten af lægerne udvalgt fra gruppen af hyppige brugere af de to tillægsydelser og 
fra gruppen af sjældne eller ikke-brugere. 
 
Den endelige afgørelse om gyldighedens rækkevidde og om rimeligheden i at ”ekstrapolere” resul-
taterne til andre læger træffes af dem, som står over for at skulle lære af resultaterne og omsætte 
dem til vurdering af – eller handling i – en anden, nærmere specificeret kontekst.  

Konklusioner og anbefalinger 
Indførelsen af tillægsydelserne sigtede mod at skabe forbedret diagnosticering og behandling af 
depression. Hvad er der så opnået? 
 
At depressionsudredning/-opfølgning blev gjort til tillægsydelser har skabt en øget opmærksomhed 
på området og kan derigennem have medført en øget interesse for depression.   
 
Honoreringen har skabt en tilfredshed hos de praktiserende læger, som nu finder, at de endelig får 
betaling for det store arbejde, der er forbundet med håndtering af depression. Ekstrahonoreringen er 
for mange læger et incitament til at interessere sig for en patientgruppe, som man ellers kan være 
fristet til at forsømme. 
 
Men tillægsydelserne medfører ikke automatisk særlige ændringer i den måde, lægerne udreder, 
monitorerer og behandler depression på. Den iagttagede stigning i brugen af tillægsydelserne er 
ikke en direkte afspejling af ændrede procedurer hos lægerne. Den er ikke nødvendigvis ensbety-
dende med en reel stigning i antal udredninger med ICD-10-kriterier og Hamilton. Den er heller 
ikke ensbetydende med en bedre håndtering af disse redskaber hos dem, som bruger dem, eller en 
bedre udrednings- og opfølgningspraksis.  
 
Lægernes kendskab til tillægsydelserne og indholdet i dem er begrænset. Det er sandsynligt, at dette 
fremmer forekomsten af egne individuelle fremgangsmåder i håndteringen af depression og bidra-
ger til beskrevne, store variationer i gennemførelsen af ydelserne. 



 

TT-Analyse 
 

31

 
Formålet med denne evaluering har været at beskrive brugen af tillægsydelserne for depressionsud-
redning/-opfølgning med henblik på at skaffe grundlag for en stillingtagen til 

- om implementeringsaktiviteterne skal opgraderes for at fremme brugen af tillægsydelserne 
- om den konkrete brug af ydelserne skal kvalitetsudvikles 
- om tillægsydelserne skal justeres, forlænges uændret, eller afskaffes.  

 
Med udgangspunkt i dette formål giver evalueringen anledning til følgende overvejelser og anbefa-
linger: 
 
I stedet for at ville fremme den kvantitative brug af tillægsydelserne gennem implementeringsakti-
viteter kan det anbefales, at opmærksomheden i første omgang rettes mod indholdet (kravene) i 
tillægsydelserne og mod lægernes mulighed for og vilje til at imødekomme disse krav. 
 
Antagelsen om, at alment praktiserende læger generelt og uden videre er interesserede i og kompe-
tente til at bruge de specifikke redskaber, som er forudsætningen for tillægsydelserne, bør revurde-
res. Nogle læger finder sig bedre tilpas med andre redskaber, og langt fra alle dem, der faktisk bru-
ger de anbefalede skalaer, gør det som foreskrevet.  
 
Optimalt set skulle lægerne kunne hente hjælp til brugen af de anbefalede redskaber i de kliniske 
vejledninger, som de bliver henvist til. Men vejledningen fra deres eget selskab, DSAM, er mangel-
fuld. Det kan derfor anbefales, at lægerne hjælpes gennem præcisering af retningslinjer og kliniske 
vejledninger eller gennem anden information og efteruddannelsesaktiviteter, som har til formål at 
fremme relevant viden og relevante færdigheder. 
 
Ønsker man at honorere ekstraarbejde og dermed stimulere engagement og interesse i depression, 
forekommer det fornuftigt at beholde tillægsydelser for depressionsudredning og -opfølgning. Det 
bør dog overvejes, om de nuværende krav til tillægsydelserne skal fastholdes.  
 
Særligt bør det overvejes, om høj klinisk kvalitet i diagnostik, behandling og opfølgning af depres-
sion er så uløseligt forbundet med spørgeskemaer og skalaer, at brugen af sådanne redskaber skal 
opretholdes som et krav i depressionstillægsydelserne. Og det bør overvejes, om ICD-10-kriterier-
ne og Hamiltons depressionsskala må anses for at være så meget bedre end andre skemaer og ska-
laer (fx MDI, BDI-2), at tillægsydelserne kun må registreres, når netop disse skalaer er blevet an-
vendt. 
 
Forslaget om revurdering af kravene til tillægsydelserne tager udgangspunkt i lægernes egne vurde-
ringer af de foreskrevne skalaers anvendelighed. Nogle læger finder dem egnede, men andre vælger 
bevidst at gennemføre depressionsudredning og –opfølgning med de redskaber og de metoder, som 
de kender, og som passer dem bedst. Og så længe der er tvivl om, hvorvidt ICD-10-kriterierne og 
Hanilton-skalaen er mere valide og mere velegnede end fx BDI-2, og så længe det ikke er doku-
menteret, at en ”skema-løs” depressionsudredning altid er ringere end én med skemaer, så kan det 
forekomme svært at overbevise lægerne om, at de skal bruge netop de to instrumenter, der i øjeblik-
ket er hæftet op på tillægsydelserne.  
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Bilag A 

Bilagstabeller 
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Tabel 1. 
Antal tillægsydelse 2147 (ICD-10 kriterier) i de forskellige amter i hver af månederne april 2003 – december 2004 

 

 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Københavns Kommune 145 167 182 156 167 239 297 274 295 227 219 347 196 206 282 150 207 274 259 370 383 

Frederiksberg Kommune 31 34 28 21 42 50 84 65 65 44 68 92 51 61 49 30 62 63 69 84 100 

Københavns Amt 148 238 248 219 164 259 386 297 329 219 296 409 260 289 414 202 255 440 342 452 508 

Frederiksborg Amt 68 101 99 102 108 153 195 179 159 133 132 191 146 144 181 105 123 207 180 206 256 

Roskilde Amt 45 69 75 37 42 71 99 85 87 76 59 90 62 67 85 60 47 89 97 78 113 

Vestsjællands Amt 87 94 92 68 122 103 147 132 170 100 101 135 82 103 132 67 104 192 151 166 204 

Storstrøms Amt 35 73 76 54 63 112 164 137 163 133 137 180 95 118 137 75 110 166 139 165 226 

Bornholms Regionskomm. 35 66 56 50 60 88 83 57 82 74 78 84 62 75 61 26 28 47 49 56 72 

Fyns Amt 107 173 159 146 129 194 276 290 310 236 230 304 233 173 292 137 205 309 295 412 480 

Sønderjyllands Amt 114 129 126 121 129 204 254 240 225 223 224 278 213 205 305 176 208 361 282 365 422 

Ribe Amt 32 59 44 44 50 78 124 95 105 89 64 101 93 97 104 62 94 202 123 170 196 

Vejle Amt 137 124 117 80 87 127 164 150 157 118 127 173 115 121 175 65 120 201 191 239 278 

Ringkøbing Amt 56 100 84 66 86 110 145 164 201 176 154 183 143 146 161 83 132 186 176 199 243 

Århus Amt 222 396 337 299 419 482 571 570 617 464 469 655 431 472 587 300 400 724 556 675 845 

Viborg Amt 49 132 86 86 76 166 218 236 230 178 173 248 166 164 219 102 155 269 193 255 331 

Nordjyllands Amt 147 212 184 160 145 268 354 375 390 280 299 466 319 349 453 275 350 495 349 468 543 

Hele landet 1458 2167 1993 1709 1889 2704 3561 3346 3585 2770 2830 3936 2667 2790 3637 1915 2600 4225 3451 4360 5200 
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Tabel 2 
Antal tillægsydelse 2148 (Hamiltons depressionsskala) i de forskellige amter i hver af månederne april 2003 – december 2004 

 
Københavns Kommune 89 120 92 67 70 108 133 124 114 88 80 127 104 119 164 83 111 184 129 159 195 

Frederiksberg Kommune 14 29 44 25 35 37 64 61 72 48 39 66 61 53 66 39 46 49 100 77 84 

Københavns Amt 74 106 102 128 87 138 217 166 188 170 173 287 169 223 298 112 184 276 239 309 335 

Frederiksborg Amt 32 43 47 38 34 55 100 81 79 73 76 104 74 70 93 55 77 104 75 119 124 

Roskilde Amt 12 24 14 10 7 20 15 16 17 16 11 24 12 16 31 18 29 27 34 33 40 

Vestsjællands Amt 36 65 75 67 52 82 112 111 101 97 93 147 87 103 121 45 96 125 101 139 152 

Storstrøms Amt 15 31 35 26 23 44 48 45 44 35 43 67 47 54 70 45 59 67 71 114 118 

Bornholms Regionskomm. 11 25 16 14 9 16 24 12 18 28 20 42 26 23 49 47 44 68 58 65 78 

Fyns Amt 65 99 107 103 88 129 136 168 226 168 163 180 132 128 166 102 124 197 175 239 272 

Sønderjyllands Amt 52 60 62 51 64 101 112 93 99 76 84 132 97 94 141 63 102 154 115 129 167 

Ribe Amt 22 17 23 17 14 37 36 46 69 59 36 28 19 34 49 24 24 40 27 37 62 

Vejle Amt 56 86 72 54 46 101 108 112 149 97 117 163 106 113 147 54 90 158 144 175 190 

Ringkøbing Amt 34 62 41 36 32 56 32 24 33 27 26 33 26 27 34 19 19 24 25 42 42 

Århus Amt 129 221 168 67 184 312 324 274 295 284 307 383 271 264 386 159 262 440 347 407 516 

Viborg Amt 25 38 53 46 17 13 28 72 87 84 84 111 78 93 118 59 64 92 84 116 140 

Nordjyllands Amt 63 94 92 76 70 93 162 191 226 186 206 334 221 199 299 183 232 371 263 326 384 

Hele landet 729 1120 1043 825 832 1342 1651 1596 1817 1536 1558 2228 1530 1613 2232 1107 1563 2376 1987 2486 2899 
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Tabel 3 
Antal 2147 pr. 1000 indbyggere i de forskellige amter april 2003 – december 2004 

 
 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Københavns Kommune 0,29 0,33 0,36 0,31 0,33 0,48 0,59 0,55 0,59 0,45 0,44 0,69 0,39 0,41 0,56 0,30 0,41 0,55 0,52 0,74 0,76 

Frederiksberg Kommune 0,34 0,37 0,30 0,23 0,46 0,54 0,91 0,71 0,71 0,48 0,74 1,00 0,55 0,66 0,53 0,33 0,67 0,68 0,75 0,91 1,09 

Københavns Amt 0,24 0,39 0,40 0,35 0,27 0,42 0,62 0,48 0,53 0,35 0,48 0,66 0,42 0,47 0,67 0,33 0,41 0,71 0,55 0,73 0,82 

Frederiksborg Amt 0,18 0,27 0,26 0,27 0,29 0,41 0,52 0,48 0,43 0,36 0,35 0,51 0,39 0,39 0,48 0,28 0,33 0,55 0,48 0,55 0,68 

Roskilde Amt 0,19 0,29 0,32 0,16 0,18 0,30 0,42 0,36 0,37 0,32 0,25 0,38 0,26 0,28 0,36 0,25 0,20 0,38 0,41 0,33 0,48 

Vestsjællands Amt 0,29 0,31 0,30 0,23 0,40 0,34 0,49 0,44 0,56 0,33 0,33 0,45 0,27 0,34 0,44 0,22 0,34 0,64 0,50 0,55 0,68 

Storstrøms Amt 0,13 0,28 0,29 0,21 0,24 0,43 0,63 0,52 0,62 0,51 0,52 0,69 0,36 0,45 0,52 0,29 0,42 0,63 0,53 0,63 0,86 

Bornholms Regionskomm. 0,80 1,50 1,27 1,14 1,36 2,00 1,89 1,30 1,86 1,68 1,77 1,91 1,41 1,70 1,39 0,59 0,64 1,07 1,11 1,27 1,64 

Fyns Amt 0,23 0,36 0,33 0,31 0,27 0,41 0,58 0,61 0,65 0,50 0,48 0,64 0,49 0,36 0,61 0,29 0,43 0,65 0,62 0,87 1,01 

Sønderjyllands Amt 0,45 0,51 0,50 0,48 0,51 0,81 1,00 0,95 0,89 0,88 0,89 1,10 0,84 0,81 1,21 0,70 0,82 1,43 1,11 1,44 1,67 

Ribe Amt 0,14 0,26 0,20 0,20 0,22 0,35 0,55 0,42 0,47 0,40 0,28 0,45 0,41 0,43 0,46 0,28 0,42 0,90 0,55 0,76 0,87 

Vejle Amt 0,38 0,35 0,33 0,22 0,24 0,36 0,46 0,42 0,44 0,33 0,36 0,49 0,32 0,34 0,49 0,18 0,34 0,56 0,54 0,67 0,78 

Ringkøbing Amt 0,20 0,36 0,31 0,24 0,31 0,40 0,53 0,60 0,73 0,64 0,56 0,67 0,52 0,53 0,59 0,30 0,48 0,68 0,64 0,72 0,88 

Århus Amt 0,34 0,61 0,52 0,46 0,64 0,74 0,87 0,87 0,94 0,71 0,72 1,00 0,66 0,72 0,90 0,46 0,61 1,11 0,85 1,03 1,29 

Viborg Amt 0,21 0,56 0,37 0,37 0,32 0,71 0,93 1,00 0,98 0,76 0,74 1,06 0,71 0,70 0,93 0,43 0,66 1,14 0,82 1,09 1,41 

Nordjyllands Amt 0,30 0,43 0,37 0,32 0,29 0,54 0,71 0,76 0,79 0,56 0,60 0,94 0,64 0,70 0,91 0,55 0,71 1,00 0,70 0,94 1,09 

Hele landet 0,27 0,40 0,37 0,32 0,35 0,50 0,66 0,62 0,66 0,51 0,52 0,73 0,49 0,52 0,67 0,35 0,48 0,78 0,64 0,81 0,96 

NB. Udregnet i forhold til befolkningstallet 1. jan. 2004 
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Tabel 4 
Antal 2148 pr. 1000 indbyggere i de forskellige amter april 2003 – december 2004 

 
 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Københavns Kommune 0,18 0,24 0,18 0,13 0,14 0,22 0,26 0,25 0,23 0,18 0,16 0,25 0,21 0,24 0,33 0,17 0,22 0,37 0,26 0,32 0,39 

Frederiksberg Kommune 0,15 0,32 0,48 0,27 0,38 0,40 0,70 0,66 0,78 0,52 0,42 0,72 0,66 0,58 0,72 0,42 0,50 0,53 1,09 0,84 0,91 

Københavns Amt 0,12 0,17 0,17 0,21 0,14 0,22 0,35 0,27 0,30 0,28 0,28 0,46 0,27 0,36 0,48 0,18 0,30 0,45 0,39 0,50 0,54 

Frederiksborg Amt 0,09 0,11 0,13 0,10 0,09 0,15 0,27 0,22 0,21 0,20 0,20 0,28 0,20 0,19 0,25 0,15 0,21 0,28 0,20 0,32 0,33 

Roskilde Amt 0,05 0,10 0,06 0,04 0,03 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,05 0,10 0,05 0,07 0,13 0,08 0,12 0,11 0,14 0,14 0,17 

Vestsjællands Amt 0,12 0,22 0,25 0,22 0,17 0,27 0,37 0,37 0,33 0,32 0,31 0,49 0,29 0,34 0,40 0,15 0,32 0,41 0,33 0,46 0,50 

Storstrøms Amt 0,06 0,12 0,13 0,10 0,09 0,17 0,18 0,17 0,17 0,13 0,16 0,26 0,18 0,21 0,27 0,17 0,23 0,26 0,27 0,44 0,45 

Bornholms Regionskomm. 0,25 0,57 0,36 0,32 0,20 0,36 0,55 0,27 0,41 0,64 0,45 0,95 0,59 0,52 1,11 1,07 1,00 1,55 1,32 1,48 1,77 

Fyns Amt 0,14 0,21 0,23 0,22 0,19 0,27 0,29 0,35 0,48 0,35 0,34 0,38 0,28 0,27 0,35 0,21 0,26 0,41 0,37 0,50 0,57 

Sønderjyllands Amt 0,21 0,24 0,25 0,20 0,25 0,40 0,44 0,37 0,39 0,30 0,33 0,52 0,38 0,37 0,56 0,25 0,40 0,61 0,45 0,51 0,66 

Ribe Amt 0,10 0,08 0,10 0,08 0,06 0,16 0,16 0,20 0,31 0,26 0,16 0,12 0,08 0,15 0,22 0,11 0,11 0,18 0,12 0,16 0,28 

Vejle Amt 0,16 0,24 0,20 0,15 0,13 0,28 0,30 0,31 0,42 0,27 0,33 0,46 0,30 0,32 0,41 0,15 0,25 0,44 0,40 0,49 0,53 

Ringkøbing Amt 0,12 0,23 0,15 0,13 0,12 0,20 0,12 0,09 0,12 0,10 0,09 0,12 0,09 0,10 0,12 0,07 0,07 0,09 0,09 0,15 0,15 

Århus Amt 0,20 0,34 0,26 0,10 0,28 0,48 0,50 0,42 0,45 0,43 0,47 0,59 0,42 0,40 0,59 0,24 0,40 0,67 0,53 0,62 0,79 

Viborg Amt 0,11 0,16 0,23 0,20 0,07 0,06 0,12 0,31 0,37 0,36 0,36 0,47 0,33 0,40 0,50 0,25 0,27 0,39 0,36 0,49 0,60 

Nordjyllands Amt 0,13 0,19 0,19 0,15 0,14 0,19 0,33 0,39 0,46 0,38 0,42 0,67 0,45 0,40 0,60 0,37 0,47 0,75 0,53 0,66 0,77 

Hele landet 0,14 0,21 0,19 0,15 0,15 0,25 0,31 0,30 0,34 0,28 0,29 0,41 0,28 0,30 0,41 0,21 0,29 0,44 0,37 0,46 0,54 

NB. Udregnet i forhold til befolkningstallet 1. jan. 2004 
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Tabel 5. 
Antal ydernumre, som i de enkelte amter har registreret brug af tillægsydelse 2147. April 2003 – december 2004 

 
 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Københavns Kommune 51 50 52 48 57 68 78 74 81 71 69 79 61 74 77 53 69 82 81 96 98 

Frederiksberg Kommune 13 16 15 13 15 17 21 21 19 17 16 17 16 22 14 12 22 23 20 25 25 

Københavns Amt 67 96 94 81 79 96 118 111 111 86 106 116 103 107 131 85 96 128 112 141 137 

Frederiksborg Amt 35 39 34 37 38 46 48 50 47 46 43 53 49 54 61 40 40 59 59 61 72 

Roskilde Amt 23 23 26 16 23 26 34 24 28 33 19 33 24 27 26 22 21 23 28 29 37 

Vestsjællands Amt 29 37 36 30 32 35 42 42 54 37 43 50 42 42 49 34 39 55 49 50 55 

Storstrøms Amt 16 23 27 21 23 27 44 34 37 34 33 41 35 38 38 28 35 45 35 47 52 

Bornholms Regionsk. 4 5 7 6 7 6 8 9 9 11 9 10 7 9 11 6 10 9 12 11 9 

Fyns Amt 49 69 55 58 58 65 72 78 71 70 66 75 69 59 72 58 63 76 78 86 98 

Sønderjyllands Amt 37 37 38 33 36 43 44 45 46 41 41 46 38 50 56 47 47 53 59 61 65 

Ribe Amt 14 21 16 13 10 18 24 28 27 25 24 31 29 32 32 23 29 35 29 37 32 

Vejle Amt 41 35 33 34 30 39 41 43 43 39 41 41 33 44 49 31 42 52 50 56 66 

Ringkøbing Amt 26 36 31 28 27 33 41 40 49 49 49 45 45 42 52 29 43 43 49 45 50 

Århus Amt 84 121 107 111 118 132 142 147 155 144 144 154 133 143 145 115 132 156 151 162 171 

Viborg Amt 20 38 24 29 26 36 40 42 43 39 41 41 42 34 41 31 39 43 41 45 47 

Nordjyllands Amt 51 72 62 52 49 64 80 82 82 77 83 96 83 88 102 81 85 103 95 98 107 

Hele landet 560 718 657 610 628 751 877 870 902 819 827 928 809 865 956 695 812 985 948 1050 1121 
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Tabel 6. 
Antal ydernumre, som i de enkelte amter har registreret brug af tillægsydelse 2148. April 2003 – december 2004 

 
 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Københavns Kommune 26 38 29 27 30 43 56 52 48 37 35 50 42 42 52 35 41 55 48 53 57 

Frederiksberg Kommune 8 10 12 11 9 12 19 19 21 16 14 17 14 14 18 12 16 19 20 24 20 

Københavns Amt 40 46 51 50 41 54 67 59 57 59 51 65 50 63 76 43 53 79 71 80 83 

Frederiksborg Amt 16 26 26 17 18 25 32 32 33 30 29 34 29 31 40 27 29 32 27 32 39 

Roskilde Amt 8 14 8 5 6 9 10 10 11 11 9 12 9 13 15 11 13 13 14 15 16 

Vestsjællands Amt 11 27 22 20 23 21 29 23 31 31 27 35 25 31 40 26 30 32 33 40 37 

Storstrøms Amt 10 19 22 16 15 23 24 21 20 17 16 27 19 24 26 22 24 26 26 32 34 

Bornholms Regionsk. 4 7 5 5 2 5 5 6 5 7 3 4 3 6 8 5 7 6 5 6 6 

Fyns Amt 31 36 38 37 36 38 43 48 49 43 41 43 41 44 42 36 36 49 47 52 52 

Sønderjyllands Amt 18 25 24 22 25 32 29 28 32 27 25 27 28 38 32 26 32 42 33 34 38 

Ribe Amt 9 13 11 10 8 9 15 18 15 17 9 7 9 10 10 7 10 14 8 10 12 

Vejle Amt 16 27 29 17 18 32 32 27 39 30 34 41 32 35 41 22 31 44 44 43 44 

Ringkøbing Amt 16 22 20 19 20 20 14 12 13 9 11 12 11 15 14 11 12 15 16 15 16 

Århus Amt 63 88 72 33 71 86 92 95 90 90 88 88 85 79 96 60 81 97 92 101 101 

Viborg Amt 13 19 17 17 9 8 11 18 18 19 24 24 23 30 29 22 19 21 24 30 34 

Nordjyllands Amt 24 37 35 32 26 35 45 51 53 49 60 62 48 58 67 49 50 73 57 68 65 

Hele landet 313 454 421 338 357 452 523 519 535 492 476 548 468 533 606 414 484 617 565 635 654 
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Tabel 7. 
Antal ydernumre, som i de forskellige amter har brugt 2147 mindst én gang i aktuelle eller foregående måned. April 2003 – december 2004 

 

 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Aktive 
ydernumre 
dec. 2004 

Københavns Kommune 51 71 88 97 107 117 133 139 146 152 153 157 160 165 171 174 178 178 183 186 189 281 

Frederiksberg Kommune 13 21 25 29 30 33 36 38 38 40 40 40 40 42 42 42 43 43 45 46 47 49 

Københavns Amt 67 122 148 159 167 180 194 204 207 213 215 220 226 233 242 244 245 252 256 260 262 323 

Frederiksborg Amt 35 58 63 67 73 78 84 86 88 90 90 93 95 98 101 101 101 103 106 107 107 131 

Roskilde Amt 23 33 39 40 43 49 53 57 60 62 62 64 65 65 67 68 69 69 70 71 75 98 

Vestsjællands Amt 29 46 54 57 59 63 66 70 74 76 77 80 80 80 80 81 81 82 83 84 84 103 

Storstrøms Amt 16 29 38 42 43 46 55 58 60 60 60 65 67 69 70 73 74 75 75 76 77 97 

Bornholms Regionsk. 4 5 8 9 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 17 

Fyns Amt 49 84 93 101 106 110 120 124 127 130 133 134 135 136 137 138 139 139 143 144 146 180 

Sønderjyllands Amt 37 46 52 55 58 62 68 69 70 73 74 75 76 77 79 79 80 81 83 85 85 91 

Ribe Amt 14 28 31 33 36 38 41 46 49 54 54 55 57 60 61 62 62 63 64 64 64 114 

Vejle Amt 41 49 52 56 59 64 68 73 76 78 80 81 81 84 86 87 90 91 94 95 97 121 

Ringkøbing Amt 26 44 49 52 53 58 61 65 68 70 73 74 74 75 77 77 77 77 77 77 78 100 

Århus Amt 84 135 155 167 172 182 193 198 207 211 213 216 219 222 226 226 226 231 232 234 239 270 

Viborg Amt 20 41 43 47 49 53 57 61 65 66 67 67 70 71 71 71 71 71 71 72 72 109 

Nordjyllands Amt 51 87 95 101 105 110 119 124 129 131 133 140 142 143 146 147 147 152 153 155 156 182 

Hele landet 560 899 1033 1112 1171 1254 1361 1425 1477 1519 1537 1574 1600 1633 1671 1685 1698 1722 1750 1771 1793 2266 
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Tabel 8. 
Antal ydernumre, som i de forskellige amter har brugt 2148 mindst én gang i aktuelle eller foregående måned. April 2003 – december 2004 

 

 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Aktive 
ydernumre 
dec. 2004 

Københavns Kommune 26 50 60 64 71 86 97 108 116 121 124 132 135 138 146 151 154 157 159 161 163 281 

Frederiksberg Kommune 8 14 16 17 18 22 25 28 32 34 35 37 37 37 38 38 38 39 40 40 40 49 

Københavns Amt 40 64 82 96 103 118 129 140 141 144 148 156 159 168 171 172 177 185 190 195 199 323 

Frederiksborg Amt 16 33 43 47 49 55 59 61 66 69 70 72 76 79 83 84 84 84 86 87 92 131 

Roskilde Amt 8 18 18 21 21 25 28 29 32 33 34 35 37 38 41 41 43 45 47 48 50 98 

Vestsjællands Amt 11 29 38 40 43 45 53 56 62 67 69 72 72 74 74 74 74 75 75 76 76 103 

Storstrøms Amt 10 23 33 38 39 42 47 51 52 53 53 56 56 57 57 59 60 61 62 62 64 97 

Bornholms Regionsk. 4 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 17 

Fyns Amt 31 50 63 71 76 79 85 92 94 95 97 100 101 106 108 109 111 115 119 121 125 180 

Sønderjyllands Amt 18 30 35 40 44 48 51 53 54 56 59 63 65 68 69 70 71 73 73 74 75 91 

Ribe Amt 9 19 23 24 26 30 32 37 41 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 114 

Vejle Amt 16 32 41 41 43 50 53 55 58 59 64 68 68 71 76 76 76 78 81 81 84 121 

Ringkøbing Amt 16 28 34 38 40 41 45 46 47 48 49 49 50 50 50 50 50 51 53 53 55 100 

Århus Amt 63 103 123 128 139 154 160 171 177 180 184 188 192 193 197 197 199 203 205 210 213 270 

Viborg Amt 13 24 29 35 37 38 40 43 46 47 48 49 49 54 55 55 55 56 58 62 65 109 

Nordjyllands Amt 24 45 57 60 62 68 78 89 92 95 104 111 112 115 121 122 124 129 129 131 131 182 

Hele landet 313 569 703 769 820 911 992 1069 1120 1155 1192 1242 1264 1303 1341 1354 1372 1407 1433 1457 1488 2266 
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Bilag B 

Depressionsskalaer 
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ICD-10 kriterier for depression 
 
 

l. Depressive kernesymptomer 
 
Nedtrykthed 
Nedsat lyst og interesse 
Nedsat energi eller øget trætbarhed 
 
ll. Depressive ledsagesymptomer 
Nedsat selvtillid og selvfølelse 
Selvbebrejdelser eller skyldfølelse 
Tanker om død eller selvmord 
Tænke- og koncentrationsbesvær 
Agitation eller hæmning 
Søvnforstyrrelser 
Appetit- og vægtændring 
 

 
 

Sværhedsgrad: 
Efter skøn og symptomtal 
Lettere grad:  Mindst 2 af I + mindst 2 af II 
Moderat grad: Mindst 2 af I + mindst 4 af II 
Svær grad:  Alle 3 fra I + mindst 5 af II 
 
 
Kilde: http://www.kvalidoc.dk/psykiatri/emner/depression/emner/icd10_depression.html 
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Hamilton´s Depressionsskala 
Bruges til en kvantitativ bedømmelse af depressionens sværhedsgrad på undersøgelsestidspunktet 
eller inden for den seneste tid. 
 
 
1. Nedsat stemningsleje (0-4) 
 
 
 
 
2. Skyldfølelse og selvbebrejdelse (0-4) 
 
 
 
 
3. Suicidalimpulser (0-4) 
 
 
 
 
4. Indsovningsbesvær (0-2) 
 
 
5. Afbrudt søvn (0-2) 
 
 
6. Tidlig morgenvågning (0-2) 
 
 
7. Arbejde og interesser (0-4) 
(daglige aktiviteter) 
 
 
 
8. Hæmninger (0-4) 
 
 
 
 
9. Agitation (0-4) 
 
 
 
 
10. Psykisk angst 
 
 
 
 
11. Somatisk angst (0-4) 
 
 
 
 
12. Gastrointestinale symptomer (0-2) 
 
 
13. Somatiske symptomer (0-2) 
 
 
14. Seksuel interesse (0-2) 
 
 

1. Let 
2. Moderat 
3. Udtalt 
4. Altdominerende 
 
1. Vage 
2. Tydelige 
3. Plagsomme 
4. Med vrangforestillingskarakter 
 
1. Livslede 
2. Dødsønsker 
3. Selvmordstilskyndelser 
4. Selvmordsforsøg 
 
1. Lejlighedsvist 
2. Regelmæssigt 
 
1. Lejlighedsvist 
2. Regelmæssigt 
 
1. Lejlighedsvist 
2. Regelmæssigt 
 
1. Utilstrækkelighedsfølelse 
2. Tab af interesse og motivation 
3. Nedsat aktivitet og inaktivitet 
4. Inaktivitet, initiativløshed 
 
1. Let 
2. Tydelig 
3. Udtalt 
4. Stuporlignende 
 
1. Let 
2. Moderat 
3. Udtalt 
4. Svær, konstant uro 
 
1. Let 
2. Moderat 
3. Svær 
4. Altdominerende 
 
1. Let 
2. Moderat 
3. Svær 
4. Altdominerende 
 
1. Lettere 
2. Sværere 
 
1. Lettere 
2. Sværere 
 
1. Lettere nedsat 
2. Sværere nedsat 
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15. Hypokondri (0-2) 
 
 
 
16. Manglende sygdomsindsigt (0-2) 
 
 
17. Vægttab (0-2) 

1. Let 
2. Moderat 
 
 
1. Delvist 
2. Helt, nægter depression 
 
1. Let 
2. Tydeligt >2 kg. de sidste uger 

Kilde: http://www.kvalidoc.dk/psykiatri/emner/depression/emner/hamilton_depressionsskema.html 
 
 
 
Mulig depression 8-12 points 
Mild depression 13-17 points 
Svær depression >17 points 
 
 
 
 
 
 
NB:  
Hentes Hamilton skalaen på DSAM´s hjemmeside angives ikke kolonnen til højre med forklarin-
gerne til de forskellige mulige point angivelser. 
 
I den elektroniske udgave af vejledningen er det heller ikke angivet, hvilket tidspunkt eller tidsrum 
spørgsmålene angår.  
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 Major Depression Inventory (MDI) 
 Skemaet udfyldes at patienten selv, men hvis det6 foretrækkes, kan patienten  
 interviewes af lægen 
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Goldbergs depressions-skala 
Skemaet udfyldes af patienten 
De opstillede udsagn skal besvares ud fra, hvordan patienten har haft det de sidste 7 dage. 
 
                                                                        Points                  0         1        2        3          4               5 
 

Spørgsmål: 
Slet 
ikke 

Kun 
lidt 

Tildels Meget 
Ganske 
meget 

I høj 
grad 

Jeg gør tingene langsomt. 
      

Min fremtid virker håbløs. 
      

Jeg har svært ved at koncentrere mig om at læse. 
      

Glæden og fornøjelserne er forsvundet ud af mit liv. 
      

Jeg har svært ved at træffe beslutninger. 
      

Jeg har mistet interessen for ting, som ellers plejer at betyde 
noget for mig.       

Jeg er ked af det, trist, ulykkelig. 
      

Jeg er rastløs og kan ikke holde mig i ro. 
      

Jeg føler mig træt. 
      

Det kræver stor anstrengelse at klare selv små gøremål. 
      

Spørgsmål: 
Slet 
ikke 

Kun 
lidt 

Tildels Meget 
Ganske 
meget 

I høj 
grad 

Jeg føler, at jeg er et skyldigt menneske, som fortjener at blive 
straffet.       

Jeg føler mig som en fiasko. 
      

Jeg føler mig tom, mere død end levende. 
      

Min søvn er forstyrret: for lidt, for meget eller afbrudt søvn. 
      

Jeg spekulerer over, HVORDAN jeg kan begå selvmord. 
      

Jeg føler mig ufri, indespærret. 
      

Jeg er nedtrykt, selv når der sker mig noget godt. 
      

Jeg har tabt mig eller taget på uden at være på diæt. 
      

 
 
 
 

0-9 Depression usandsynlig 21-35 Let til moderat depression 
10-17 Muligvis let depression 36-53 Moderat til svær depression 
18-21 På grænsen til depression > 54 Svær depression 

 
 
 
                                                 
1 http://premium.netdoktor.com/dk/portal/interactivetests/goldberg.jsp 
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Becks Depression Inventory skema (BDI-II) 
BDI er beregnet til, at patienten selv udfylder skemaet. Det forventes at tage ca. 10 minutter.  
 
 
 
1. Tristhed 
0 Jeg føler mig ikke trist. 

1 Jeg føler mig trist meget af tiden.  

2 Jeg er trist hele tiden. 

3 Jeg er så trist eller ulykkelig, at jeg ikke kan holde det ud. 

2. Pessimisme 
0 Jeg er ikke modløs over for fremtiden. 

1 Jeg føler mig mere modløs over for fremtiden end jeg plejer. 

2 Jeg forventer ikke, at tingene skal løse sig for mig. 

3 Jeg synes, at fremtiden er håbløs og kun blive værre. 

3. Tidligere nederlag 
0 Jeg føler mig ikke mislykket. 

1 Mere er mislykkedes for mig, end det burde. 

2 Når jeg ser tilbage, kan jeg se en masse nederlag. 

3 Jeg synes, at jeg er fuldstændig mislykket som menneske. 

4. Tab af glæde 
0 Jeg føler lige så stor glæde ved ting, jeg godt kan lide, som jeg gjorde tidligere.  

1 Jeg nyder ikke tingene lige så meget, som jeg gjorde tidligere. 

2 Jeg får meget lidt glæde ud af de ting, som jeg nød tidligere. 

3 Jeg kan ikke føle nogen glæde ved de ting, som jeg tidligere nød. 

5. Skyldfølelser 
0 Jeg føler mig ikke specielt skyldig. 

1 Jeg føler mig skyldig over mange ting, som jeg har gjort eller burde have gjort. 

2 Jeg føler mig temmelig skyldig det meste af tiden. 

3 Jeg føler mig skyldig hele tiden. 

6. Følelser af at blive straffet 

0 Jeg føler ikke, at jeg bliver straffet. 

1 Jeg føler, at jeg måske vil blive straffet. 

2 J forventer at blive straffet. 

3 Jeg føler, at jeg bliver straffet. 
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7. Selvhad 
0 Jeg føler det samme om mig selv, som jeg altid har gjort. 

1 Jeg har mistet troen på mig selv. 

2 Jeg er skuffet over mig selv. 

3 Jeg bryder mig ikke om mig selv. 

8. Selvkritik 
0 Jeg kritiserer eller bebrejder ikke mig selv mere end normalt. 

1 Jeg er mere kritisk over for mig selv, end jeg var tidligere. 

2 Jeg kritiserer mig selv for alle mine fejl. 

3 Jeg bebrejder mig selv alt dårligt, der sker. 

9. Selvmordstanker eller - ønsker 
0 Jeg har ikke nogen tanker om at tage livet af mig selv. 

1 Jeg har tanker om at tage livet af mig selv, men jeg ville ikke føre dem ud i livet. 

2 Jeg kunne godt tænke mig at tage livet af mig selv. 

3 Jeg ville tage livet af mig selv, hvis jeg fik chancen. 

10. Gråd 
0 Jeg græder ikke mere, end jeg gjorde tidligere. 

1 Jeg græder mere, end jeg gjorde tidligere. 

2 Jeg græder over hver eneste lille ting. 

3 Jeg har lyst til at græde, men jeg kan ikke. 

11. Ophidselse 
0 Jeg er ikke mere rastløs eller anspændt, end jeg plejer at være. 

1 Jeg føler mig mere rastløs eller anspændt, end jeg plejer at være. 

2 Jeg er så rastløs eller ophidset, at det er vanskeligt at forholde sig rolig. 

3 Jeg er så rastløs eller ophidset, at jeg er nødt til hele tiden at bevæge mig eller gøre noget. 

12. Interessetab 
0 Jeg har ikke mistet interessen for andre mennesker eller aktiviteter. 

1 Jeg er mindre interesseret i andre mennesker eller ting, end jeg var tidligere. 

2 Jeg har mistet det meste af min interesse for andre mennesker eller ting. 

3 Det er vanskeligt at blive interesseret i noget. 

13. Ubeslutsomhed 
0 Jeg træffer beslutninger nogenlunde lige så godt, som jeg plejer. 

1 Jeg synes det er vanskeligere at træffe beslutninger end tidligere. 

2 Jeg har meget vanskeligere ved at træffe beslutninger, end jeg plejer at have. 

3 Jeg har svært ved at træffe beslutninger. 
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14. Værdiløshed 
0 Jeg føler ikke, at jeg ikke er noget værd. 

1 Jeg føler ikke, a er lige så meget værd og lige så nyttig, som jeg plejer at 

   være. 

2 Jeg føler mig mindre værd sammenlignet med andre 

3 Jeg føler, at jeg overhovedet intet er værd. 

15. Energitab 
0 Jeg har lige så meget energi, som jeg havde tidligere. 

1 Jeg har mindre energi, end jeg havde tidligere. 

2 Jeg har ikke nok nérgi til at gøre ret meget. 

3 Jeg har ikke nok energi til àt gøre noget som helst. 

16. Ændret søvnmønster 
0 Jeg har ikke bemærket nogen ændring i mit søvnmønster. 

1a Jeg sover lidt mere end normalt. 

1b Jeg sover lidt mindre end normalt. 

2a Jeg sover meget mere end normalt. 

2b Jeg sover meget mindre end normalt. 

3a Jeg sover det meste af dagen.” 

3b Jeg vågner 1-2 timer tidligere end normalt og kan ikke falde i søvn igen. 

17. Irritabilitet 
0 Jeg er ikke mere irritabel end normalt. 

1 Jeg er mere irritabel end normalt. 

2 Jeg er meget mere irritabel end normalt. 

3 Jeg er irritabel hele tiden. 

18. Ændret appetit 
0 Jeg har ikke oplevet nogen ændring i min appetit. 

la Min appetit er noget mindre end normalt. 

1b Min appetit er noget større end normalt. 

2a Min appetit er meget mindre end tidligere. 

2b Min appetit er meget større end normalt. 

3a Jeg har slet ingen appetit. 

3b Jeg har lyst til mad hele tiden. 
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19. Koncentrationsvanskeligheder 
0 Jeg kan koncentrere mig lige så godt, som jeg altid har kunnet. 

1 Jeg kan ikke koncentrere mig lige så godt som normalt. 

2 Det er vanskeligt at koncentrere sig om noget i særlig lang tid. 

3 Jeg synes ikke, at jeg kan koncentrere mig om noget. 

20. Træthed eller udmattelse 
0 Jeg føler mig ikke mere træt eller udmattet end normalt. 

1 Jeg bliver lettere træt eller udmattet end normalt. 

2 Jeg føler mig tb træt eller udmattet til at gøre mange af de ting, som jeg gjorde tidligere. 

3 Jeg føler mig for træt eller udmattet til at gøre de fleste af de ting, som jeg gjorde tidligere. 

21. Tabt sexlyst 
0 Jeg har ikke lagt mærke til nogen forandring i min interesse for sex for nylig. Jeg er mindre inte-
resseret i sex, end jeg plejer at være. 

2 Jeg er meget mindre interesseret i sex nu. 

3 Jeg har fuldstændig mistet interessen for sex. 

 
--- 

 

Totalscore- niveauer1
 

05 - 09   Disse op- og nedture betragtes som normale 

10 - 18   Mild til moderat depression 

19 - 29   Moderat til svær depression 

30 - 63   Svær depression 

Under 4 = Mulig benægtelse af depression, snyder godt; denne score ligger under scoren for nor-
male. 

Over 40  = Dette ligger signifikant over selv svært depressive personer, og det antyder en mulig 
overdrivelse af depressionen; muligt kendetegn for borderline personlighedsforstyrrelser. Signifi-
kante depressionsniveauer er stadig mulige.  

 

                                                 
1 Oversat fra engelsk tekst på http://www.swin.edu.au/victims/resources/assessment/affect/bdi.html 
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Bilag C 

Sammenligning af anvisninger til 
Hamiltons depressionsskala 
(Udvalgte items) 
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DSAM’s kliniske vejledning 
(teksten på det laminerede 
ark) 

Sundhedsstyrelsens vejledning Wyeth’s håndbog 

1. Nedsat stemningsleje (0-4) 
1. Let 
2. Moderat 
3. Udtalt 
4. Altdominerende 

 
 

1. Nedsat stemningsleje 
Dette item dækker såvel den verbale som den non-verbale tilkendegivelse 
af patientens oplevelse af tristhed, nedtrykthed, modløshed og hjælpeløs-
hed. 

0. Neutralt stemningsleje. 
1. Kun på direkte udspørgen tilkendegives mere modløshed og 

tristhed end normalt. 
2. Patienten tilkendegiver spontant at være mere modløs og trist 

end normalt. 
3. Patienten viser yderligere non-verbale tegn på nedsat stem-

ningsleje, fx gennem grådtendens eller direkte gråd, bleg og 
ufrisk ansigtsfarve med fx panderynker, usikker stemmefø-
ring osv. 

4. Patientens verbale ytringer om modløshed og hjælpeløshed 
eller de non-verbale ytringer farver interviewet, idet de ikke 
lader sig aflede. 

 

1. Nedsat stemningsleje 
Dette item dækker såvel den verbale som den non-verbale tilkendegi-
velse af patientens oplevelse af tristhed, nedtrykthed, modløshed, hjæl-
peløshed og håbløshed. 

0. Neutralt stemningsleje. 
1. Hvis det er tvivlsomt, om patienten er mere modløs eller trist 

end normalt. Fx anføre patienten vagt, at han er mere nedtrykt 
end normalt. 

2. Når det er mere tydeligt, at patienten er bekymret over ubeha-
gelige oplevelser, skønt han stadig ikke er hjælpeløs eller 
uden håb. 

3. Når patienten nonverbalt viser tydelige tegn på depression 
og/eller undertiden overvældes af hjælpeløshed eller håbløs-
hed. 

4. Når patientens verbale ytringer om modløshed eller de non-
verbale ytringer farver interviewet, idet han ikke lader sig af-
lede.  

2. Skyldfølelse og selvbebrejdel-
ser (0-4)  

1. Vage 
2. Tydelige 
3. Plagsomme 
4. Med vrangsfore-

stillingskarakter 
 

2. Selvbebrejdelse og skyldfølelse 
0. Ingen selvbebrejdelse eller skyldfølelse. 
1. Vage selvbebrejdelser, fx om ikke at slå til eller at have svig-

tet. 
2. Selvbebrejdelser eller skyldfølelse er mere tydeligt til stede. 
3. Svær skyldfølelse, patienten vil ofte give udtryk for, at han 

føler, at den aktuelle lidelse er en form for straf. Patienten kan 
på det intellektuelle plan korrigeres herfor. 

4. Skyldfølelse fastholdes urokkeligt selv efter forsøg på korrek-
tion, således at der er tale om en vrangforestilling. 

 

2. Selvbebrejdelse og skyldfølelse 
Dette item dækker reduceret selvagtelse med skyldfølelse 

0. Ingen selvbebrejdelse eller skyldfølelse. 
1. Når det er tvivlsomt, hvorvidt skyldfølelse er til stede, fordi 

patienten kun er bekymret over, at han under sin nuværende 
sygdom har ligget familie og kolleger til byrde på grund af 
formindsket arbejdsevne. 

2. Når selvbebrejdelse eller skyldfølelse er mere tydeligt til ste-
de, fordi patienten bekymrer sig over hændelser, der ligger 
længere tilbage end den nuværende episode. For eksempel 
bebrejder patienten sig små forsømmelser eller fejltagelser, at 
han ikke har gjort sin pligt eller har gjort andre fortræd. 

3. Når patienten plages af svær skyldfølelse. Patienten vil ofte 
give udtryk for, at han føler, den aktuelle lidelse er en form 
for straf. Så længe patienten på det intellektuelle plan kan ind-
se, at hans synspunkt er ubegrundet, scores 3. 

4. Når skyldfølelsen urokkeligt fastholdes trods forsøg på mod-
argumentation, således at der er tale om vrangforestillinger. 
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4. Indsovningsbesvær (0-2) 
1. Lejlighedsvist 
2. Regelmæssigt 

4. Indsovningsbesvær  
0. Intet indsovningsbesvær. 
1. Patienten har enkelt gang eller to gennem de sidste tre dage haft 

indsovningsbesvær. 
2. Patienten har konstant gennem de sidste tre dage haft indsov-

ningsbevær. 

4. Indsovningsbesvær  
Vurderes uafhængigt af, om patienten har fået sedativa, hypnotika etc. 

0. Intet indsovningsbesvær. 
1. Når patienten en enkelt gang eller to gennem de sidste tre næt-

ter har måttet ligge i sengen i mere end 30 minutter, før han 
falder i søvn. 

2. Når patienten konstant gennem de sidste tre nætter har måttet 
ligge i sengen i mere end 30 minutter, før han falder i søvn. 

15. Hypokondri (0-4) 
1. Let 
2. Moderat 
3. Svær 
4. Med vrangforestillingska-

rakter 

15. Hypokondri  
Omfatter øget optagethed af legemstilstanden. 

0. Vanlig optagethed af legemstilstanden. 
1. Let eller tvivlsom optagethed af legemstilstanden. 
2. Udtalt bekymring over legemstilstanden. 
3.  Patienten er overbevist om at fejle noget somatisk, som kan 

forklare det aktuelle tilstandsbillede. 
4. Symptombeskrivelsen har paranoid karakter og lader sig således 

ikke korrigere. 
 

15. Hypokondri  
Omfatter øget optagethed af legemstilstanden (i mangel af somatisk 
sygdom). 

0. Når patienten ikke viser større interesse end normalt for 
hverdagens svage fornemmelser i kroppen. 

1. Ved let eller tvivlsomt forøget optagethed af legemstilstan-
den. 

2. Når patienten er bekymret over sin legemstilstand. Patienten 
giver udtryk for at fejle noget organisk med en tendens til at 
”somatisere” den kliniske præsentation. 

3. Når patienten er overbevist om at fejle noget somatisk, som 
kan forklare alle hans symptomer (hjernetumor, mavecancer 
etc.), men han kan for en kort stund beroliges med, at det ik-
ke er tilfældet. 

4. Når bekymringen over symptomerne har paranoid karakter. 
De hypokondriske vrangforestillinger indeholder ofte nihili-
stiske træk eller skyldfølelse: at rådne indvendigt, at insekter 
æder vævene, at indvoldene er blokeret og visner bort, at an-
dre patienter inficeres af patientens dårlige lugt eller hans sy-
filis. Modargumenter har ingen virkning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

        


