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Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. 
Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger 
på en 30 % stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræ-
bes, at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige 
år, afhængig af hvornår statistikker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabel-
ler med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i 
den rækkefølge, de refereres i teksten. 
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Hjemmehjælp til ældre – 2017 
I 2017 var 122.000 personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp i eget hjem. Det er 1.500 færre end sidste 

år, og næsten 33.000 færre end i 2008. Samlet set er der på årsbasis skåret ca. 6,41 mio. hjemmehjælpsti-

mer væk siden 2008. Fra 2016 til 2017 er hjemmehjælpen faldet med 783.000 timer på årsbasis. For de, der 

modtager hjemmehjælp, ligger det gennemsnitlige antal timer til den enkelte modtager dog på næsten 

samme niveau som i 2008. 

 

Færre hjemmehjælpsmodtagere 

Antallet af personer over 65 år, der er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem2, er faldet med 21,3 % fra 2008 

til 2017. I 2008 var knap 155.000 personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp, mens antallet i 2017 var 

faldet til lige under 122.000. Fra 2016 til 2017 er antallet af hjemmehjælpsmodtagere over 65 år faldet med 

1.500 personer, jf. tabel 1. 

 

Da antallet af personer over 65 år er vokset med ca. 242.000 fra 2008 til 2017, er andelen af de 65+årige, 

der er visiteret til hjemmehjælp, faldet fra 19,1 % i 2008 til 11,5 % i 2017. Det svarer til et fald i ”dæknin-

gen” på 39,4 %. Faldet har været størst for de 65-79-årige, hvor ”dækningen” er faldet med 43,5 %, mens 

”dækningen” for de 80+årige i eget hjem er faldet med 29,4 %. Antalsmæssigt er faldet dog størst for de 

80+årige hjemmehjælpsmodtagere, fordi der er betydeligt flere over 80 år, der modtager hjemmehjælp. 

  

Når hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp ses under et, er der ikke de store udsving i det gennemsnit-

lige antal visiterede timer pr. uge til de pensionister, der modtager hjemmehjælp. Det gennemsnitlige antal 

timer pr. modtager ligger på hhv. 3,6 og 3,5 timer om ugen i 2008 og 2017, men det dækker over en stor 

reduktion i det gennemsnitlige antal timer til praktisk hjælp, og et næsten uændret gennemsnitligt antal 

timer til personlig pleje, jf. tabel 2. 

 

Udviklingen i det gennemsnitlige timetal er forskellig for de 65-79-årige og de 80+årige, jf. tabel 2.a. For de 

65-79-årige har der været en stigning i det gennemsnitlige antal timer pr. modtager på 7 %, mens det gen-

nemsnitlige antal timer pr. modtager over 80 år er faldet med 6 % fra 2008 til 2017. Forskellen skyldes, dels 

                                                           
1 Tal uden Århus Kommune. Ved indberetningen af tal for Århus Kommune har det vist sig, at tallene fra Århus Kom-

mune for tidligere år (2008-2015 - der er slet ikke indberettet i 2016) ikke har været korrekte, men har ligget på et for 
højt niveau. Tidligere har Århus bl.a. indberettet hjemmehjælp på plejehjem og ydelser, der ikke er hjemmehjælp, 
sammen med visiteret hjemmehjælp i eget hjem (frit valg). Det er rettet fra 2017, men det betyder, at det ikke er 
muligt at sammenligne med tal fra tidligere år. Derfor indgår Århus Kommune ikke i opgørelsen af væksten af hjem-
mehjælpstimer. I tabeller og figurer indgår tal for Århus Kommune, specielt i tabel 6 betyder det, at faldet i timetal 
fremstår højere end i ovenstående skøn.  
2
 Kommunerne skal tilbyde borgere i eget hjem frit valg mellem hjemmehjælp leveret af kommunen og en eller flere 

andre leverandører. Beboere på plejehjem, i plejeboliger og beskyttede boliger modtager også hjemmehjælp, men her 
er ikke frit valg af leverandør. Betegnelsen ”eget hjem” anvendes for de borgere, der er omfattet af ”frit valg”. Ved 
opgørelsen af andelen af 65+årige, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, er antallet af 65+årige reduceret med 
beboere på plejehjem, i plejeboliger og i beskyttede boliger. 
Visitation til hjemmehjælp er ikke betinget af alder. Udover de 65+årige, der modtager hjemmehjælp, var der 22.967 
personer under 65 år, der var visiteret til hjemmehjælp i 2017. De modtog tilsammen 91.416 timer hjemmehjælp om 
ugen, hvilket er 18.326 mindre end i 2008, svarende til fald i det årlige antal hjemmehjælpstimer til personer under 
folkepensionsalderen på 1 mio. timer. 
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at faldet i antal modtagere af praktisk hjælp har været størst for de 65-79-årige, dels en forskellig udvikling i 

det gennemsnitlige antal timer til personlig pleje for de to aldersgrupper. 

 

I 2008 fik 65-79-årige og 80+årige hjemmehjælpsmodtagere stort set samme gennemsnitlige antal timers 

hjælp til både personlig pleje og praktisk hjælp. I 2017 er den gennemsnitlige tid til personlig pleje til de 65-

79-årige hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje, steget med ⅕ time i forhold til 2008, 

mens den gennemsnitlige tid til personlig pleje for de 80+årige modtagere af personlig pleje er faldet med 

⅓ time i forhold til 2008, jf. tabel 7. 

 

Virkning af faldet i det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere og det stort set uændrede gennemsnitlige 

minuttal pr. modtager er, at hjemmehjælpen til de 65+årige er faldet med knap 129.000 timer pr. uge fra 

2008 til 2017, svarende til et fald på 6,7 mio. timer om året i forhold til 20083. Faldet i det samlede antal 

visiterede timer fra 2016 til 2017 var på 3,4 %, hvilket er mindre end det gennemsnitlige fald i perioden fra 

2008 til 2017, jf. tabel 6. 

 

Flest modtagere af praktisk hjælp, men flest timer til personlig pleje 

44,6 % af de 65+årige hjemmehjælpsmodtagere modtager udelukkende praktisk hjælp, men hjælpen til 

denne gruppe tegner sig kun for 6 % af det samlede antal hjemmehjælpstimer. Yderligere 42,7 % modtager 

både praktisk hjælp og personlig pleje, men alligevel tegner praktisk hjælp sig kun for 18 % af det samlede 

antal hjemmehjælpstimer, jf. figur 1 og tabel 3. Det er kun 1,4 % af modtagerne af praktisk hjælp, der får 

mere end to timers hjemmehjælp pr. uge til praktisk hjælp, jf. figur 2.  

 

82 % af de visiterede hjemmehjælpstimer går til personlig pleje. Langt størstedelen går til personer, der er 

visiteret til både personlig pleje og praktisk hjælp. Modtagere af personlig pleje er i gennemsnit visiteret til 

langt flere timer pr. uge end de, der udelukkende modtager praktisk hjælp. Således er 69 % af de hjemme-

hjælpsmodtagere, der alene modtager personlig pleje eller modtager personlig pleje og praktisk hjælp, 

visiteret til to eller flere timer i 2017, og næsten halvdelen modtager fire timer eller mere, jf. figur 2.  

 

Siden 2008 er der sket et lille fald i andelen af hjemmehjælpsmodtagere4, der modtager hjælp i mere end 4 

timer om ugen. Faldet gælder både for de 65-79-årige og de 80+årige, jf. tabel 8.   

 

Omkring ⅔ af de visiterede hjemmehjælpstimer går til kvinder. Kvinderne udgør 65 % af modtagerne af 

hjemmehjælp, selvom kvinder kun udgør 54 % af de 65+årige. Mænd udgør dog lidt over halvdelen af de 

hjemmehjælpsmodtagere, der alene modtager personlig pleje. I gennemsnit får mandlige hjemmehjælps-

modtagere godt en halv times hjemmehjælp mere pr. uge end kvindelige hjemmehjælpsmodtagere. For-

skellen i den gennemsnitlige tid til hjælp til mandlige og kvindelige hjemmehjælpsmodtagere findes hoved-

sagligt i den personlige pleje, jf. tabel 3. 

 

Flere visiterede end leverede timer 

                                                           
3
 Det årlige timetal er beregnet som det gennemsnitlige ugentlige timetal gange 52. 

4
 65+årige, der alene får personlig pleje eller både personlig pleje og praktisk hjælp. 
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Antallet af visiterede timer pr. uge varierer betydeligt fra kommune til kommune. Det gennemsnitlige antal 

visiterede timer pr. hjemmehjælpsmodtager er således 4,56 i Slagelse og 2,71 i Kerteminde, der er de 

kommuner, der har det højeste henholdsvis laveste antal visiterede timer pr. modtager, jf. tabel 4. 

 

Visiteret og leveret hjemmehjælp 

Danmarks Statistik offentliggør statistik for både visteret og leveret hjemmehjælp. Opgørelserne vedrører 
hjemmehjælp, hvor modtagerne har frit valg mht. leverandør, dvs. borgere i eget hjem, mens hjemme-
hjælp til personer, der bor i plejebolig eller på plejehjem, ikke indgår i opgørelsen.  
 
Begge opgørelser bygger på de oplysninger, kommunerne har indberettet om hjemmehjælp for de enkelte 
borgere. Den visiterede hjemmehjælp er den hjemmehjælp, kommunen har besluttet, at borgerne skal 
have ved tildelingen af hjemmehjælpen. Den leverede hjælp er den hjemmehjælp, borgerne faktisk har 
modtaget.   
 
Antallet af timer i de to opgørelser svarer ikke til hinanden. Det gælder både for den enkelte borger, for de 
enkelte kommuner og på landsplan. Afvigelsen på landsplan er mindre end afvigelsen for de enkelte kom-
muner, idet der både er kommuner, der leverer mindre hjemmehjælp end visiteret, og kommuner, der 
leverer mere hjemmehjælp end visiteret. 
 
Danmarks Statistik har offentliggjort tal for den visiterede hjemmehjælp siden 2008. Det er ikke alle kom-
muner, der indberetter til Danmarks Statistik hvert år. Der er flere kommuner, der har indberettet tal for 
visiterede timer end for leverede timer. I 2017 mangler der indberetning af leverede timer for 19 kommu-
ner, mens alle kommuner har indberettet for visiterede timer. Danmarks Statistik er først begyndt at of-
fentliggøre statistik for leverede timer fra 2011. Derudover opdaterer Danmarks Statistik løbende tallene 
for leveret og visiteret hjemmehjælp. Det betyder, at tallene for tidligere år også kan ændre sig, således at 
tal for 2016 og tidligere år i denne Ældre i Tal ikke svarer til sidste års udgave. Tallene i denne opgørelse er 
hentet fra Danmarks Statistik d. 19/6 2018 (visiterede) og d. 25/6 2018 (leverede). 
 
For kommuner, hvor der ikke er indberettet hjemmehjælpstimer, foretager Danmarks Statistik en ”opreg-
ning”, fx på grundlag af kommunens indberetning for tidligere år, for at nå et samlet tal for hele landet. I 
analysen anvendes disse ”opregnede tal” til sammenligninger over flere år. Den del af analysen, der kun 
vedrører hjemmehjælpens sammensætning i det enkelte år, medtager derimod som hovedregel kun tal for 
de kommuner, der har indberettet for det pågældende år. 
 
Hovedparten af tabeller og figurer i denne analyse bygger på statistikken for visiterede timer. 

 

I 2017 er der 12,6 % forskel mellem det leverede antal hjemmehjælpstimer og det visiterede antal hjem-

mehjælpstimer for de kommuner, der har indberettet begge tal. I 2016 var forskellen på 10,7 %5. Forskellen 

mellem leverede og visiterede timer var stort set den samme for personlig pleje og praktisk hjælp i 2016, 

men forskellen er større i 2017, jf. tabel 5. 

                                                           
5
 Forskellen er mindre end det tilsvarende tal for 2016 i Ældre i Tal 2017 (10,6 %). Det skyldes, at Danmarks Statistik 

opdaterer hjemmehjælpsstatistikken, når kommuner indberetter eller retter tidligere indberetninger. I Ældre i Tal 
2018 er medtaget opdaterede tal for 2016. 
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Der kan være betydelige ændringer i det antal visiterede timer, de enkelte kommuner indberetter. I 2017 er 

der tre kommuner, der indberetter en stigning i timetallet på mere end 20 %, og to kommuner, der indbe-

retter et fald i timetallet på mere end 20 % i forhold til 20166.  

 

Alder og hjemmehjælp 

Hjemmehjælp ydes i alle aldersgrupper og således ikke kun til 65+årige, men det er en meget lille del af de 

under 65-årige, der modtager hjemmehjælp, jf. tabel 1. De under 65-årige, der får hjemmehjælp modtager 

til gengæld relativt meget hjælp. Det er kun de 90+årige, der i gennemsnit er visiteret til flere timer pr. uge 

end den gennemsnitlige hjemmehjælpsmodtager under 65 år, jf. figur 3. 

 

Hovedparten af de visiterede hjemmehjælpstimer til 65+årige går til de, der er fyldt 80 år. De 80+årige ud-

gør ca. 21 % af de 65+årige og modtager 64,3 % af den samlede hjemmehjælp til 65+årige i eget hjem. Især 

de 90+årige modtager relativt meget hjemmehjælp. De tegner sig for knap 25 % af de visiterede timer, 

mens de blot udgør 3 % af de 65+årige i eget hjem. De 90+åriges andel af den samlede hjemmehjælp til 

65+årige er steget fra 2008 til 2017, selv om de 90+åriges andel af de 65+årige er uændret, jf. figur 4.  

 

Hjemmehjælpsmodtagere fordelt på kommuner 

Andelen af 65+årige borgere i eget hjem, der er visiteret til hjemmehjælp, er lavest i Allerød Kommune, 

hvor blot 6,5 % af de 65+årige borgere i eget hjem er visiteret til hjemmehjælp. Modsat har Samsø den 

højeste andel af 65+årige borgere i eget hjem, der er visiteret til hjemmehjælp, med en andel på 18,9 %, jf. 

kort 1. 

 

Hovedparten af hjemmehjælpsmodtagerne findes blandt de 80+årige. Allerød og Samsø har ligesom for de 

65+årige under et den laveste og højeste andel af 80+årige borgere, der er visiteret til hjemmehjælp i eget 

hjem, med en andel på 23,0 % i Allerød, og 54,3 % på Samsø, jf. kort 2.  

 

Der er betydelig forskel på, hvor gamle borgerne er, når de første gang bliver visiteret til hjemmehjælp. I 

Hørsholm var gennemsnitsalderen for nyvisiterede hjemmehjælpsmodtagere 81,7 år i 2016, mens gennem-

snitsalderen var næsten seks år lavere i Ishøj, jf. tabel 10. Der er en tendens til, at alderen for nyvisiterede 

er stigende, men det gælder langt fra alle kommuner. Opgjort som et simpelt gennemsnit7 for de kommu-

ner, der har indberettet tal, er gennemsnitsalderen for nyvisiterede steget fra 75,5 år i 2013 til 79,4 år i 

2016. I 59 kommuner er gennemsnitsalderen for nyvisiterede steget fra 2013 til 2016, mens der er 32 

kommuner, hvor gennemsnitsalderen er faldet. Fra 2015 til 2016 er gennemsnitsalderen for de nyvisistere-

de faldet i 45 kommuner8. 

 

 

                                                           
6
 Så store ændringer i antallet af hjemmehjælpstimer fra et år til det næste virker efter Ældre Sagens opfattelse ikke 

sandsynlige. Bemærk at analysen er foretaget på grundlag af de tal, der var offentliggjort i statistikbanken 19-25/6-
2017. Såvel 2016-tal som 2017 tal kan være revideret efterfølgende. Herudover er der, som nævnt i fodnote 1, sket en 
stor ændring i timetallet for Århus, men Århus og andre kommuner, der ikke har indberettet tal for 2016, indgår ikke i 
sammenligningen af timetallet for 2016 og 2017. 
7
 Summen af de indberettede aldre for alle kommuner, der har indberettet, divideret med antallet af kommuner, der 

har indberettet. 
8
 Oplysninger om nyvisterede opdateres med 2017, når disse er tilgængelige, forventeligt januar 2019.  
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Madservice 

Kommunen skal tilbyde madservice efter samme kriterier, som gælder ved tildeling af hjemmehjælp. 

Antallet af personer, der modtager madservice, er faldet med ca. 28 % fra 2008, hvor 53.000 modtog mad-

service, til 2017, hvor ca. 38.300 modtag madservice, jf. tabel 9.  

 

Der er sket et kraftigt fald i antallet, der modtager madservice fra kommunen, mens der har været en stig-

ning i antallet, der modtager madservice fra en privat leverandør. 

 

Målt i forhold til det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere, inklusiv hjemmehjælpsmodtagere under 65 

år, er andelen af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager madservice, faldet svagt, fra 28,9 % i 2008 til 26,5 

% i 2017.9 

 

Der er store geografiske forskelle på udviklingen i antallet af personer, der modtager madservice.  Ærø, der 

er den kommune, der har haft den største stigning, har mere end fordoblet antallet, der er visiteret til mad-

service, mens Mariagerfjord har reduceret antallet, der er visteret til madservice med 83 % fra 2008 til 

2017.   

 

I 2017 er Ærø den kommune, hvor den største andel af hjemmehjælpsmodtagerne (90,1 %) er visiteret til 

madservice, mens Rebild er den kommune, hvor den mindste andel af hjemmehjælpsmodtagere (5,9 %) er 

visiteret til madservice, jf. kort 3. 

  

                                                           
9
 Modtagere af madservice er ikke opdelt på alder i Danmarks Statistiks opgørelse, der bygger på indberetninger fra 

kommunerne af modtagere i en bestemt uge. Modtagere af madservice behøver ikke at være hjemmehjælpsmodtage-
re, men Ældre Sagen skønner, at langt hovedparten af de, der modtager madservice, også er visiteret til praktisk hjælp 
og/eller personlig pleje. 
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Tabeller og figurer  

Tabel 1. Udviklingen i visiteret hjemmehjælp til hjemmehjælpsmodtagere, der bor i eget hjem  

  2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ændring 

08-17 

  Antal hjemmehjælpsmodtagere     

I alt 
     

183.271  
     

166.221  
     

156.941  
     

150.388  
     

148.417  
     

145.974  
     

146.140  
     

144.639  -21,1% 

-65 år 
       

28.693  
       

25.944  
       

24.410  
       

23.861  
       

23.419  
       

22.947  
       

22.928  
       

22.967  -20,0% 

65+ 
     

154.577  
     

140.277  
     

132.531  
     

126.527  
     

124.997  
     

123.027  
     

123.212  
     

121.672  -21,3% 

65-79 år 
       

58.139  
       

51.246  
       

47.753  
       

45.546  
       

44.793  
       

44.262  
       

44.395  
       

44.336  -23,7% 

80+ år 
       

96.439  
       

89.031  
       

84.778  
       

80.981  
       

80.204  
       

78.765  
       

78.817  
       

77.335  -19,8% 

   Procentandel, der modtager hjemmehjælp i den givne aldersgruppe      

I alt 3,4% 3,0% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% -24,9% 

-65 år 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% -20,5% 

65+ 19,1% 15,7% 14,3% 13,2% 12,7% 12,2% 11,9% 11,5% -39,4% 

65-79 år 9,4% 7,4% 6,6% 6,0% 5,7% 5,5% 5,4% 5,3% -43,5% 

80+ år 49,8% 45,0% 42,4% 40,0% 39,2% 37,7% 36,9% 35,1% -29,4% 
 

Note: Hjemmehjælp er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret 
hjemmehjælp til Danmarks Statistik. Antallet er opgjort som antal modtagere i en given måned, dvs. det samlede antal personer, 
der modtager hjemmehjælp på et eller andet tidspunkt i løbet af et år, er højere. Antallet af plejehjemsbeboere og beboere i be-
skyttet bolig er fratrukket det samlede befolkningstal før udregning af andel hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem. Afrunding kan 
medføre afvigelse fra tal i Statistikbanken. 
Kilde: www.statistikbanken.dk, AED06, RESI01, FOLK1 
Anm.: 2009 og 2010 er fjernet fra tabellen for at simplificere/overskueliggøre den. 

 

 

Tabel 2. Gennemsnitligt antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge pr. modtager - 65+årige 

  2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ændring 

08-17 

  Timer pr. uge       

I alt gennemsnitligt antal timer 
pr. borger 3,59 3,44 3,47 3,56 3,62 3,60 3,54 3,53 -2% 

Modtagere der udelukkende 
modtager personlig pleje 4,55 4,61 4,72 4,82 4,99 4,84 4,86 4,83 6% 

Modtagere der udelukkende 
modtager praktisk hjælp 0,64 0,54 0,50 0,51 0,49 0,49 0,48 0,47 -26% 
Modtagere af både personlig 
pleje og praktisk hjælp (timer i 
alt) 6,76 6,47 6,45 6,56 6,60 6,58 6,52 6,35 -6% 

- heraf personlig pleje 5,53 5,42 5,48 5,57 5,63 5,61 5,56 5,36 -3% 

- heraf praktisk hjælp 1,24 1,05 0,97 0,99 0,97 0,96 0,95 0,99 -20% 
 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED06 og AED022.                                                                                                                                                                                                      
Bemærk: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp, indgår i beregningen af det gennemsnitlige antal timer for 
det pågældende år. 
Anm.: 2009 og 2010 er fjernet fra tabellen for at simplificere/overskueliggøre den. 
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Tabel 2A. Gennemsnitligt antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge pr. modtager - 65+årige 

 
2008 2017 2008 2017 

Ændring 
08-17 

 
Antal Gns. antal timer 

 65-79 årige 
     I alt 58.139 44.336 3,22 3,46 7% 

Modtagere, der udelukkende modtager personlig pleje 6.547 6.906 4,86 5,24 8% 

Modtagere, der udelukkende modtager praktisk hjælp 31.341 21.106 0,64 0,48 -25% 

Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp 20.250 16.324 6,69 6,54 -2% 

- heraf personlig pleje 
  

5,46 5,57 2% 

- heraf praktisk hjælp 
  

1,23 0,97 -21% 

80+årige 
     I alt 96.439 77.335 3,82 3,57 -6% 

Modtagere, der udelukkende modtager personlig pleje 7.878 8.504 4,29 4,49 5% 

Modtagere, der udelukkende modtager praktisk hjælp 43.268 33.260 0,64 0,47 -27% 

Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp 45.293 35.572 6,80 6,26 -8% 

- heraf personlig pleje 
  

5,56 5,26 -5% 

- heraf praktisk hjælp 
  

1,24 1,00 -19% 
 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED06 og AED022.                                                                                                                                                                                                      
Bemærk: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp, indgår i beregningen af det gennemsnitlige antal timer for 
det pågældende år. Antallet er det opregnede tal for hele landet.  
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Tabel 3. Fordelingen af visiterede timer til hjemmehjælp i 2017 på praktisk hjælp, personlig pleje og køn, 
for 65+årige 

 Mænd og 
kvinder 

Mænd Kvinder Mænd 
og  

kvinder 

Mænd Kvinder 

 
Timer pr. uge  i alt Andel af timer 

I alt 430.017 150.996 279.021 100% 35% 65% 
Visiterede timer til modtagere, der udelukken-
de modtager personlig pleje 74.602 41.476 33.126 100% 56% 44% 
Visiterede timer til modtagere, der udelukken-
de modtager praktisk hjælp 25.608 7.578 18.030 100% 30% 70% 
Visiterede timer til personlig pleje til modtagere 
af både personlig pleje og praktisk hjælp 278.296 86.220 192.076 100% 31% 69% 
Visiterede timer til praktisk hjælp til modtagere 
af både personlig pleje og praktisk hjælp 51.511 15.722 35.789 100% 31% 69% 

 
Antal modtagere Gns. timer pr. uge pr. modtager 

I alt 121.672 38.976 82.695 3,53 3,87 3,37 
Modtagere, der udelukkende modtager person-
lig pleje 15.410 7.932 7.478 4,84 5,23 4,43 
Modtagere, der udelukkende modtager praktisk 
hjælp 54.366 15.622 38.744 0,47 0,49 0,47 
Modtagere af både personlig pleje og praktisk 
hjælp 51.896 15.423 36.474 6,36 6,61 6,25 

- heraf personlig pleje 
   

5,36 5,59 5,27 

- heraf praktisk hjælp 
   

0,99 1,02 0,98 
 

Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemme-
hjælp til Danmarks Statistik for 2017.                                                                                                                                                                   
Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED022 og AED06 
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Tabel 4. Top- og bundplacering i 2017 for største og mindste antal gennemsnitlige visiterede timer til 
hjemmehjælp pr. hjemmehjælpsmodtager - 65+årige 

  Gns. antal timer per uge 

Placering Top 10 Bund 10 

    Visiteret Leveret   Visiteret Leveret 

1 Slagelse 4,56 4,39 Morsø 2,20 2,45 

2 Gladsaxe 4,56 3,76 Langeland 2,26 2,83 

3 Silkeborg 4,55 3,96 Tønder 2,34 2,24 

4 Ringkøbing-Skjern 4,52 - Glostrup 2,41 2,25 

5 Holbæk 4,41 3,56 Billund 2,46 1,83 

6 Allerød 4,34 3,76 Aalborg 2,54 2,55 

7 Hedensted 4,32 3,79 Odense 2,59 - 

8 Esbjerg 4,20 3,72 Viborg 2,62 2,48 

9 Lejre 4,19 - Gribskov 2,69 - 

10 Rudersdal 4,13 3,69 Kerteminde 2,71 2,35 
 

Note: Kun kommuner, der har indberettet visiterede timer, indgår i tabellen. Der mangler i alt data fra 24 kommuner: Fra AED06 
og AED022 (visiterede timer) mangler: Ingen. Fra AED023 og AED01 (leverede timer) mangler: Faxe, Fredensborg, Greve, Gribskov, 
Halsnæs, Hjørring, Jammerbugt, Kalundborg, Lejre, Odense, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Skive, Sorø, Syddjurs, Tårnby, 
Ærø og Aarhus.     
Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED06, AED022, AED023 og AED01                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Figur 1. Fordelingen af hjemmehjælpsmodtagere og visiteret hjælp til 65+årige i 2017 

  
Note: Kun kommuner, der har indberettet visiterede timer, indgår i figuren. 
Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED06 og AED022. 
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Figur 2. Antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge i 2017 fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje 

  
Note: Kun kommuner, der har indberettet visiterede timer, indgår i figuren. 
Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED06. 
 

 

Tabel 5. Forhold mellem visiterede og leverede timers hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper, personlig 
pleje og praktisk hjælp 

  2016 2017 2016 2017 

  Leveret/visiteret Forskel 

Alle 65+ 89,3% 87,4% 10,7% 12,6% 

65-69 år 83,3% 83,6% 16,7% 16,4% 

70-74 år 86,7% 84,0% 13,3% 16,0% 

75-79 år 88,8% 85,7% 11,2% 14,3% 

80-84 år 89,0% 87,0% 11,0% 13,0% 

85-89 år 90,6% 89,2% 9,4% 10,8% 

90 år og derover 92,3% 90,3% 7,7% 9,7% 

  Fordeling på personlig pleje og praktisk hjælp 

I alt for begge typer ydelser 89,3% 87,4% 10,7% 12,6% 

Personlig pleje 89,3% 87,9% 10,7% 12,1% 

Praktisk hjælp 89,6% 85,0% 10,4% 15,0% 
 

Note: Tallene er beregnet på baggrund af de kommuner, der har indberettet tal til Danmarks Statistik for både visiterede og levere-
de timer, jf. note til tabel 4.                                                              
Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED022 og AED01 
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Figur 3. Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge til hjemmehjælpsmodtagere i 2017 fordelt på alder 

 
Note: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik, indgår i beregningen. 
Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED06 og AED022 
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Figur 4. Fordelingen af befolkning og antallet af visiterede timer til hjemmehjælp i 2008 og 2017 
 

 
 
Note: Fordelingen af befolkningen over 65 år er beregnet efter, at tal for beboere på plejehjem, i plejebolig og i beskyttet bolig er 
fratrukket (da disse personer ikke bor i eget hjem).  
Kilde:www.statistikbanken.dk/ FOLK1, RESI01 og AED022 
 

 

65-69 år 
32% 

70-74 år 
25% 

75-79 år 
19% 

80-84 år 
14% 

85-89 år 
7% 

90+ år 
3% 

65-69 år 
7% 

70-74 år 
10% 

75-79 år 
16% 

80-84 år 
22% 

85-89 år 
24% 

90+ år 
21% 

2008 

65-69 år 
31% 

70-74 år 
29% 

75-79 år 
19% 

80-84 år 
12% 

85-89 år 
6% 90+ år 

3% 

65-69 år 
8% 

70-74 år 
13% 

75-79 år 
15% 

80-84 år 
19% 

85-89 år 
21% 

90+ år 
24% 

2017 

 

http://www.statistikbanken.dk/


13 
 

Tabel 6. Ændring i visiteret hjemmehjælp til beboere i eget hjem over 65 år fra 2008 til 2017 

  2008 2016 2017 2008-2017 2016-2017 

  
Timer pr. uge  i alt 

Fald i antal visiterede 
timer 

I alt 558.747 445.071 430.017 -23,0% -3,4% 
Visiterede timer til modtagere, der udelukkende 
modtager personlig pleje 65.709 78.922 74.602 13,5% -5,5% 
Visiterede timer til modtagere, der udelukkende 
modtager praktisk hjælp 47.541 27.420 25.608 -46,1% -6,6% 
Visiterede timer til personlig pleje til modtagere af 
både personlig pleje og praktisk hjælp 364.644 290.151 278.296 -23,7% -4,1% 
Visiterede timer til praktisk hjælp til modtagere af 
både personlig pleje og praktisk hjælp 80.853 48.578 51.511 -36,3% 6,0% 

  Antal modtagere  Fald i antal modtagere 

I alt 154.577 123.212 121.672 -21,3% -1,2% 
Modtagere, der udelukkende modtager personlig 
pleje 14.425 16.020 15.410 6,8% -3,8% 
Modtagere, der udelukkende modtager praktisk 
hjælp 74.609 56.098 54.366 -27,1% -3,1% 

Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp 65.544 51.094 51.896 -20,8% 1,6% 
 

Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visite-
ret hjemmehjælp til Danmarks Statistik. Århus kommune indgår i opgørelsen af visiteret hjemmehjælp. Ved indbe-
retningen af tal for Århus kommune har tallene for tidligere år ikke været korrekte, men har ligget på et for højt 
niveau jf. fodnote 1.                                                                                                                                                                 

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED022 og AED06 

  
 

 

Tabel 7. Udvikling i gennemsnitligt antal timer til personlig pleje og praktisk hjælp 

  Timer pr. uge pr. modtager Ændring i visiterede timer 

  2008 2016 2017 2008-2017 2016-2017 

  Visiterede timer Procent ændring 

Personlig pleje           

65+årige 5,4 5,5 5,2 -2,6% -4,7% 

65-79-årige 5,3 5,7 5,5 2,7% -4,3% 

80+årige 5,4 5,4 5,1 -5,3% -4,9% 

Praktisk hjælp           

65+årige 0,9 0,7 0,7 -20,8% 2,4% 

65-79-årige 0,9 0,7 0,7 -20,1% 0,3% 

80+årige 0,9 0,7 0,7 -21,3% 3,5% 
 

Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemme-
hjælp til Danmarks Statistik. Århus kommune indgår i opgørelsen af visiteret hjemmehjælp. Ved indberetningen af tal for Århus 
kommune har tallene for tidligere år ikke været korrekte, men har ligget på et for højt niveau jf. fodnote 1.                                                                                                                                                                      
Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED022 og AED06                                                                                                                                              
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Tabel 8. Modtagere af personlig pleje eller personlig pleje og praktisk hjælp fordelt på ugentlige timer pr. 
modtager 

  65-79 år 80+ 

  2008 2017 2008 2017 

I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Under 2 timer 30,7% 32,1% 27,4% 30,0% 

2 - 3,9 timer 23,2% 22,8% 22,5% 22,1% 

4 - 7,9 timer 22,5% 22,1% 23,8% 24,1% 

8 - 11,9 timer 10,0% 9,3% 11,7% 11,0% 

12 - 19,9 timer 7,8% 8,1% 9,2% 8,5% 

Mere end 20 timer 5,8% 5,6% 5,4% 4,3% 
 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED06. Kun kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp, indgår i tabellen.                                                                                                                                             

 

 

Tabel 9. Udviklingen i visiterede personer til madservice 

  2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ændring 

08-17 

  Antal modtagere     

I alt 
            
53.047  

            
43.718  

            
41.851  

            
41.639  

            
40.674  

            
39.758  

            
38.567  

            
38.285  -27,8% 

Kommunal leverandør 
            
39.442  

            
28.729  

            
25.003  

            
23.520  

            
22.931  

            
22.354  

            
21.965  

            
21.272  -46,1% 

Privat leverandør 
            
13.605  

            
14.989  

            
16.848  

            
18.119  

            
17.743  

            
17.404  

            
16.602  

            
17.013  25,0% 

I % af hjemmehjælpsmodta-
gere 28,9% 26,3% 26,7% 27,7% 27,4% 27,2% 26,4% 26,5% -8,6% 

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ AED06, RESMAD 
Anm.: 2009 og 2010 er fjernet fra tabellen, for at simplificere/overskueliggøre den.  
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Tabel 10. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp – 2016 (Opdateres i 2019)  

  2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 

          
Hørsholm 80,6 81,3 81,0 81,7 Hedensted 79,5 80,1 79,9 79,4 
Glostrup 79,6 80,8 81,3 80,9 Kolding 79,6 80,0 79,4 79,4 
Lyngby-Taarbæk 81,7 82,3 81,1 80,9 Lolland 79,2 78,7 79,2 79,4 
Gladsaxe 79,3 79,4 79,5 80,8 Vesthimmerlands 79,8 78,4 78,9 79,4 
Gribskov -  - - 80,8 Lemvig 79,3 79,0 78,6 79,3 
Rudersdal 80,2 80,7 80,8 80,8 Næstved 78,9 78,8 79,5 79,3 
Rødovre 80,2 80,8 80,6 80,8 Ringsted 80,1 80,0 78,9 79,3 
Dragør 80,5 79,7 79,7 80,7 Silkeborg 79,2 79,0 79,7 79,3 
Faaborg-Midtfyn 79,7 79,6 80,0 80,6 Helsingør 79,5 79,6 79,7 79,2 
Gentofte 80,7 80,8 80,8 80,6 Holstebro 80,6 79,8 79,5 79,2 
Samsø 79,2 81,1 80,8 80,5 Jammerbugt 78,0 77,2 78,0 79,2 
Odder 79,4 80,4 80,4 80,4 Odsherred 78,7 78,3 78,5 79,2 
Svendborg 80,2 80,5 80,5 80,4 Skive 79,6 79,0 79,8 79,2 
Middelfart 79,9 79,7 79,6 80,3 Albertslund 75,1 76,9 78,7 79,1 
Sønderborg 80,0 80,6 80,4 80,3 Brøndby 78,1 79,5 79,2 79,1 
Vejen 79,4 79,8 79,9 80,3 Kerteminde 79,1 80,3 80,1 79,1 
Billund 80,1 80,7 80,8 80,2 Rebild 78,9 79,1 78,6 79,1 
Ikast-Brande 78,8 79,0 79,2 80,2 Fredensborg 78,4 78,7 78,3 79,0 
Varde 80,5 80,2 80,4 80,2 Frederikshavn 79,0 79,0 78,8 79,0 
Brønderslev 79,4 80,4 81,1 80,1 Odense 78,3 78,0 78,5 79,0 
Tårnby - 80,1 80,1 80,1 Skanderborg 78,1 78,5 78,8 79,0 
Viborg 79,6 79,3 79,4 80,1 Aarhus 79,7 79,0 79,2 79,0 
Ærø 80,7 81,7 81,6 80,1 Hillerød 79,3 80,2 80,1 78,9 
Haderslev 80,3 79,5 79,7 79,9 Horsens 78,7 78,7 79,2 78,9 
Herning 79,8 80,1 80,1 79,9 Morsø 79,4 80,4 79,5 78,9 
Sorø 79,8 79,6 79,7 79,9 Roskilde 78,9 79,4 78,8 78,9 
Thisted 80,1 79,7 79,6 79,9 Esbjerg 78,5 78,3 78,8 78,8 
Aabenraa 79,0 78,7 79,5 79,9 Syddjurs 79,0 78,2 78,9 78,8 
Allerød 81,1 80,2 80,0 79,8 Vordingborg 79,4 79,1 79,1 78,8 
Bornholms 79,6 79,6 79,6 79,8 Køge 78,9 79,6 78,8 78,7 
Favrskov 79,3 80,6 80,3 79,8 Frederiksberg 77,8 77,9 77,8 78,6 
Hvidovre 79,2 79,3 79,4 79,8 Halsnæs 77,4 78,2 78,7 78,6 
Langeland 79,2 82,0 80,3 79,8 Kalundborg 78,8 78,6 78,6 78,6 
Nyborg 78,9 80,1 79,8 79,8 Mariagerfjord 78,8 78,6 78,7 78,6 
Furesø 78,4 79,2 79,4 79,7 Nordfyns 79,0 78,8 79,3 78,6 
Guldborgsund 80,6 80,7 80,0 79,7 Aalborg 78,1 78,2 78,3 78,6 
Herlev 79,3 78,8 80,0 79,7 Lejre 78,3 78,8 79,1 78,5 
Tønder 79,1 79,0 80,1 79,7 Ballerup 77,7 78,3 78,6 78,4 
Vejle 79,8 79,5 79,9 79,6 Holbæk 78,0 77,9 77,7 78,4 
Assens 79,2 79,4 79,5 79,5 Egedal 78,3 77,6 77,9 78,3 
Fredericia 78,9 79,9 78,8 79,5 Solrød 77,8 78,4 76,9 78,1 
Hjørring 79,7 78,6 79,1 79,5 Faxe 79,4 79,1 79,7 78,0 
Norddjurs 78,3 79,9 79,6 79,5 Læsø 80,7 80,5 79,0 77,9 
Randers 78,7 78,6 78,9 79,5 København 77,2 76,8 77,4 77,8 
Ringkøbing-Skjern 79,7 79,7 79,3 79,5 Greve 76,5 77,2 77,4 77,5 
Slagelse 79,0 79,6 79,2 79,5 Høje-Taastrup 77,8 77,1 77,3 77,0 
Stevns 79,8 78,6 78,3 79,5 Vallensbæk 76,3 77,7 78,1 76,8 
Struer 79,3 78,6 78,7 79,5 Fanø 77,8 78,0 77,3 76,3 
Frederikssund 78,5 79,0 79,4 79,4 Ishøj 74,5 75,4 76,6 76,0 

 

 

Kilde: KL - Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen  
Anm.: Opdelt efter højeste gennemsnitsalder i 2016. Opgørelsen omfatter nyvisiterede, der var over 65 år. 
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Kort 1. Andel 65+årige visiteret til hjemmehjælp i eget hjem i 2017 

 
Kilde: www.statistikbanken.dk, FOLK1, RESI01, AED06. Kommuner markeret med lys hhv. mørk grøn har en andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem i alderen 65+ om-
kring gennemsnittet på 10,9 % 
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Kort 2. Andel 80+årige visiteret til hjemmehjælp i eget hjem i 2017 

 

Kilde: www.statistikbanken.dk, FOLK1, RESI01, AED06. Kommuner markeret med grøn har en andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem i alderen 80+ omkring gen-
nemsnittet på 35,2 % 
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Kort 3. Andel hjemmehjælpsmodtagere visiteret til madservice i 2017 

 
Kilde: www.statistikbanken.dk, RESMAD, AED06. Kommuner markeret med grøn har en andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem visiteret til madservice omkring gennemsnittet på 
26,4 % 
Note: Modtagere af madservice er ikke opdelt på alder i Danmarks Statistiks opgørelse – der ses derfor på alle hjemmehjælpsmodtagere inkl. dem under 65 år.  
 

http://www.statistikbanken.dk/

