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>> Dagsorden

Produktionen i 2012

Analyser 

• Social kapital

• Forløb

• Plejehjemsbeboere

• NOSOSCO
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I 2013 3 NYT artikler:
Leveret hjemmehjælp

Forebyggende hjemmebesøg

Ventetider på plejehjem/-bolig

23 indikatorer på www.dst.dk\aeldre
Har offentliggjort 17 indikatorer

De resterende 6 indikatorer afventer Social-, Børne- og 
Integrationsministeriet 

Herunder 4 økonomiske indikatorer om bl.a. udgifter til hjemmehjælp

Produktionen 2012
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>>
Hvor mange kommuner 
mangler?
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Plejehjemsbeboere – modtager ca. data for 40 pct. af 
kommunerne. Resten imputeres

Landstotaler på diverse leverancer imputeres

Rykker utallige gange

Møder med systemleverandører og kommuner

Fuld dækning for 75 pct. af leverancerne

Regnearksløsninger

Pressesager

Mangelfulde data/udfordringer
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>> Social Kapital

• Udkommer i starten af december
• Undersøgt ældres og deres børn indkomst i forhold til visiteret 

hjemmehjælp

Hovedkonklusion:

• For de ældre selv bliver hjælpen generelt tildelt efter objektive 
kriterier. De fattige ældre får mere hjælp. De har også flest 
hospitalsindlæggelser.

• Opdelt på timeinterval får de rigeste ældre mere hjælp end 
forventet, hvis det er under 1 time

• Ser vi på de ældres børn får lidt flere mænd med rige børn hjælp 
end forventet i timeintervallerne 4-20 timer



>> Forløbsanalyser

Data fra 2008 til 2012

Undersøgt perioderne 

• 2008-2012

• 2010-2011 samt 

• 2010-2012
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180.000 borgere modtog hjælp i 2008
Heraf 30 pct. mænd og 70 pct. kvinder

64 pct. under 2 timers hjælp om ugen

3 pct. mere end 20 timers hjælp om ugen

69 pct. af modtagerne var 70 år og derover

� 427.000 borgere på 70 år og derover modtog ikke 
hjælp
� Dvs. ¾ af de ældre borgere får ikke hjælp i eget hjem eller på plejehjem

Forløbsanalyse 2008-2012
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Modtagere af hjemmehjælp
10 pct. fik mindre hjælp
32 pct. fik samme hjælp
21 pct. fik mere hjælp
38 pct. er døde

Dem som ikke fik hjælp i 2008
70 pct. holder sig stadig ude af systemet
15 pct. får nu hjemmehjælp
15 pct. er døde

4 år efter

9



>> Lægekontakter
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>> Hospitalsindlæggelser
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>> Dødsrater
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>> Forløbsanalyse 2011-2012

Undersøgt 123.000 borgere

• 76 pct. får stadig hjemmehjælp og 
får 20 pct. flere timer

• 6 pct. på plejehjem

• 10 pct. er døde

• 8 pct. får ikke hjælp mere



>> Forløbsanalyse 2010-2012

Undersøgt 132.000 borgere

• 60 pct. får stadig hjemmehjælp og 
får 40 pct. flere timer

• 10 pct. på plejehjem

• 20 pct. er døde

• 10 pct. får ikke hjælp mere



>> Plejehjemsbeboere

• Alle plejehjemsbeboere fra 1994 til i dag.

• Medtager også bevægelser i løbet af året

• Hvor længe har de boet på plejehjem

Mulighed for diverse analyser:

• Sammenhold med sundhedsoplysninger

• Indkomstforhold 

• Etc.



>> NOSOSCO

Udvikle velfærdsstatistik i Norden

Undersøge om man kan lave en nordisk 
statistik om de ældres boligforhold

Formål: hvordan påvirker boligforhold den 
ældre

• Hvem får det bedre af, at komme på 
plejehjem/plejebolig?

• Er det en permanent tilstand at komme på 
plejehjem/plejebolig, eller er der borgere, 
der flytter?

• Kan man differentiere typen af boliger til 
ældre?
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Tak for opmærksomheden

Spørgsmål og kommentarer 
er velkomne

avj@dst.dk


