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Geografisk forskel i andelen af borgere, der modtager 
kommunal træning 

 

 
 
 

 

Samlet set modtog næsten 

5 pct. af borgere på 65 år 

eller derover kommunal 

træning i 2018. 

 

Heraf fik 2,2 pct. genop-

træning, mens 1,9 pct. fik 

vedligeholdelsestræning. 

 

Kun 0,6 pct. af borgere 

modtager både genoptræ-

ning og vedligeholdelses-

træning inden for samme 

år. 

 

Kilde: Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Data skal opfylde en række kriterier for at sikre kompletheden, blandt andet skal kommunen have  
indberettet data i alle årets 12 måneder. Der er inkluderet 55 kommuner. 
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Begge

Andel borgere på 65 år eller derover, der modtager træning jf. serviceloven, 2018

 I 2018 modtog 4,6 pct. af alle bor-
gere på 65 år og derover kommunal 
genoptræning og/eller vedligehol-
delsestræning. 

 
 I hovedparten af landets kommuner 

modtager mellem 3,4 pct. og 6,7 
pct. af de ældre kommunal træning.  

 
 

De nationale sundhedsregistre indeholder en lang 

række informationer om danskernes kontakt med 

sundhedsvæsenet. Oplysningerne i de forskellige 

registre kommer bl.a. fra hospitalerne, de prakti-

serende læger og kommunerne. 
Her stilles skarpt på kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning jf. serviceloven §86. Læs 
mere i analysen Kommunal genoptræning og ved-
ligeholdelsestræning. 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/kommunal-traening
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/kommunal-traening


 

 

 

 

 

I størstedelen af de inkluderede kommuner har mellem 3,4 pct. og 6,7 pct. af borgere på 65 år eller derover modtaget 

genoptræning eller vedligeholdelsestræning i 2018. 
 

Struer (17,7 pct.) og Køge (13,2 pct.) er de kommuner, hvor den største andel af borgere har modtaget kommunal 

træning. 

  
Kilde Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystem (EOJ) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Data skal opfylde en række kriterier for at sikre kompletheden, blandt andet skal kommunen have  
indberettet data i alle årets 12 måneder. Der er inkluderet 55 kommuner. 
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Yderligere information: Line Hansen, LIHN@sundhedsdata.dk 
Se mere på Sundhedsdatastyrelsen.dk 
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