Facts om hjernesygdom
Nedenstående tal vedr. forekomst (prævalens) og omkostninger er hentet fra studiet Cost of
Disorders of the Brain in Europe offentliggjort i European Journal of Neurology 2005; Vol. 12
Suppl. 1 (pp. 1-27).
Ifølge Cost of Disorders of the Brain in Europe koster hjernelidelser på europæisk plan årligt 386
mia. euro eller 2.875 mia. kr.
I Danmark koster hjernelidelser minimum 37 mia. kr. årligt. Opgørelsen omfatter såvel
sundhedsomkostninger (f.eks. hospitalsindlæggelser, ambulant pleje og medicin), øvrige private og
offentlige omkostninger (f.eks. i forbindelse med plejehjem, hjælpemidler og services til private
hjem) samt indirekte omkostninger (f.eks. nedsat arbejdsevne, fravær samt tidlig tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet).
I nær fremtid publiceres en dansk artikel med den hidtil mest detaljerede oversigt over
omkostningerne ved hjernesygdom. Artiklen forventes publiceret i Ugeskrift for Læger.
Forekomst af hjernesygdom i Danmark
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Forekomsten af de 12 største hjernesygdomme i Danmark. Kilde. Cost of Disorders of the Brain in
Europe.

Omkostninger forbundet med hjernesygdom i Danmark
Prævalens:
99.936
258.455
499.680
1.641
50.978
40.857
344.607
6.021
10.355
27.569
11.907
8.098
1.360.104

Afhængighed
Affektive lidelser
Angstlidelser
Hjernesvulster
Demens
Epilepsi
Migræne
Multiple Sklerose
Parkinsons sygdom
Psykotiske lidelser
Slagtilfælde
Læsioner
Total

Omkostninger €:
765.000.000
1.426.000.000
559.000.000
63.000.000
752.000.000
274.000.000
283.000.000
167.000.000
98.000.000
334.000.000
301.000.000
35.000.000
5.057.000.000

Omkostninger i kr.
5.699.250.000
10.623.700.000
4.164.550.000
469.350.000
5.602.400.000
2.041.300.000
2.108.350.000
1.244.150.000
730.100.000
2.488.300.000
2.242.450.000
260.750.000
37.674.650.000

Kilde: Cost of Disorders of the Brain in Europe
Ovennævnte viser, at næsten 25 % af den danske befolkning lever med en hjernelidelse. Denne
andel forekommer stor, men er ikke så stor, som det er tilfældet i mange af de øvrige europæiske
lande, der indgår i studiet.
Fordelingen af omkostninger forbundet med hjernesygdom
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BAGGRUND – Cost

of Disorders of the Brain in Europe

 Studiet er baseret på 25 EU lande samt Island, Norge og Schweiz. Grundet mangelfulde data er enkelte lande fra
Østeuropa blevet ekskluderet fra studiet.
 De tolv hjernelidelser, som behandles i studiet er: Afhængighed, depression, angstlidelser, hjernesvulster,
demens, epilepsi, migræne, MS, Parkinsons, psykotiske lidelser, slagtilfælde og læsioner.
 Det samlede estimat på €386 mia. (2.876 mia. kr.) er konservativt, idet studiet hverken inkluderer alle
hjernelidelser eller alle omkostninger på visse af lidelserne. Ydermere dækker prævalenstallene på nogle af
lidelserne ikke den fulde befolkning, men f.eks. kun dem, som er over 18 år.
 Estimatet ville stige til €447 mia. (3.330 mia. kr.), såfremt nikotinafhængighed og andre typer hovedpine end
migræne blev inkluderet.
 De data, som benyttes i studiet er blevet indsamlet og bearbejdet af tolv internationale grupper af neurologer,
psykiatere, psykologer og neurokirurger i samarbejde med sundhedsøkonomer.
 En særskilt model er blevet udviklet med det formål at bearbejde det komplekse materiale i form af nationale
statistikker, økonomiske og epidemiologiske data.

