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Interviewmetode

Undersøgelsen er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters telefoniske 

omnibus. Undersøgelsen er gennemført fra den 4. oktober 2021 til den 21. oktober 2021 med 

2.012 nationalt repræsentative interview med borgere over 18 år. På baggrund af den nationalt 

repræsentative stikprøve på 2.012 interview er der gennemført 482 interview med borgere, der 

på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp. Når der senere i 

rapporten refereres til pårørende, er det denne gruppe, der refereres til.

Indeværende grafikrapport indeholder grafikker på totalniveau samt enkelte udvalgte kryds. 

Undersøgelsens resultater præsenteres i procent. Grundet afrunding er det ikke altid, at 

resultatet summerer til 100 %.

Resultaterne i indeværende grafikrapport præsenteres uden decimaler. Dvs. de enkelte tal er 

rundet op eller ned i den grafiske præsentation. 

I spørgeskema har de i alt 482 aktuelt pårørende haft mulighed for at tilføje nogle åbne 

kommentarer til emnet om at være pårørende til en eller flere ældre med behov for hjælp. Der 

er kommet 175 kommentarer fra pårørende. De er samlet i udvalgte citater i kapitel om 

oplevelser af at være pårørende på side 24.

Metode
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Pårørende
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Voksne børn (døtre eller sønner) udgør den største gruppe af pårørende. De fleste pårørende hjælper en ældre, som bor hjemme og de 

pårørende er i højere grad enten gift, samboende eller i et registreret partnerskab. 

Sammenlignet med andre, der ikke på nuværende tidspunkt kan betegnes som pårørende, adskiller gruppen af pårørende sig på følgende 

områder:

• Pårørende udgør i høj grad personer i alderen 50-59 år

• Pårørende er i høj grad tilknyttet arbejdsmarkedet (fuldtid/deltid/selvstændig).

• Pårørende hjælper typisk den ældre med praktiske opgaver som eksempelvis:

• Praktiske gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask

• Transport

• Kontakte kommune, myndigheder, ledsage til sygehus, læge eller lignende

• Vedligehold af bolig, fx reparationer, holde have med mere

• Pårørende hjælper i mindre grad den ældre med personlige behov som eksempelvis:

• Udføre sårpleje, give kateder, give sprøjter eller anden behandling

• Hjælp med medicin, f.eks. piller eller salve

• Hjælp til akut opstående behov

• Personlig pleje fx bad, toiletbesøg, hjælp til på- og afklædning samt hjælp til at komme op af og i seng(en)

• Ca. hver femte pårørende hjælper 3-4 dage om ugen eller hver dag og lidt over en tredjedel hjælper 1-2 gange om ugen. 29 % hjælper i 

3 timer eller mere ad gangen, når de hjælper. 28 % af de pårørende har hjulpet i 8 år eller mere, 18 % har hjulpet mellem 5-7 år, 10 % 

har hjulpet 3-4 år, 15 % har hjulpet 2-3 år, 20 % har hjulpet i ½-2 år og 5 % har hjulpet mindre end ½ år. 

I nedenstående er præsenteret en profil på den typiske pårørende. 

Profil på den typiske pårørende
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24 54 21 1

Ja, jeg hjælper én eller flere nu Ja, jeg har tidligere hjulpet én eller flere Nej, har ikke hjulpet Ved ikke

• 24,0 % af befolkningen hjælper én eller flere ældre nu. Dette svarer til, at 1.132.000 danskere over 18 år 
hjælper en eller flere ældre nu.

• 54,2 % af befolkningen har tidligere hjulpet én eller flere ældre. Dette svarer til 2.556.000 danskere over 18 år.
• 21,3 % har ikke hjulpet én eller flere ældre. Dette svarer til 1.004.000 danskere over 18 år.

Spørgsmålstekst: ”Hjælper du, eller har du tidligere hjulpet en eller flere ældre i din familie eller omgangskreds, der har/havde behov for 
hjælp? 
Hjælpen kan være alt fra social og medmenneskelig støtte (f.eks. at minde om, motivere, holde øje gennem besøg eller samvær) til praktisk hjælp og personlig pleje, 
uanset omfang. Hjælpen kan finde sted i den ældres eget hjem, på plejehjem/plejebolig eller på hospital”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Hvor mange hjælper en eller flere ældre med behov for hjælp?

6

78
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Spørgsmålstekst: ”Hjælper du, eller har du tidligere hjulpet en eller flere ældre i din familie eller omgangskreds, der har/havde behov for 
hjælp?” /  ”Hvad er din alder?”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012) 

Hvor mange hjælper en eller flere ældre med behov for hjælp/Alder

7

23

25

30

13

43

52

56

67

33

23

14

19

1

1

18-29år (Base: 394)

30-49år (Base: 620)

50-69år (base: 630)

70 år+ (Base: 368)

Ja, jeg hjælper én eller flere nu Ja, jeg har tidligere hjulpet én eller flere Nej, har ikke hjulpet Ved ikke
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Spørgsmålstekst: ”Hjælper du, eller har du tidligere hjulpet en eller flere ældre i din familie eller omgangskreds, der har/havde 
behov for hjælp?” / ”Hvad er din civilstand?”.

Angivet i procent. Base: Alle der har angivet civilstand (1.988)

Hvor mange hjælper en eller flere ældre med behov for hjælp/Civilstand

8

21

26

53

21

22

56

Nej, har ikke hjulpet

Ja, jeg hjælper én eller flere nu

Ja, jeg har tidligere hjulpet én
eller flere

Alene-boende (Base: 828)

Gift/samboende/registreret partnerskab (Base: 1.160)
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Spørgsmålstekst: ”Hjælper du, eller har du tidligere hjulpet en eller flere ældre i din familie eller omgangskreds, der har/havde behov for 
hjælp? /  ”Hvad er din aktuelle relation til arbejdsmarkedet?”.

Angivet i procent. Base: Alle der har angivet beskæftigelse (2.003)

Hvor mange hjælper en eller flere ældre med behov for hjælp/Beskæftigelse

9

26

30

16

53

46

65

22

24

18

1

1

I beskæftigelse
(fuldtid og deltid)

(Base: 1.186)

Ledig, fleksjob,
hjemmegående,

studerende og andet
(Base: 332)

Folkepensionist /
Efterlønsmodtager

(Base: 485)

Ja, jeg hjælper én eller flere nu Ja, jeg har tidligere hjulpet én eller flere Nej, har ikke hjulpet Ved ikke
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Spørgsmålstekst: ”Hvad er din relation til den du hjælper? Hvis du hjælper flere end en ældre, skal du svare ud fra den, du 
hjælper mest. Jeg er: ”

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Relation til den ældre

10

3

22

24

10

16

2

11

2

7

1

3

0

Ægtefælle/samlever

Søn

Datter

Svigerdatter/svigersøn

Barnebarn/oldebarn

Bror/søster

Anden familie

Ven/veninde

Bekendt/nabo

Frivillig (f.eks. besøgsven)

Anden relation, notér hvilken:

Ved ikke

Andelen der svarer ”Anden 
relation” har typisk nævnt 
flere de hjælper lige meget 
hvorved respondenten ikke 
har kunnet vælge den, de 

hjælper mest. 
Udover det er der i lavere 

grad nævnt kollegaer / 
chefer. 
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Spørgsmålstekst: ”Bor den ældre, som du hjælper, i sit eget hjem, ældrebolig eller på plejehjem/i plejebolig?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Den ældres boligsituation

11

80

11

6

2

1

I sit eget hjem

På plejehjem/i plejebolig

Ældrebolig

Andet

Ved ikke



December 2021

Spørgsmålstekst: ”Hvilke opgaver hjælper du den ældre med?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Hvad hjælper pårørende med?

12

63

33

29

29

23

19

17

8

8

6

6

6

3

11

Praktiske gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask

Transport

Kontakte kommune, myndigheder, ledsage til sygehus, læge eller lignende

Vedligehold af bolig, fx reparationer, holde have med mere

Betale regninger og holde styr på økonomien

Støtte, holde øje med, finde ting der er blevet væk, motivere ved besøg eller
telefonsamtale

Hjælp til brug af computer, internet, telefon, tv, iPad el.lign.

Hjælp til måltider

Står for den ældres sociale arrangementer (f.eks. jul, fødselsdage og andre mærkedage)

Personlig pleje fx bad, toiletbesøg, hjælp til på- og afklædning og hjælp til at komme op af
sengen og til at komme i seng

Hjælp til akut opståede behov

Hjælp med medicin, f.eks. piller eller salve

Udføre sårpleje, give kateder, give sprøjter eller anden behandling

Andre opgaver
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Spørgsmålstekst: ”Hvilke opgaver hjælper du den ældre med?” / ”Køn”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Hvad hjælper pårørende med/Køn

13

62

31

25

38

27

15

18

7

8

6

7

5

4

10

64

35

32

22

20

22

17

9

8

7

6

7

2

13

Praktiske gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask

Transport

Kontakte kommune, myndigheder, ledsage til sygehus, læge eller lignende

Vedligehold af bolig, fx reparationer, holde have med mere

Betale regninger og holde styr på økonomien

Støtte, holde øje med, finde ting der er blevet væk, motivere ved besøg eller telefonsamtale

Hjælp til brug af computer, internet, telefon, tv, iPad el.lign.

Hjælp til måltider

Står for den ældres sociale arrangementer (f.eks. jul, fødselsdage og andre mærkedage)

Personlig pleje fx bad, toiletbesøg, hjælp til på- og afklædning og hjælp til at komme op af
sengen og til at komme i seng

Hjælp til akut opståede behov

Hjælp med medicin, f.eks. piller eller salve

Udføre sårpleje, give kateder, give sprøjter eller anden behandling

Andre opgaver

Mand (Base: 213)

Kvinde (Base: 269)
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Spørgsmålstekst: ”Nogle har mulighed for at hjælpe mere end andre, hvor ofte hjælper du den ældre?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Hvor ofte hjælper pårørende? 

14

9 11 36 16 16 8 5

Hver dag Ca. 3-4 gange om ugen Ca. 1-2 gange om ugen Ca. 2-3 gange om måneden

Ca. 1 gang om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Ved ikke
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Spørgsmålstekst: ”Hvor mange timer hjælper du cirka gennemsnitligt, når du hjælper? Notér antal timer:”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp, samt ved
hvor ofte de hjælper ældre (459).

Hvor mange timer hjælper pårørende? 

15

1 33 28 29 9

Under 1 time 1-2 timer 2-3 timer 3 timer eller mere Ved ikke
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Spørgsmålstekst: ”Hvor mange timer hjælper du cirka gennemsnitligt, når du hjælper? Notér antal timer:” / ”Nogle har mulighed 
for at hjælpe mere end andre, hvor ofte hjælper du den ældre?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp, samt ved
hvor ofte de hjælper ældre (459). 

Hvor mange timer hjælper pårørende?/Hvor ofte hjælper 
pårørende? 

16

1

3

30

36

38

32

23

31

19

27

32

28

27

25

45

25

21

31

41

28

6

12

8

9

8

16

Hver dag (Base: 43)

Ca. 3-4 gange om ugen (Base: 53)

Ca. 1-2 gange om ugen (Base: 174)

Ca. 2-3 gange om måneden (Base: 75)

Ca. 1 gang om måneden (Base: 76)

Sjældnere end 1 gang om måneden (Base: 38)

Under 1 time 1-2 timer 2-3 timer 3 timer eller mere Ved ikke
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Spørgsmålstekst: ”Hvor længe har du indtil nu hjulpet den ældre?”. 

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Hvor længe har pårørende hjulpet?

17

5 8 12 15 10 18 28 5

Mindre end ½ år ½-1 år 1-2 år (mere end 1 år) 2-3 år (mere end 2 år) 3-4 år (mere end 3 år) 5-7 år 8 år eller mere Ved ikke
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Oplevelse af at være pårørende
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Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der har 
brug for hjælp?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Bemærk at spørgsmålet ”Det påvirker mit arbejdsliv/studieliv negativt, at jeg hjælper” kun er stillet til dem i arbejde/studerende (340)

Se Bilag 2 for grafer over hvert enkelt udsagn.

Oplevelse af at være pårørende

19

Gns.:

4,80

4,64

2,82

2,36

1,98

1,87

1,90

1,51

1,63

79

79

76

63

63

62

49

30

1

1

9

7

5

11

12

7

9

15

1

1

3

4

4

8

6

7

10

15

6

2

5

4

8

13

9

13

18

15

18

9

4

6

7

6

10

9

13

22

74

87

1

1

1

1

1

4

Det påvirker mit arbejdsliv/studieliv negativt, at jeg hjælper

Det påvirker mit fysiske helbred negativt, at jeg hjælper

Det påvirker mit psykiske helbred negativt, at jeg hjælper

Det er belastende for mig at hjælpe

 Jeg føler, at jeg overvejende står alene med ansvaret for den ældre,
som jeg hjælper

 Jeg har skyldfølelse og dårlig samvittighed

 Jeg må tilsidesætte mig selv og mine egne behov

 Jeg er nødt til at hjælpe, da den offentlige hjælp er utilstrækkelig

Det er en glæde for mig at hjælpe

Det er naturligt for mig at hjælpe

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

1,44
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Pårørendes kontakt med 
personalet i ældreplejen
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Spørgsmålstekst: ” Modtager den ældre, som du hjælper, hjemmehjælp, hjemmesygepleje eller hjælp fra personalet på 
plejehjemmet?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).
Der har været mulighed for flersvar i ”Ja, hjemmehjælp” og ”Ja, hjemmesygepleje”.

Ældres hjælp fra personale i ældreplejen

21

30 14 9 55 2

Ja, hjemmehjælp Ja, hjemmesygepleje Ja, hjælp fra personale på plejehjem Nej Ved ikke
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Spørgsmålstekst: ”Har du kontakt til personalet i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller på plejehjemmet?”. 

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der hjælper en ældre der modtager hjemmehjælp, hjemmesygepleje eller hjælp fra 
personalet på plejehjemmet (206).

Der har været mulighed for flersvar i ”Ja, hjemmehjælp” og ”Ja, hjemmesygepleje”.

Pårørendes kontakt til personale 

22

28 13 14 54 2

Ja, personalet i hjemmeplejen Ja, personalet i hjemmesygeplejen Ja, personalet på plejehjemmet Nej Ved ikke
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Spørgsmålstekst: ” Hvordan oplever du kontakten til personalet i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller på plejehjemmet?”. 

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der har kontakt til personalet i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller på plejehjemmet
(91).

Oplevelse af kontakt til personale

23

2 6 17 41 32 2

Meget dårlig Dårlig Hverken dårlig eller god God Meget god Ved ikke

74
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Udvalgte kommentarer fra 
pårørende
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Spørgsmålstekst: ” Til allersidst vil jeg gerne høre, om du har nogle kommentarer til emnet om at være pårørende til en eller 
flere ældre, der har behov for hjælp?”.

Udpluk af åbne besvarelser.

Udvalgte kommentarer fra pårørende om at hjælpe

25

• Jeg finder det naturligt at hjælpe til i min familie, nu jeg har overskud og ressourcer, men kan godt se problemerne i familier, hvor ressourcerne 

ikke er der

• Hjælpen skal ikke komme af et krav, men af egen fri vilje

• Det er en glæde at give tilbage af det, man har fået

• Jeg synes, hvis man har lyst. Man skal ikke tvinges til det

• Man er vel forpligtet til at hjælpe, hvis man kan

• Jeg har det godt med at hjælpe min mor

• Det er vigtigt, at man tager sig af de ældre, som har hjulpet én

• Jeg synes, at pårørende skal hjælpe til i det omfang, at det er muligt for dem

• Man skal ikke pålægge de pårørende opgaver. Man skal inddrage og aktivere de pårørende, hvis de ønsker det

• Jeg er enig i, at det offentlige skal yde hjælp, men at pårørende selvfølgelig også skal hjælpe, men det kan være svært, hvis man har et arbejde

• Jeg har en mor, som er sygemeldt med stress, fordi hun skal hjælpe min mormor

• Det kan være svært, når man er den eneste til at hjælpe

• Nogle ting vil man hjælpe med, og andre ting mener jeg, at kommunen eller hjemmeplejen skal hjælpe med. Det er de færreste, der vil have hjælp 

af deres børn til toilethjælp og lignende

• Personlig pleje kan være grænseoverskridende

• Jeg synes, det offentlige skal tage sig af medicin og daglig pleje. Pårørende kan tage sig af de ting som hus og have, socialt, helbred og delvis 

transport

• Det er en svær situation for de pårørende - man går ind over sine personlige grænser. Som pårørende bliver man pludselig ansvarlig for f.eks. 

forældre, for at de har det nogenlunde værdigt

• Min mor har rengøring hver tredje uge og hun har behov for mere. Jeg synes, det er træls, at vi skal stå for rengøringen, men jeg gør det, så hun 

kan leve værdigt

• Det bliver ofte et dilemma, da man ofte ikke synes, at man slår til
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Spørgsmålstekst: ” Til allersidst vil jeg gerne høre, om du har nogle kommentarer til emnet om at være pårørende til en eller 
flere ældre, der har behov for hjælp?”.

Udpluk af åbne besvarelser.

Udvalgte kommentarer fra pårørende om den offentlige hjælp 

26

• Kontakten til den offentlige hjemmepleje var en rigtig dårlig oplevelse. Det er en kedelig tendens. Det er heldigt, at min faster kan betale selv. Det 

er uheldigt, at der kommer så mange forskellige hjemmeplejere

• Jeg synes, man skal respektere pårørendes mening. Det offentlige kræver en masse af de pårørende. Det er urimelige krav for de pårørende

• Der er skåret voldsomt ned. Det er en stor opgave for de pårørende

• Det bør være en af velfærdsstatens fornemmeste opgaver at løfte dem, der har betalt skat hele deres liv

• Der mangler omsorgstid i ældreplejen

• Der skal være et bedre samspil mellem ydelsen fra kommunen og dem, der får ydelsen

• Der er alt for lidt tid til de ældre. Hjemmehjælp har alt for travlt

• Jeg synes, at der bliver gjort meget fra det offentliges side, taget i betragtning af, hvilke midler der er til rådighed. Dem der arbejder der, gør det 

fantastisk. Jeg mangler de sygehuse, der er tæt på, eksempelvis hos mig, som bor på en ø. Det kan været lang afstand for dem, der er syge, og 

mange timers kørsel.

• Systemet er godt som det er, og behøves ikke at ændres på

• Jeg synes, at de ældre på plejehjemmet har det godt, men der bliver taget for lidt hånd om dem
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Befolkningens holdninger til 
pårørendes hjælp
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Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med…”

Angivet i procent. Base: Alle (2.012) Se Bilag 1 for grafer over hvert enkelt udsagn.

Holdninger til pårørendes hjælp

28

Gns.:

4,03

3,88

3,78

3,39

2,14

3,10

1,86

3,14

1,5973

59

49

20

20

16

11

9

6

9

16

18

16

16

12

8

7

5

4

7

8

12

12

11

8

9

12

5

7

12

30

29

33

31

33

29

6

8

10

19

21

25

38

39

43

2

3

3

3

3

3

3

3

5

Hjælp til behandling, fx udføre sårpleje, give kateder, give sprøjter
el.lign.

Personlig pleje fx bad, toiletbesøg, hjælp til at komme i seng

Hjælp til måltider, hjælp til at styre piller

Transport

Praktiske gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask

Vedligehold af bolig, fx reparationer, holde have med mere

 Betale regninger og holde styr på økonomien

 Kontakte kommune, myndigheder, ledsage til sygehus, læge eller
lignende

 Støtte, holde øje med, finde ting der er blevet væk, motivere ved
besøg eller telefonsamtale

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke



December 2021

12 6 8 21 51 3

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”’Pårørendedage’ er et forslag, som går ud på, at det skal være muligt for pårørende til ældre med behov for hjælp 
at holde fri med løn, eksempelvis for at kunne ledsage den ældre til lægebesøg, hospitalsundersøgelser og lignende. Hvor enig eller 
uenig er du i, at forslaget om ”pårørendedage” er en god idé?”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdninger til ‘Pårørendedage’

29

72

Gns.:

3,95



December 2021

15

9

7

5

9

7

23

19

45

57

3

3

Mand (Base: 992)

Kvinde (Base: 1.020)

Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke (Intv: Læses ikke op)

Spørgsmålstekst: ”’Pårørendedage’ er et forslag, som går ud på, at det skal være muligt for pårørende til ældre med behov for hjælp 
at holde fri med løn, eksempelvis for at kunne ledsage den ældre til lægebesøg, hospitalsundersøgelser og lignende. Hvor enig eller 
uenig er du i, at forslaget om ”pårørendedage” er en god idé?”. / ”Køn”

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdninger til ‘Pårørendedage’ /Køn

30

76

Gns.:

4,13

67

Gns.:

3,78



December 2021

Sammenligning med undersøgelsen fra 2014 
og 2017



December 2021

21

16

24

57

61

54

22

22

21

1

1

2014

2017

2021

Ja, jeg hjælper én eller flere nu Ja, jeg har tidligere hjulpet én eller flere Nej, har ikke hjulpet Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hjælper du eller har du tidligere hjulpet en eller flere ældre i din familie eller omgangskreds, der har/ havde 
behov for hjælp?”.

Angivet i procent. Base: Alle i 2021 (2.012), alle i 2017 (2.010) og alle i 2014 (1.004)

Hvor mange pårørende hjælper en ældre med brug for hjælp i 2021, 2017 og 
2014?

32

77

78

78



December 2021

11

11

9

8

10

11

34

31

36

22

22

16

13

16

16

8

7

8

4

3

5

2014

2017

2021

Hver dag Ca. 3-4 gange om ugen Ca. 1-2 gange om ugen

Ca. 2-3 gange om måneden Ca. 1 gang om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden

Spørgsmålstekst: ”Nogle har mulighed for at hjælpe mere end andre, hvor ofte hjælper du den ældre?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482 i 
2021, 330 i 2017 og 206 i 2014).

Hvor ofte hjælper pårørende i 2021, 2017 og 2014?

33

52

53

56



December 2021

24

17

12

8

7

6

11

9

8

17

19

21

39

46

51

2

3

3

2014

2017

2021

Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke (Intv: Læses ikke op)

Spørgsmålstekst: ”’Pårørendedage’ er et forslag, som går ud på, at det skal være muligt for pårørende til ældre med behov for hjælp 
at holde fri med løn, eksempelvis for at kunne ledsage den ældre til lægebesøg, hospitalsundersøgelser og lignende. Hvor enig eller 
uenig er du i, at forslaget om ”pårørendedage” er en god idé?”.

Bemærk at i 2014 og 2017 blev der spurgt ind til ”bedstes første sygedag”.

Angivet i procent. Base: Alle i 2021 (2.012), alle i 2017 (2.010) og alle i 2014 (1.004)

Befolkningens holdning til ”Pårørendedage” i 2021, 2017 og 2014

34

72

Gns.:

3,95

65

55

Gns.:

3,73

Gns.:

3,46



Demografi



December 2021

Spørgsmålstekst: ”Respondentens køn”.

Angivet i procent. Base: 2.012

Køn

36

49

51

Mand

Kvinde

44

56

Alle 
(Base: 2.012)

Pårørende 
(Base: 482)



December 2021

Spørgsmålstekst: ”Hvad er din alder?”.

Angivet i procent. Base: 2.012

Alder

37

20 31 31 18

19 33 39 10

18-29år 30-49år 50-69år 70 år+

Alle 
(Base: 2.012)

Pårørende 
(Base: 482)



December 2021

Spørgsmålstekst: ”Angiv region”.

Angivet i procent. Base: 2.012

Region

38

32

15

21

23

10

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

30

15

21

25

9

Alle 
(Base: 2.012)

Pårørende 
(Base: 482)



December 2021

Spørgsmålstekst: ”Har du hjemmeboende børn under 18 år?”.

Angivet i procent. Base: 2.012

Hjemmeboende børn

39

27

73

0

Har hjemmeboende børn

Har ikke hjemmeboende børn

Ved ikke

30

71

0

Alle 
(Base: 2.012)

Pårørende 
(Base: 482)



December 2021

Spørgsmålstekst: ”Hvad er din civilstand?”.

Angivet i procent. Base: 2.012

Civilstand

40

58 41 1

62 37 1

Gift/samboende/registreret partnerskab Alene-boende Ved ikke

Alle 
(Base: 2.012)

Pårørende 
(Base: 482)



December 2021

Spørgsmålstekst: ”Hvad er din aktuelle relation til arbejdsmarkedet?”.

Angivet i procent. Base: 2.012

Beskæftigelse 

41

59 17 24

63 20 16

I beskæftigelse (fuldtid og deltid) Ledig, fleksjob, hjemmegående, studerende og andet

Pensionist/Efterlønsmodtager Ved ikke

Alle 
(Base: 2.012)

Pårørende 
(Base: 482)



December 2021

Spørgsmålstekst: ”Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?”.

Angivet i procent. Base: 2.012

Helbred 

42

Gns.:

3,4414 39 46 1

17 38 45

Dårligt/Mindre dårligt Godt Vældig godt/Fremragende Ved ikke

Gns.:

3,44

Alle 
(Base: 2.012)

Pårørende 
(Base: 482)



December 2021

Bilag 1: Befolkningens 
holdninger til pårørendes hjælp



December 2021

6 5 12 29 43 5

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med:

Støtte, holde øje med, finde ting der er blevet væk, motivere ved besøg eller telefonsamtale”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdning til pårørendes hjælp: ”Støtte, holde øje med, finde ting der er 
blevet væk, motivere ved besøg eller telefonsamtale”

44

72

Gns.:

4,03



December 2021

9 7 9 33 39 3

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med:

Kontakte kommune, myndigheder, ledsage til sygehus, læge eller lignende”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdning til pårørendes hjælp: ”Kontakte kommune, myndigheder, 
ledsage til sygehus, læge eller lignende”

45

72

Gns.:

3,88



December 2021

11 8 8 31 38 3

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med:

Betale regninger og holde styr på økonomien”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdning til pårørendes hjælp: ”Betale regninger og holde styr på 
økonomien”

46

69

Gns.:

3,78



December 2021

16 12 11 33 25 3

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med:

Vedligehold af bolig, fx reparationer, holde have med mere” .

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdning til pårørendes hjælp: ”Vedligehold af bolig, fx reparationer, 
holde have med mere”

47

58

Gns.:

3,39



December 2021

20 16 12 29 21 3

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med:

Praktiske gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdning til pårørendes hjælp: ”Praktiske gøremål fx indkøb, rengøring, 
tøjvask”

48

49

Gns.:

3,14



December 2021

20 16 12 30 19 3

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med:

Transport”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdning til pårørendes hjælp: ”Transport”

49

48

Gns.:

3,10



December 2021

49 18 8 12 10 3

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med:

Hjælp til måltider, hjælp til at styre piller”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdning til pårørendes hjælp: ”Hjælp til måltider, hjælp til at styre piller”

50

23

Gns.:

2,14



December 2021

59 16 7 7 8 3

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med:

Personlig pleje fx bad, toiletbesøg, hjælp til at komme i seng”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdning til pårørendes hjælp: ”Personlig pleje fx bad, toiletbesøg, 
hjælp til at komme i seng”

51

15

Gns.:

1,86



December 2021

73 9 4 5 6 2

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Der har i de senere år været en del debat om, hvilke opgaver velfærdsamfundet bør løse og hvilke opgaver 
pårørende har ansvaret for, når det gælder ældre, der har behov for hjælp. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Pårørende til ældre, der har behov for hjælp, bør hjælpe dem med:

Hjælp til behandling, fx udføre sårpleje, give kateder, give sprøjter el.lign.”.

Angivet i procent. Base: Alle (2.012)

Holdning til pårørendes hjælp: ”Hjælp til behandling, fx udføre sårpleje, 
give kateder, give sprøjter el.lign.”

52

11

Gns.:

1,59



December 2021

Bilag 2: Oplevelse af at være 
pårørende



December 2021

1 1 2 9 87

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det er naturligt for mig at hjælpe”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det er naturligt for mig at hjælpe”

54

96

Gns.:

4,80



December 2021

11 6 18 74

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det er en glæde for mig at hjælpe”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det er en glæde for mig at hjælpe”

55

92

Gns.:

4,64



December 2021

30 15 15 15 22 4

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Jeg er nødt til at hjælpe, da den offentlige hjælp er utilstrækkelig”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Jeg er nødt til at hjælpe, da den 
offentlige hjælp er utilstrækkelig”

56

37

Gns.:

2,82



December 2021

49 9 10 18 13 1

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Jeg må tilsidesætte mig selv og mine egne behov”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Jeg må tilsidesætte mig selv og mine 
egne behov”

57

31

Gns.:

2,36



December 2021

62 7 7 13 9 1

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Jeg har skyldfølelse og dårlig samvittighed”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Jeg har skyldfølelse og dårlig 
samvittighed”

58

23

Gns.:

1,98



December 2021

71

56

6

8

8

6

10

16

4

13

1

1

Mand (Base: 213)

Kvinde (Base: 269)

Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke (Intv: Læses ikke op)

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Jeg har skyldfølelse og dårlig samvittighed” / ”Køn”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Jeg har skyldfølelse og dårlig 
samvittighed”/Køn

59

29

Gns.:

1,70

15

Gns.:

2,21



December 2021

70

64

51

8

6

12

5

8

4

5

14

20

9

8

12

4

1

1

Folkepensionist/Efterlønsmodtager (Base: 79)

I beskæftigelse (fuldtid og deltid) (Base: 305)

Ledig, fleksjob, hjemmegående, studerende og andet (Base: 98)

Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke (Intv: Læses ikke op)

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Jeg har skyldfølelse og dårlig samvittighed” / ”Hvad er din aktuelle relation til arbejdsmarkedet?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Jeg har skyldfølelse og dårlig 
samvittighed”/Beskæftigelse

60

22

Gns.:

2,31

14

Gns.:

1,95

Gns.:

1,71

33



December 2021

63 12 6 9 10

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Jeg føler, at jeg overvejende står alene med ansvaret for den ældre, som jeg hjælper”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Jeg føler, at jeg overvejende står 
alene med ansvaret for den ældre, som jeg hjælper”

61

19

Gns.:

1,90



December 2021

63 11 8 13 6 1

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det er belastende for mig at hjælpe”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det er belastende for mig at hjælpe”

62

18

Gns.:

1,87



December 2021

65

61

12

10

9

7

9

15

5

6

0

1

Mand (Base: 213)

Kvinde (Base: 269)

Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke (Intv: Læses ikke op)

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det er belastende for mig at hjælpe” /”Køn”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det er belastende for mig at 
hjælpe”/Køn

63

22

Gns.:

1,77

14

Gns.:

1,96



December 2021

76 5 4 8 7 1

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det påvirker mit psykiske helbred negativt, at jeg hjælper”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det påvirker mit psykiske helbred 
negativt, at jeg hjælper”

64

14

Gns.:

1,63



December 2021

54

74

85

8

6

4

5

4

3

18

9

3

15

6

5

1

1

Dårligt/Mindre dårligt (Base: 80)

Godt (Base: 183)

Vældig godt/Fremragende (Base: 219)

Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke (Intv: Læses ikke op)

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det påvirker mit psykiske helbred negativt, at jeg hjælper” / ”Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det påvirker mit psykiske helbred 
negativt, at jeg hjælper”/Helbred

65

8

15

32

Gns.:

2,31

Gns.:

1,37

Gns.:

1,65



December 2021

79 7 4 4 6 1

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det påvirker mit fysiske helbred negativt, at jeg hjælper”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det påvirker mit fysiske helbred 
negativt, at jeg hjælper”

66

10

Gns.:

1,51



December 2021

63

76

87

6

8

5

8

5

1

10

5

1

11

5

5

1

1

Dårligt/Mindre dårligt (Base: 80)

Godt (Base: 183)

Vældig godt/Fremragende (Base: 219)

Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke (Intv: Læses ikke op)

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det påvirker mit fysiske helbred negativt, at jeg hjælper” / ”Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp (482).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det påvirker mit fysiske helbred 
negativt, at jeg hjælper”/Helbred

67

6

11

21

Gns.:

1,98

Gns.:

1,31

Gns.:

1,55



December 2021

79 9 3 5 4

1 - Helt uenig 2 - Delvist uenig 3 - Hverken enig eller uenig 4 - Delvist enig 5 - Helt enig Ved ikke

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det påvirker mit arbejdsliv/studieliv negativt, at jeg hjælper”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp, samt er i 
arbejde/studerende (340).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det påvirker mit arbejdsliv/studieliv 
negativt, at jeg hjælper”

68

9

Gns.:

1,44



December 2021

81

78

9

10

2

3

5

6

3

4

Mand (Base:
160)

Kvinde (Base:
180)

Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke (Intv: Læses ikke op)

Spørgsmålstekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om det at være pårørende og hjælpe en eller flere ældre, der 
har brug for hjælp: Det påvirker mit helbred negativt, at jeg hjælper” / ”Køn”.

Angivet i procent. Base: Pårørende: De, der på nuværende tidspunkt hjælper én eller flere ældre med behov for hjælp, samt er i 
arbejde/studerende (340).

Oplevelse af at være pårørende: ”Det påvirker mit arbejdsliv negativt, 
at jeg hjælper”/Køn

69

9

Gns.:

1,41

8

Gns.:

1,48
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