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Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp
Kommunerne tilbyder hjemmehjælp til borgere, der ikke længere har de fysiske eller psykiske
færdigheder, der kræves for at klare de daglige gøremål. Analysen er afgrænset til borgere, der
er visiteret til hjemmehjælp og som er 65 år eller derover. Derudover skal borgerne pr. 1. januar
2017 bo i en af de 79 kommuner, der opfylder Sundhedsdatastyrelsens kriterier for fyldestgørende indberetninger, jf. Bilag 1.
I løbet af et år bliver godt en ud af fire ældre borgere indlagt i det somatiske sygehusvæsen.
Analysen belyser forskelle i indlæggelsesmønstre mellem hjemmehjælpsmodtagere og den generelle befolkning samt geografiske forskelle.

Hovedresultater
Samlet set modtager 15 pct., af borgere på 65 år eller derover, hjemmehjælp, heraf 4 pct.
af de 65-69 årige og 48 pct. af borgerne på 85 år eller derover.
Borgere på 65 år eller derover, der modtager hjemmehjælp er oftere indlagt i det somatiske sygehusvæsen og har flere indlæggelser i løbet af et år, end den generelle befolkning
på 65 år eller derover.
Der er en tendens til, at andelen af hjemmehjælpsmodtagere, der bliver indlagt, er lavest i
Vestdanmark og højest i Østdanmark.

2/9

Ældre borgere modtager mere hjemmehjælp
I 2017 modtog 15 pct. af borgerne på 65 år eller derover hjemmehjælp, jf. Figur 1a. Andelen af
hjemmehjælpsmodtagere er beregnet på baggrund af befolkningen pr. 1. januar 2017, i de 79
godkendte kommuner, jf. Bilag 1.
Næsten halvdelen af alle borger på 85 år eller derover modtager hjemmehjælp. Til sammenligning modtager kun 4 pct. af borgerne i alderen 65-69 hjemmehjælp, jf. Figur 1b.

Figur 1

Borgere 65 år eller derover, som modtager hjemmehjælp, 2017
a) Andel borgere, som modtager
hjemmehjælp, 2017

b) Andelen af borgere, i en aldersgruppe, som modtager hjemmehjælp, 2017

Kilde:

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

Note:

Opgørelsen er afgrænset til de 79 kommuner, der i 2017 er godkendt ifølge Sundhedsdatastyrelsens kriterier. Opgørelsen
er afgrænset til borgere registreret med dansk bopæl pr. 1. januar 2017. Borgerens alder er opgjort pr. 1. januar 2017.
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I 2017 var der, i størstedelen af kommunerne, mellem 10 og 18 pct. af borgerne på 65 år eller
derover, der modtog hjemmehjælp i en kortere eller længere periode, jf. Figur 2.

Figur 2

Andel borgere på 65 år eller derover, som modtager hjemmehjælp, fordelt
på kommuner, 2017

Kilde:

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

Note:

Opgørelsen er afgrænset til de 79 kommuner, der i 2017 er godkendt ifølge Sundhedsdatastyrelsens kriterier. Opgørelsen
er afgrænset til borgere registreret med dansk bopæl pr. 1. januar 2017. Borgerens alder er opgjort pr. 1. januar 2017.
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Indlæggelser er hyppige blandt modtagere af
hjemmehjælp
Borgere på 65 år eller derover, som modtager hjemmehjælp, er oftere indlagt i det somatiske
sygehusvæsen og har flere indlæggelser i løbet af et år, end den gennerelle befolkning på 65 år
eller derover.
I 2017 havde 22 pct. af alle borgere på 65 år eller der over en indlæggelse. For modtagere af
hjemmehjælp i denne aldersgruppe blev næsten halvdelen indlagt, hvorimod kun 17 pct. af
borgere i aldersgruppen, som ikke modtog hjemmehjælp, blev indlagt, jf. Figur 3.

Figur 3

Indlæggelser blandt borgere på 65 år eller derover, fordelt efter om de modtager hjemmehjælp, 2017
a) Modtager hjemmehjælp

b) Modtager ikke hjemmehjælp

Kilde:

Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Opgørelsen er afgrænset til de 79 kommuner, der i 2017 er godkendt ifølge Sundhedsdatastyrelsens kriterier. Opgørelsen
er afgrænset til borgere registreret med dansk bopæl pr. 1. januar 2017. Borgerens alder er opgjort pr. 1. januar 2017.
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For borgere, der modtog hjemmehjælp, var over halvdelen indlagt mere end én gang i 2017, jf.
Figur 4. For borgere, der ikke modtog hjemmehjælp, var kun lidt over hver tredje indlagt mere
end én gang.

Figur4

Andel borgere 65 år eller derover med en indlæggelse, fordelt efter antal
indlæggelser og om de modtager hjemmehjælp, 2017

Kilde:

Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Opgørelsen er afgrænset til de 79 kommuner, der i 2017 er godkendt ifølge Sundhedsdatastyrelsens kriterier. Opgørelsen
er afgrænset til borgere registreret med dansk bopæl pr. 1. januar 2017. Borgerens alder er opgjort pr. 1. januar 2017.
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Der er en variation på tværs af landet i andelen af hjemmehjælpsmodtagere, der bliver indlagt.
Tendensen er, at blandt de borgere, der modtager hjemmehjælp indlægges en større andel i
Østdanmark end i Vestdanmark.

Figur 5

Andelen af borgere på 65 år eller derover, der modtager hjemmehjælp, som
indlægges, fordelt på kommuner, 2017

Kilde:

Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Opgørelsen er afgrænset til de 79 kommuner, der i 2017 er godkendt ifølge Sundhedsdatastyrelsens kriterier. Opgørelsen
er afgrænset til borgere registreret med dansk bopæl pr. 1. januar 2017. Borgerens alder er opgjort pr. 1. januar 2017.
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Dokumentation
Godkendte kommuner
I analysen benyttes data om visitation til hjemmehjælp.
For at indgå i analysen skal det kommunale data være godkendt ud fra følgende tre kriterier:
1. Indberetningskonsistens: Sundhedsdatastyrelsen skal have modtaget indberetninger
om visiteret hjemmehjælp for alle årets 12 måneder.
2. Indberetningsfejl: Der må ikke være visiteret mindre end fem borgere i en måned. Det
antages, at være en fejl i indberetningen.
3. Konsistens over måneder: Der accepteres højst ét fald eller én stigning på mere end 40
pct. i antallet af borgere, der er visiteret pr. måned.
Opfylder kommunen ikke ovenstående, i alle årets 12 måneder, indgår kommunens data ikke i
analysen.
I denne analyse indgår data fra følgende 79 kommuner.
Aalborg

Frederikssund

Holstebro

Norddjurs

Sorø

Albertslund

Furesø

Hvidovre

Nordfyns

Stevns

Allerød

Gentofte

Høje-Taastrup

Nyborg

Struer

Assens

Gladsaxe

Hørsholm

Næstved

Syddjurs

Ballerup

Glostrup

Ikast-Brande

Odense

Sønderborg

Billund

Greve

Ishøj

Odsherred

Thisted

Bornholm

Gribskov

Kalundborg

Rebild

Tønder

Brønderslev

Guldborgsund

Kerteminde

Ringkøbing-Skjern

Vallensbæk

Dragør

Haderslev

København

Roskilde

Varde

Egedal

Halsnæs

Køge

Rødovre

Vejen

Esbjerg

Helsingør

Lejre

Samsø

Vejle

Fanø

Herlev

Lolland

Silkeborg

Vesthimmerlands

Favrskov

Herning

Lyngby-Taarbæk

Skanderborg

Viborg

Fredericia

Hillerød

Læsø

Skive

Vordingborg

Frederiksberg

Hjørring

Middelfart

Slagelse

Ærø

Frederikshavn

Holbæk

Morsø

Solrød
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Borgere på 65 år eller derover
Alle opgørelser omhandler kun borgere, der pr. 1 januar 2017 havde bopæl i en af de
79 godkendte kommuner. Pr. 1. januar 2017 bestod den samlede danske befolkning
på 65+ år af 1.095.275 borgere. I de 79 godkendte kommuner boede der 866.826 borgere på 65+ år i 2017. Opgørelsen dækker således 79 pct. af borgerne på 65+ år.

Hjemmehjælp
Borgere kan søge om hjemmehjælp, hvis de er handicappet, ældre eller har været syge i en periode og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, der kræves for at klare
de daglige gøremål, jf. Serviceloven 83§. Det er bopælskommunen, der visiterer til hjemmehjælp. Der kan søges hjælp til praktiske opgaver i hjemmet og/eller til personlig pleje.
Ved udgangen af hver måned skal kommunerne indberette, hvilke borgere, der i måneden har
været visiteret til hjemmehjælp. I analysen antages det, at borgerne har modtaget hjemmehjælp, hvis de er visiteret til hjælp.
Indlæggelser
En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har
optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med som
en selvstændig indlæggelse.
I analysen indgår kun indlæggelser i det somatiske sygehusvæsen.
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