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� Skiftet ressort fra Ankestyrelsen til Sundheds- og 
Ældreministeriet

� Projekt bedre data

� Analyse

� Temaside

Generelt
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� Brugerundersøgelse hvert andet år

� Spørger 18.000 borgere

� Rengøring, indkøb, tøjvask, madservice

� Bad, toilet, påklædning

� Tid, antal medarbejdere, kommunen, stabilitet

� Kender til frit valg

� Tilfredshed med boligforhold, ventetid på hjælp

SILC

Kvaliteten af ældreplejen
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Projekt Bedre Data

Arbejdsgruppen anbefaler:Arbejdsgruppen anbefaler:Arbejdsgruppen anbefaler:Arbejdsgruppen anbefaler:

1.1.1.1.Bedre vejledning til kommunerneBedre vejledning til kommunerneBedre vejledning til kommunerneBedre vejledning til kommunerne
2.2.2.2.Tættere samarbejde med kommunerneTættere samarbejde med kommunerneTættere samarbejde med kommunerneTættere samarbejde med kommunerne
3.3.3.3.Tættere samarbejde med Tættere samarbejde med Tættere samarbejde med Tættere samarbejde med systemleverandørensystemleverandørensystemleverandørensystemleverandøren
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KMD



� Lov om social service

� § 83 a Rehabilitering

� L12 – visiteret hjemmehjælp eget hjem

� L4 – genoptræning

� § 79 a Forebyggende hjemmebesøg

� Skal gradueres

Fortsættes…

Møder med kommuner og 
leverandører

6



� Kortlægge problemer med at indberette

� Plejehjem/-bolig

� ‘Tid på plejehjem’ opgøres ikke mere

� Problemer med at indsamle modtagere

Møder med kommuner og 
leverandører
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Plejehjemsdata
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� Analysekontor i DST

� Forebyggende hjemmebesøg

- Kan man forudsige i kommunerne, hvor mange 65-79 årige, der har 
brug for hjælp?

� De konkurser, der er på Ældreområdet

� Fordelt på region, antal ansatte etc.

� Samkøring med sundhedsområdet

� De ældres ressourcetræk

� Samkøring med indkomst/formue (data kommer i 
januar 2016)

Nye analyser
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� Har der været nogle ændringer i omsorg/træk på 
sundhedsydelser i de to perioder?

� Meget ens populationer i 2009 og 2014

� Fald 

- Hjemmehjælp i eget hjem på 2 timer i gennemsnit

- Hospitalsindlæggelser på 2 dage

� Stigning 

- Andel som var på hospitalet

- Ambulante behandlinger med mere en én pr. borger

Analyse af plejehjemsbeboere i 2009 
og 2014
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Tak for opmærksomheden
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