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>> Dagsorden

Hvad  var målene for 2012?

• Ny statistik

Analyse af social kapital



>> AP og mål for 2012

• Udgive ny NYT på Ældreområdet

• Datakvalitetssystemerne er udbygget 
og optimeret med det formål 

• at forbedre kommunernes indberetninger, 
• mindske svarbyrde og –tider, samt 
• udvikle opregningsmetoder for manglende indberetninger for 

kommunerne

Derudover:
• 4 indikatorer på hjemmeside
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>> Datakvalitetssystem

• Samlet spørgsmål til alle leverancer i én 
henvendelse

• Tilknyttet tabeller og grafik efter 
kommunernes ønske

• Tal på www.dst.dk/aeldre 2 måneder 
tidligere



>> www.dst.dk/aeldre
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Ydelse Indhold Dækning

Visiteret 

hjemmehjælp, 

Frit valg

Antal modtagere (alder, køn)

Visiterede tider (personlig pleje/praktisk hjælp)

Leverandørtype (privat/kommunal)

94 kommuner i 2008

98 kommuner i 2009

95 kommuner i 2010

92 kommuner i 2011

Hjemmehjælp, 

Plejehjem/ 

plejebolig

Antal modtagere (alder, køn)

Visiterede tider i minutter

28 kommuner i 2008

27 kommuner i 2009

32 kommuner i 2010

40 kommuner i 2011

Træning Antal modtagere (alder, køn) 

Ydelsestype (genoptræning/vedligeholdelsestræning)

34 kommuner i 2008

38 kommuner i 2009

77 kommuner i 2010

74 kommuner i 2011

Forebyggende 

hjemmebesøg

Antal modtagere (alder, køn)

Antal besøg

81 kommuner i 2008

83 kommuner i 2009

88 kommuner i 2010

79 kommuner i 2011

Leveret 

hjemmehjælp, Frit 

valg

Leverede tider (personlig pleje/praktisk hjælp) 73 kommuner i 2011

Leverancer



>> Opregning til landstotal

- Plejehjem og –boliger 2008-2011
• Papir om imputering

- Træning 2010-2011

- Leveret hjemmehjælp 2011

Alle offentliggjorte indikatorer har nu 
en landstotal, hvor det giver mening
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Befolkningsregister

Visiterede borgere 

til hjemmehjælp i 

eget hjem

Adresser med 6 

borgere på 80 år 

og derover
Adresser med 

mere end ¾ unge 

under 60 år

Landstotal ca. 

46.000 borgere

Alle borgere på de 

fundne adresser

Register over Visiterede 

borgere til plejehjem- og 

bolig – deres adresser
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>> Nye indikatorer

Leveret hjemmehjælp

Førstegangsvisiterede – private udbydere

På trapperne:

• Planmæssig besøg

• Leverandørskift
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Eksempel på udfordring
Beregning af leveret tid

• Medtager kun borgere, der er visiteret til 
varig hjælp

• Afhængig af hvilken leverandør

• Anvender data fra visiteret tid til at beregne 
leveret hjælp for de private leverandører

• Landstotal: for manglende kommuner 
anvendes visiteret hjælp*faktor for 
indberettende kommuner andel af leveret 
hjælp i forhold til visiteret hjælp



>> Analyse af social kapital

Der er en sammenhæng mellem, hvor mange timers 
hjemmehjælp den ældre bliver visiteret til og 
indkomstniveauet for 

- den ældre

- den ældres børn

Det antages, at jo højere enten den ældre selv har 
eller den ældres børn har, jo mere hjemmehjælp vil 
den ældre modtage



>> Data

Administrative data
• Hjemmehjælpsdata fra EOJ

• Befolkningsregistret – alder, køn, etnicitet, 
familierelationer etc. (CPR)

• Indkomstdata fra Indkomstregistret (Skat)

• Lægebesøg fra Det fælleskommunale 
sygesikringssystem

• Data om hospitalsindlæggelser stammer bl.a. fra 
Landspatientregisteret



>> Metode

Antal hjemmehjælpsmodtagere (1) sammenlignet med befolkning (2)

De ældre – indkomst som 50-årige
(1) Mellem 67-74 år + børn + bor alene + opdelt på køn + modtager hjemmehjælp

(2) Hele befolkningen mellem 67-74 år

Deres børn – indkomst i 2010
(1) Mellem 67-74 år + børn + bor alene + opdelt på køn + modtager hjemmehjælp 

(2) Mellem 67-74 år + børn + bor alene + opdelt på køn

Undersøgt 11.890 ældre kvinder og 5.300 ældre mænd



>> Metode
Forskellige indkomstgrupper i forhold til antal timers hjemmehjælp

Eksempel: 2 timers hjemmehjælp

Indkomst grupper

Antal

hjemme-

hjælps-

modtagere

Andel af 

befolkning Forventet antal Forskel

(1) (2) (3)=sum(1)*(2) (4)=(1)-(3)

-24.999 DKK 854 0,07 563 291

25.000-99.9999 DKK 1.465 0,12 948 517

100.000-199.999 DKK 5.411 0,59 4.846 565

200.000 + DKK 499 0,23 1.872 -1.373

Sum 8.229 1,00



>> Hovedresultater

Ældre – indkomst som 50-årige

• Ingen korrelation mellem indkomstniveau og 
hjemmehjælp

• Mindre raske ældre får mere hjælp

• Fattige ældre er oftere på hospitalet og modtager mere 
hjemmehjælp end de rige ældre

Børn – indkomst i 2010

• Korrelation mellem indkomstniveau og hjemmehjælp

• Jo højere indkomst den ældre datter/søn jo mere 
hjemmehjælp modtager deres mor eller far

• Ingen forklaring ud fra den ældres helbredstilstand
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Tak for opmærksomheden

Spørgsmål og kommentarer 
er velkomne

avj@dst.dk


