
Befolkningsundersøgelse om 
den danske befolknings 
holdning til værdig 
ældrepleje 2021

September 2021

Epinion for Ældre Sagen



Indholds-
fortegnelse

03     Baggrund, metode og læsevejledning

05     Samfund og velfærd

09     Hjemmepleje

14     Plejehjem

19     Hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål

24     Rengøring, bad og mulighed for at komme ud

30     Ensomhed og kedsomhed

34     Kryds med køn

42     Kryds med alder

51     Kryds med region

2

71     Kryds med modtager hjemmepleje eller kender nogen, der gør det

77     Kryds med bor selv på plejehjem, eller kender ældre, der gør det



Baggrund, metode og 

læsevejledning
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Ældre Sagen ønsker at undersøge den danske befolknings holdning til

værdig ældrepleje.

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 2.000 gennemførte

interview med repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18 år eller derover.

Interviewene er indsamlet via telefon i perioden 7. til og med 24. juni 2021.

Stikprøven er udtrukket ved simpel tilfældig udvælgelse fra en

telefonnummerdatabase.

Tabellen til højre viser fordelinger på uddannelse, køn og alder samt region i

det indsamlede data og i populationen, Sammenlignet med populationen er

unge kvinder en smule underrepræsenterede. Personer med en gymnasial

eller videregående uddannelse er omvendt overrepræsenterede i målingen.

Efter dataindsamlingen foregår derfor en såkaldt vejning (post-stratifikation)

af det samlede datamateriale, så vægten af svarpersonernes

sammensætning i stikprøven er repræsentativ set ift. den danske befolknings

sammensætning målt på køn, alder, uddannelse, region og antal personer i

husstanden, ligesom der tages højde for politisk tilhørsforhold målt i forhold

til, hvordan svarpersonerne stemte ved seneste folketingsvalg.

For den samlede stikprøve på 2.000 besvarelser, er den maksimale

statistiske usikkerhed på 2,2 procentpoint. Hvis stikprøven inddeles i mindre

grupper, vil den statistiske usikkerhed stige. Jo større den statistiske

usikkerhed er, jo større skal forskellen på to resultater for to specifikke

delgrupper i stikprøven være, for at forskellen kan siges at være statistisk

signifikant. I denne rapport er statistisk signifikante forskelle ikke vist.

Rapporten viser undersøgelsens resultater ukommenteret i form af grafer. I nogle

tilfælde kan tallene i graferne summere til mere eller mindre end 100 %, hvilket

skyldes afrunding. Først vises grafer med frekvenser over alle spørgsmålene.

Dernæst følger sektioner, hvor spørgsmålene er krydset med udvalgte variable. I

spørgeskemaet har respondenterne også haft mulighed for at komme med

kommentarer til ældreplejen i Danmark. Der er kommet over 1000 kommentarer, og

langt de fleste handler om, at der er behov for forbedringer i ældreplejen. Efter hvert

hovedafsnit følger en række udvalgte citater fra respondenterne, som afspejler dette.

Måling Population

Uddannelse

Grundskole og erhvervsfaglig 

uddannelse
42% 55%

Gymnasie og videregående 

uddannelse
58% 45%

Køn og alder

Mand 18-29 år 8% 10%

Mand 30-49 år 12% 16%

Mand 50-64 år 13% 12%

Mand 65-85 år 16% 12%

Kvinde 18-29 år 6% 10%

Kvinde 30-49 år 12% 15%

Kvinde 50-64 år 17% 12%

Kvinde 65-85 år 17% 14%

Region

Hovedstaden 30% 32%

Midtjylland 26% 23%

Nordjylland 11% 10%

Sjælland 14% 14%

Syddanmark 19% 21%



Samfund og velfærd
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9% 26% 43% 19% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke

I hvilken grad har du tillid til, at du vil få den nødvendige hjælp og pleje fra det offentlige, hvis du får behov for det som ældre?

N=2000    
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17% 29% 20% 9% 2% 23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Meget dårligere Lidt dårligere Kvaliteten er den samme Lidt bedre Meget bedre Ved ikke

Mener du, at kvaliteten af ældreplejen i Danmark generelt er blevet bedre eller dårligere i de seneste 4 år?

N=2000    



Udvalgte citater om samfund og velfærd fra undersøgelsen

8

Ældreplejen er blevet 

ringere. De ældre bliver 

glemt. Man skal være alt for 

dårlig, før man får hjælp.

Jeg frygter den dag, jeg får behov 

for ældrepleje, da der bliver sparet 

meget på den.

Jeg synes, at vi 

har en fantastisk 

ældrepleje.

Dem, der arbejder med de ældre, 

er gode nok, men vilkårende er 

ikke gode nok. Der er ikke nok tid, 

og dermed kan de ikke gøre det, 

de gerne vil.

Der skal være bedre 

omsorg og mere pleje 

til de ældre, både på 

plejehjem og i 

hjemmeplejen.



Hjemmepleje
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Note: Følgende tekst blev læst op, hvis respondenten ikke vidste, hvad hjemmepleje er: ”Hjemmepleje til ældre omfatter hjælp til personlig pleje og støtte til praktiske opgaver i hjemmet som fx. hjælp til personlig 

hygiejne og påklædning, måltider og rengøring”.

13% 38% 33% 7% 9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke

I hvilken grad mener du, at ældre, der modtager hjemmepleje i Danmark, generelt får tilstrækkelig pleje og omsorg?

N=2000    
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42% 57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nej Ved ikke

Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?

N=2000    
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Note: Spørgsmålene blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?”.

46%

76%

48%

16%

6%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kritisable eller uværdige forhold for ældre, der modtager hjemmepleje? (N=837)

Gode og værdige forhold for ældre, der modtager hjemmepleje? (N=837)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet…



Udvalgte citater om hjemmepleje fra undersøgelsen
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Der er for mange forskellige hjemmehjælpere 

inde over. Det skulle være mere fast. Jeg har 

brug for kontinuitet. Jeg har haft over 100 på 

et år.

Jeg har en datter, som er ansat i 

ældreplejen. Hun blev sygemeldt 

grundet stress, manglende tid til 

omsorg til de ældre. Hun var ellers 

glad og gik ind med hjertet til 

arbejdet, men gik ned med stress. 

Hun var glad for arbejdet, men 

kunne ikke klare presset – den 

manglende tid til de ældre.

De gør, det de kan, men de 

vil gerne gøre mere. De får 

ikke lov til at bruge deres 

faglighed. De har ikke tiden 

til de ældre. Ingen tid til 

omsorg.

Den pleje, jeg har fået efter 

sygehuset, har været der med 

det samme. Jeg har intet at 

klage over.

Hjemmeplejen er meget presset med deres tidsplan. 

Der er simpelthen ikke nok tid til de ældre. Det ville 

være godt at have de samme ansatte til de ældre, som 

gør, at de kender den ældres rutiner, så man ikke skal 

bruge tid på at lære det fra ny hver gang.



Plejehjem
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Note: Følgende tekst blev læst op, hvis respondenten ikke vidste, hvad et plejehjem er: ”Et plejehjem er boliger til ældre, hvor der er ansat personale til at hjælpe de ældre hele døgnet”.

6% 26% 40% 10% 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke

I hvilken grad mener du, at ældre på plejehjem i Danmark generelt får tilstrækkelig pleje og omsorg?

N=2000    
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24% 74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nej Ved ikke

Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem?

N=2000    
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Note: spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, som svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem?”.

40%

76%

51%

14%

9%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kritisable eller uværdige forhold for ældre på plejehjem? (N=488)

Gode og værdige forhold for ældre på plejehjem? (N=488)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet…



Udvalgte citater om plejehjem fra undersøgelsen
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Jeg håber, at jeg 

aldrig kommer på 

plejehjem.

Nu arbejder jeg jo selv med det. Det er mere 

opgaveløsning end omsorg, meget få hænder og 

få ressoucer. Der er alt for travlt. Der er et enormt 

tidspres. Der er ikke tid til omsorg overhovedet. 

Jeg har arbejdet på flere plejehjem, og det er det 

samme alle steder. Folk sidder generelt på 

plejecenter med våde bleer. Der er ikke nok tid til 

at få folk skiftet, og hvis du tager dig tid til at gøre 

det, er der andre, der ikke får den pleje, de skal 

have.

De ældre skal blive hjemme i deres 

egen bolig for længe. Man skulle 

komme før på plejehjem, så man 

når at få en hverdag, inden man 

dør.

Far boede på et plejehjem. De var 

meget presset, så de bad pårørende om 

at spise med de ældre, så de var sikre 

på, at de fik mad. Der lugtede af tis og 

afføring. Han måtte ikke komme ud på 

altanen for at ryge. Han holdte ikke 

fødselsdag. Han var meget alene. 



Hjælp til pleje, omsorg

eller praktiske gøremål
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50% 49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål?

N=2000    
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Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål?”.

34% 64% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål, men som ikke modtager hjælp?

N=993    
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Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål?”.

46% 48% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der modtager hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål fra det offentlige, men som ikke modtager 

tilstrækkeligt med hjælp?

N=993    



Udvalgte citater om hjælp til pleje, omsorg og praktiske gøremål fra undersøgelsen
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De glemmer de varme hænder og mennesket. 

Det bliver gjort op i timer, og de glemmer den 

menneskelige del af det. Man skal tale pænt 

til ældre, da det stadig er mennesker, der har 

arbejdet i mange år og nu har brug for hjælp. 

Selvom de måske er langsommere, er de 

stadig selvstændige individer. De skal tales til 

med værdighed og respekt.

De ældre fortjener absolut 

værdig alderdom med 

hjælp efter behov.
Vi har en god offentlig omsorg, 

når det gælder ældre, og den skal 

vi holde fast ved.

Der er for lidt tid og ressourcer og 

hjælpen er for sent. Du skal være 

for dårlig for at få hjælp. Det er 

brandslukning frem for god tid til 

pleje og omsorg. Det er systemet, 

der ikke er godt nok. Det er ikke 

kritik af personalet.

Jeg synes, at man kigger mere 

på, hvad medarbejderne må, end 

hvad de ældre har brug for. Der er 

mere fokus på regler end de 

individuelle behov.



Rengøring, bad og 

mulighed for at komme

ud
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20%

64%

12%

4%

Flere gange om ugen

En gang om ugen

En gang hver 14. dag

Sjældnere end en gang hver 14. dag

Det er ikke en kommunal opgave at gøre rent hos hjemmehjælpsmodtagere

Ved ikke

Hvor ofte mener du, at der skal gøres rent hos ældre, som kommunen har godkendt til hjælp til rengøring? Her tænkes på hjælp til

rengøring til ældre i eget hjem, som ikke selv er i stand til at gøre rent.

N=2000    
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22%

41%

25%

7%

4%

Hver dag (7 gange om ugen)

Hver anden dag (3-4 gange om ugen)

2 gange om ugen

1 gang om ugen

Sjældnere end 1 gang om ugen

Det er ikke en kommunal opgave at tilbyde hjælp til bad til
hjemmehjælpsmodtagere

Ved ikke

Hvor ofte mener du, at ældre, som kommunen har godkendt til hjælp til bad, skal have tilbudt bad? Her tænkes på hjælp til bad til 

ældre i eget hjem, som ikke selv kan gå i bad.

N=2000    
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29%

25%

25%

12%

7%

Hver dag (7 gange om ugen)

Hver anden dag (3-4 gange om ugen)

2 gange om ugen

1 gang om ugen

1 gang hver 14. dag

Sjældnere end hver 14. dag

Ved ikke

Hvor ofte mener du, at ældre, der ikke selv kan komme ud af deres bolig, skal have mulighed for at komme ud?

N=2000    
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82% 10% 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nej Ved ikke

Mener du, at det skal være en kommunal opgave at tilbyde ældre, der ikke selv kan komme ud af deres bolig, hjælp til at komme ud?

N=2000    



Udvalgte citater om rengøring, bad og mulighed for at komme ud fra undersøgelsen

29

Jeg synes, at ældre skal 

behandles så godt som 

muligt. Man skal have den 

hjælp, man har behov for til 

aktiviteter, gymnastik og 

bad.

Jeg synes, at den pleje, de får 

tilbudt, er alt for ringe. De 

modtager ikke hjælp hyppigt 

nok f.eks. til rengøring samtidig 

med, at der kommer så mange 

forskellige personer.

Jeg synes, at de gør 

det godt, og jeg er 

godt tilfreds.

Mere tid til grundig rengøring. For lidt tid til den 

enkelte. Ikke tid til snak - det burde der være.

Tanken om at hun 

ikke kan få gjort rent 

eller komme i bad er 

forfærdelig.

Flere penge til omsorg for 

ældre. Det at komme ud 

giver bedre livskvalitet, det 

skal prioriteres. Mange er 

ensomme, hvilket der skal 

sættes fokus på.

Medarbejderne skal løbe for 

stærkt, og folk skal komme i 

bad mere end en gang i ugen, 

og så skal der også være 

mere rengøring.



Ensomhed og

kedsomhed
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48% 42% 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af ensomhed?

N=2000    
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49% 39% 7% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af kedsomhed?

N=2000    



Udvalgte citater om ensomhed og kedsomhed fra undersøgelsen

33

Der skal være mere tid til den enkelte borger. Hun 

har et stort ønske om, at der skal være tid til en 

samtale eller en kop kaffe. Det behøves ikke være 

flere timer, men så de føler, at de ikke er alene og 

for at bekæmpe ensomhed.

Det er uheldigt, at mange ældre er alene og 

ensomme i deres sidste tid.

Der skal fokus på den mentale 

sundhed og tryghed. Det ville 

være godt for de ældre.

I alle bevillingsøjemed skal der være fokus på 

individuelle behov, men det er der i dag ikke mulighed 

for. Her skal der sættes ind, for der skal i højere grad 

være fokus på det enkelte menneske frem for 

kommunens budgetter. Det skal besluttes, om det skal 

være en menneskeopgave eller en pengeopgave. Der 

bliver skåret for meget i omsorg. Der er i dag kun 

hjælp til praktiske ting. Opprioritering af 

tryghedsbesøg, en halv time til samtaler for at 

mindske antallet af ensomme ældre. Det at kunne 

sidde sammen og kigge i fotoalbum eller stege en 

pandekage. Der skal fokus på mere livskvalitet. 

Omsorgsarbejde er en mangelvare.

Jeg frygter lidt alderdommen -

ensomheds- og 

hjælpeproblemer - manglende 

social kontakt.



Kryds med køn
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38%

46%

42%

61%

54%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mand (N=987)

Kvinde (N=1013)

Total (N=2000)

Ja Nej Ved ikke

Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje? / Køn
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Note: Spørgsmålene blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?”.

44%

49%

46%

52%

45%

48%

5%

6%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mand (N=376)

Kvinde (N=461)

Total (N=837)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Kritisable eller uværdige forhold for ældre, der modtager hjemmepleje? / Køn
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20%

28%

24%

78%

71%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mand (N=987)

Kvinde (N=1013)

Total (N=2000)

Ja Nej Ved ikke

Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem? / Køn 
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Note: Spørgsmålene blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem?”.

29%

48%

40%

62%

43%

51%

9%

9%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mand (N=200)

Kvinde (N=288)

Total (N=488)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Kritisable eller uværdige forhold for ældre på plejehjem? / Køn 



Epinion for Ældre Sagen39

42%

49%

46%

51%

45%

48%

7%

6%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mand (N=458)

Kvinde (N=535)

Total (N=993)

Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der modtager hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål fra det offentlige, men som ikke modtager 

tilstrækkeligt med hjælp? / Køn

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål?”.



Epinion for Ældre Sagen40

40%

57%

48%

49%

36%

42%

8%

6%

7%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mand (N=987)

Kvinde (N=1013)

Total (N=2000)

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af ensomhed? / Køn
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41%

56%

49%

45%

33%

39%

8%

6%

7%

6%

5%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mand (N=987)

Kvinde (N=1013)

Total (N=2000)

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af kedsomhed? / Køn



Kryds med alder
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9%

9%

9%

8%

9%

20%

31%

32%

17%

26%

50%

44%

40%

37%

43%

16%

12%

17%

30%

19%

5%

4%

7%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 år (N=389)

30-49 år (N=617)

50-64 år (N=490)

65 eller derover (N=504)

Total (N=2000)

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke

I hvilken grad har du tillid til, at du vil få den nødvendige hjælp og pleje fra det offentlige, hvis du får behov for det som ældre? / Alder 
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13%

20%

21%

14%

17%

29%

28%

33%

26%

29%

20%

17%

18%

24%

20%

13%

8%

8%

9%

9%

24%

25%

17%

25%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 år (N=389)

30-49 år (N=617)

50-64 år (N=490)

65 eller derover (N=504)

Total (N = 2000)

Meget dårligere Lidt dårligere Kvaliteten er den samme Lidt bedre Meget bedre Ved ikke

Mener du, at kvaliteten af ældreplejen i Danmark generelt er blevet bedre eller dårligere i de seneste 4 år? / Alder 



Epinion for Ældre Sagen45

Note: Spørgsmålene blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?”.

48%

49%

56%

34%

46%

49%

44%

38%

61%

48%

7%

6%

6%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 år (N=152)

30-49 år (N=218)

50-64 år (N=232)

65 eller derover (N=236)

Total (N=837)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Kritisable eller uværdige forhold for ældre, der modtager hjemmepleje? / Alder



Epinion for Ældre Sagen46
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43%
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31%

40%

58%

51%

39%

55%

51%
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15%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 år (N=88)

30-49 år (N=130)

50-64 år (N=124)

65 eller derover (N=147)

Total (N=488)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Kritisable eller uværdige forhold for ældre på plejehjem? / Alder

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, som svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem?”.



Epinion for Ældre Sagen47

39%

47%

51%

43%

46%

53%
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43%

49%

48%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 år (N=159)

30-49 år (N=318)

50-64 år (N=280)

65 eller derover (N=235)

Total (N=993)

Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der modtager hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål fra det offentlige, men som ikke modtager 

tilstrækkeligt med hjælp? / Alder

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål?”.



Epinion for Ældre Sagen48

31%

22%

18%

10%

20%

64%

60%

68%

65%

64%
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13%

12%

18%

12%
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4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 år (N=389)

30-49 år (N=617)

50-64 år (N=490)

65 eller derover (N=504)

Total (N=2000)

Flere gange om ugen

En gang om ugen

En gang hver 14. dag

Sjældnere end en gang hver 14. dag

Det er ikke en kommunal opgave at gøre rent hos
hjemmehjælpsmodtagere

Ved ikke

Hvor ofte mener du, at der skal gøres rent hos ældre, som kommunen har godkendt til hjælp til rengøring? Her tænkes på hjælp til

rengøring til ældre i eget hjem, som ikke selv er i stand til at gøre rent. / Alder



Epinion for Ældre Sagen49

33%

26%

21%

10%

22%

49%

48%

39%

28%

41%

13%

21%

29%

36%

25%

8%

18%

7%

3%

3%

8%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 år (N=389)

30-49 år (N=617)

50-64 år (N=490)

65 eller derover (N=504)

Total (N=2000)

Hver dag (7 gange om ugen)

Hver anden dag (3-4 gange om ugen)

2 gange om ugen

1 gang om ugen

Sjældnere end 1 gang om ugen

Det er ikke en kommunal opgave at tilbyde hjælp til
bad til hjemmehjælpsmodtagere

Ved ikke

Hvor ofte mener du, at ældre, som kommunen har godkendt til hjælp til bad, skal have tilbudt bad? Her tænkes på hjælp til bad til 

ældre i eget hjem, som ikke selv kan gå i bad. / Alder



Epinion for Ældre Sagen50

36%

34%

27%

20%

29%

30%

25%

24%
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25%
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29%

26%

25%
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10%

12%

18%

12%
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12%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 år (N=389)

30-49 år (N=617)

50-64 år (N=490)

65 eller derover (N=504)

Total (N=2000)

Hver dag (7 gange om ugen)

Hver anden dag (3-4 gange om ugen)

2 gange om ugen

1 gang om ugen

1 gang hver 14. dag

Sjældnere end hver 14. dag

Ved ikke

Hvor ofte mener du, at ældre, der ikke selv kan komme ud af deres bolig, skal have mulighed for at komme ud? / Alder



Kryds med region



Epinion for Ældre Sagen52

9%

8%

8%

9%

8%

9%

27%

24%

23%

24%

35%

26%

42%

41%

42%

46%

37%

43%

19%

21%

23%

16%

14%

19%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke

I hvilken grad har du tillid til, at du vil få den nødvendige hjælp og pleje fra det offentlige, hvis du får behov for det som ældre? / Region



Epinion for Ældre Sagen53

26%

16%

20%

15%

14%

17%

31%

32%

25%

27%

34%

29%

16%

19%

19%

20%

24%

20%

8%

11%

12%

9%

3%

9%

3%

2%

16%

19%

23%

28%

23%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N = 2000)

Meget dårligere Lidt dårligere Kvaliteten er den samme Lidt bedre Meget bedre Ved ikke

Mener du, at kvaliteten af ældreplejen i Danmark generelt er blevet bedre eller dårligere i de seneste 4 år? / Region 



Epinion for Ældre Sagen54

14%

12%

16%

11%

11%

13%

37%

38%

30%

38%

49%

38%

35%

30%

34%

36%
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33%
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10%

9%
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10%

12%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke

I hvilken grad mener du, at ældre, der modtager hjemmepleje i Danmark, generelt får tilstrækkelig pleje og omsorg? / Region

Note: Følgende tekst blev læst op, hvis respondenten ikke vidste, hvad hjemmepleje er: ”Hjemmepleje til ældre omfatter hjælp til personlig pleje og støtte til praktiske opgaver i hjemmet som fx. hjælp til personlig 

hygiejne og påklædning, måltider og rengøring”.



Epinion for Ældre Sagen55

44%

41%

47%

37%

45%

42%

56%

58%

52%

63%

54%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Ja Nej Ved ikke

Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje? / Region



Epinion for Ældre Sagen56

55%

43%

36%

48%

58%

46%

39%

53%

59%

47%

33%

48%
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10%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=89)

Midtjylland (N=187)

Syddanmark (N=198)

Hovedstaden (N=233)

Sjælland (N=130)

Total (N=837)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Kritisable eller uværdige forhold for ældre, der modtager hjemmepleje? / Region

Note: Spørgsmålene blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?”.



Epinion for Ældre Sagen57

77%

75%

80%

75%

72%

76%

11%

16%

12%

17%

23%

16%

11%
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8%

8%

5%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=89)

Midtjylland (N=187)

Syddanmark (N=198)

Hovedstaden (N=233)

Sjælland (N=130)

Total (N=837)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Gode og værdige forhold for ældre, der modtager hjemmepleje? / Region

Note: Spørgsmålene blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?”.



Epinion for Ældre Sagen58
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6%

30%

24%

24%

25%

33%

26%

41%

39%

43%

41%

37%

40%

10%

13%

11%
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6%

10%

13%

17%

16%

18%

19%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke

I hvilken grad mener du, at ældre på plejehjem i Danmark generelt får tilstrækkelig pleje og omsorg? / Region

Note: Følgende tekst blev læst op, hvis respondenten ikke vidste, hvad et plejehjem er: ”Et plejehjem er boliger til ældre, hvor der er ansat personale til at hjælpe de ældre hele døgnet”.



Epinion for Ældre Sagen59

30%

26%

22%

23%

25%

24%

69%

73%

77%

76%

74%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Ja Nej Ved ikke

Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem? / Region



Epinion for Ældre Sagen60

41%

41%

38%

41%

40%

40%

55%

49%

50%

52%

49%

51%
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11%

12%

7%

10%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=62)

Midtjylland (N=118)

Syddanmark (N=91)

Hovedstaden (N=146)

Sjælland (N=72)

Total (N=488)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Kritisable eller uværdige forhold for ældre på plejehjem? / Region

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, som svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem?”.



Epinion for Ældre Sagen61
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70%
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12%

7%
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20%
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14%

4%

17%

12%
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10%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=62)

Midtjylland (N=118)

Syddanmark (N=91)

Hovedstaden (N=146)

Sjælland (N=72)

Total (N=488)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Gode og værdige forhold for ældre på plejehjem? / Region

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, som svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem?”.



Epinion for Ældre Sagen62
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55%
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48%

50%

50%
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42%

49%
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Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål? / Region



Epinion for Ældre Sagen63

40%

33%

25%

36%

38%

34%

58%

65%

73%

63%

54%

64%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=104)

Midtjylland (N=220)

Syddanmark (N=204)

Hovedstaden (N=306)

Sjælland (N=160)

Total (N=993)

Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål, men som ikke modtager hjælp? / 

Region

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål?”.



Epinion for Ældre Sagen64

52%

42%

46%

45%

49%

46%

45%
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47%

50%

41%

48%

4%

6%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordjylland (N=104)

Midtjylland (N=220)

Syddanmark (N=204)

Hovedstaden (N=306)

Sjælland (N=160)

Total (N=993)

Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der modtager hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål fra det offentlige, men som ikke modtager 

tilstrækkeligt med hjælp? / Region

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål?”.



Epinion for Ældre Sagen65

21%

20%

20%

19%

20%

20%
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65%
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64%
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11%

9%
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Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Flere gange om ugen

En gang om ugen

En gang hver 14. dag

Sjældnere end en gang hver 14. dag

Det er ikke en kommunal opgave at gøre rent hos
hjemmehjælpsmodtagere

Ved ikke

Hvor ofte mener du, at der skal gøres rent hos ældre, som kommunen har godkendt til hjælp til rengøring? Her tænkes på hjælp til

rengøring til ældre i eget hjem, som ikke selv er i stand til at gøre rent. / Region



Epinion for Ældre Sagen66

28%

25%

22%

21%

17%

22%

39%

37%

38%

44%

44%

41%
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Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Hver dag (7 gange om ugen)

Hver anden dag (3-4 gange om ugen)

2 gange om ugen

1 gang om ugen

Sjældnere end 1 gang om ugen

Det er ikke en kommunal opgave at tilbyde hjælp til
bad til hjemmehjælpsmodtagere

Ved ikke

Hvor ofte mener du, at ældre, som kommunen har godkendt til hjælp til bad, skal have tilbudt bad? Her tænkes på hjælp til bad til 

ældre i eget hjem, som ikke selv kan gå i bad. / Region



Epinion for Ældre Sagen67
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32%
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Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Hver dag (7 gange om ugen)

Hver anden dag (3-4 gange om ugen)

2 gange om ugen

1 gang om ugen

1 gang hver 14. dag

Sjældnere end hver 14. dag

Ved ikke

Hvor ofte mener du, at ældre, der ikke selv kan komme ud af deres bolig, skal have mulighed for at komme ud? / Region



Epinion for Ældre Sagen68
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Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Ja Nej Ved ikke

Mener du, at det skal det være en kommunal opgave at tilbyde ældre, der ikke selv kan komme ud af deres bolig, hjælp til at komme 

ud? / Region



Epinion for Ældre Sagen69
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Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N=2000)

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af ensomhed? / Region



Epinion for Ældre Sagen70
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Nordjylland (N=204)

Midtjylland (N=452)

Syddanmark (N=420)

Hovedstaden (N=636)

Sjælland (N=288)

Total (N= 2000)

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af kedsomhed? / Region



Kryds med modtager 

hjemmepleje eller kender 

nogen, der gør det



Epinion for Ældre Sagen72
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja (N=837)

Nej (N=1149)

Total (N = 2000)

Meget dårligere Lidt dårligere Kvaliteten er den samme Lidt bedre Meget bedre Ved ikke

Mener du, at kvaliteten af ældreplejen i Danmark generelt er blevet bedre eller dårligere i de seneste 4 år? / Modtager du selv 

hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje? 

Note: Ved ikke-svar er udeladt af denne graf (N=14).



Epinion for Ældre Sagen73
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58%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja (N=297)

Nej (N=191)

Total (N=488)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Kritisable eller uværdige forhold for ældre på plejehjem? / Modtager du selv hjemmepleje, 

eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, som svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem?”. Ved ikke-svar er udeladt af 

denne graf (N=1).
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Ja (N=615)

Nej (N=378)

Total (N=993)

Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der modtager hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål fra det offentlige, men som ikke modtager 

tilstrækkeligt med hjælp? / Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål?”. Ved ikke-svar er udeladt af 

denne graf (N=0).
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Ja (N=837)

Nej (N=1149)

Total (N=2000)

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af ensomhed? / Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller 

dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje? 

Note: Ved ikke-svar er udeladt af denne graf (N=14).
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Ja (N=837)

Nej (N=1149)

Total (N= 2000)

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af kedsomhed? / Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller 

dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?

Note: Ved ikke-svar er udeladt af denne graf (N=14).
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Ja (N=297)

Nej (N=533)

Total (N=837)

Ja Nej Ved ikke

Har du selv eller dine nærmeste oplevet - Kritisable eller uværdige forhold for ældre, der modtager hjemmepleje? / Bor du selv på 

plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem?

Note: Spørgsmålene blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Modtager du selv hjemmepleje, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der modtager hjemmepleje?”. Ved ikke-svar er 

udeladt af denne graf (N=8).
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Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke

I hvilken grad mener du, at ældre på plejehjem i Danmark generelt får tilstrækkelig pleje og omsorg? / Bor du selv på plejehjem, eller 

kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem? 

Note: Følgende tekst blev læst op, hvis respondenten ikke vidste, hvad et plejehjem er: ”Et plejehjem er boliger til ældre, hvor der er ansat personale til at hjælpe de ældre hele døgnet”.

Ved ikke-svar er udeladt af denne graf (N=22).
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Ja Nej Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, der modtager hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål fra det offentlige, men som ikke modtager 

tilstrækkeligt med hjælp? / Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine nærmeste ældre, der bor på plejehjem? 

Note: Spørgsmålet blev kun stillet til respondenter, der svarede ”Ja” til spørgsmålet: ”Kender du én eller flere ældre, der har behov for hjælp til pleje, omsorg eller praktiske gøremål?”. Ved ikke-svar er udeladt af 

denne graf (N=4).
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Total (N=2000)

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af ensomhed? / Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine 

nærmeste ældre, der bor på plejehjem? 

Note: Ved ikke-svar er udeladt af denne graf (N=22).
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Total (N= 2000)

Ja Nej Jeg kender ingen ældre Ved ikke

Kender du én eller flere ældre, som oplever en dagligdag præget af kedsomhed? / Bor du selv på plejehjem, eller kender du eller dine 

nærmeste ældre, der bor på plejehjem? 

Note: Ved ikke-svar er udeladt af denne graf (N=22).
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