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Sammenfatning 
Denne rapport beskriver resultaterne af analysen af serviceniveauet for Sundhed og Omsorg samt for-

skellige scenarier for budgettildelingsmodeller, som byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at få 

udarbejdet på området forud for budgetlægningen for 2023-2026. 

I det følgende sammenfattes analysens hovedkonklusioner. 

Et plejebehov noget under landsplan 

Behovet for pleje er opgjort som den andel af indbyggerne i Syddjurs Kommune, der forventes at have 

et objektivt behov for pleje i form af enten hjemmepleje, plejebolig eller sygepleje. Andelen er beregnet 

ved hjælp af en statistik model, som beregner sammenhængen mellem aldersmæssige, socioøkonomi-

ske og sundhedsmæssige oplysninger for hver enkelt indbygger over 67 år i hele landet, og om de 

modtog eller ikke modtog ældrepleje i 2020. Den statistiske model er derefter anvendt til at beregne 

sandsynligheden for, at de indbyggere, der boede i Syddjurs Kommune den 1. januar 2021, kunne for-

ventes at modtage ældrepleje, hvis de blev mødt af en landsgennemsnitlig visitationspraksis. 

Tabel 1 viser resultatet af analysen. Udover andelen af de 67+-årige, som forventes at modtage pleje i 

Syddjurs og på landsplan, viser tabellens nederste række forholdet mellem den forventede andel mod-

tagere i Syddjurs og på landsplan opgjort som et indekstal. Indekstal under 100 betyder, at andelen af 

modtagere i Syddjurs er lavere end på landsplan. Dette gør sig gældende for alle tre delområder. 

Tabel 1 Plejebehov målt som den gennemsnitlige forventede andel modtagere af ældrepleje 
i Syddjurs Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet i 2021  (procent af alle 67+-
årige) 

 Hjemmepleje Plejebolig Sygepleje Ældrepleje i alt 

Syddjurs 14,0% 3,7% 18,0% 23,4% 

Landsplan 16,0% 4,9% 19,6% 26,4% 

Behovsindeks 87,4 74,5 92,3 88,6 

 

Tabellen viser, at det samlede gennemsnitlige behov for ældrepleje i Syddjurs med indeks 88,6 er 11,4 

procent lavere end på landsplan. Det ses desuden, at behovet for hjemmepleje i Syddjurs med indeks 

87,4 er knap 13 procent lavere end på landsplan, at behovet for pleje i plejebolig er mere end 25 procent 

lavere end på landsplan (indeks 74,5), mens behovet for sygepleje med indeks 92,3 er knap 8 procent 

lavere end på landsplan. 

Det relativt lave behov for pleje i Syddjurs skyldes, at ældrebefolkningen har en yngre aldersprofil, en 

bedre socioøkonomi og et lavere antal sundhedskontakter, end tilfældet er på landsplan. Figur 1 neden-

for viser, hvordan de tre forskellige variabelgrupper hver især påvirker det samlede plejebehov i Syddjurs 

i forhold til behovet på landsplan.  

Figur 1 Variabelgruppernes betydning for, at behovet for ældrepleje i Syddjurs Kommune 
er 11,4 procent lavere end på landsplan 
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Af figuren fremgår det, at det især er borgernes socioøkonomiske forhold og deres aldersprofil, der hver 

med ca. 5. procentpoint trækker plejebehovet ned i kommunen. Samtidig har borgerne i Syddjurs færre 

sundhedskontakter end den landsgennemsnitlige ældrebefolkning. Denne gruppe variable trækker det 

samlede plejebehov yderligere godt 1 procentpoint ned i forhold til landsplan.  

Et udgiftsmæssigt serviceniveau en smule over landsplan 

Når det forventede behov for pleje opgøres til at være lavere i Syddjurs end på landsplan, vil man også 

forvente, at de budgetterede udgifter til pleje er tilsvarende lavere. I Tabel 2 nedenfor er de forventede 

budgetterede udgifter for Syddjurs beregnet ved at gange udgifterne på landsplan i 2022 opgjort i kr. pr. 

67+-årig med det beregnede behovsindeks for Syddjurs som opgjort i Tabel 1 ovenfor. Udgifterne til 

hjemmepleje i Syddjurs forventes således at være knap 13 procent lavere end på landsplan – i alt 11.369 

kr. pr. 67+-årig. 

Tabel 2 Forventede og faktisk budgetterede udgifter samt serviceindeks i Syddjurs Kom-
mune 2022 (kr. pr. 67+-årig indbygger) 

 Hjemmepleje Plejebolig Sygepleje Ældrepleje   i alt 

Forventede budgetterede 
udgifter 2022 

11.369 17.930 4.983 34.282 

Faktisk budgetterede 
udgifter 2022 

13.389 16.219 5.701 35.309 

Serviceindeks 117,8 90,5 114,4 103,0 

 

Når de faktisk budgetterede udgifter i Syddjurs sammenholdes med de forventede, kan det udgiftsmæs-

sige serviceniveau i forhold til landsplan beregnes. 

Syddjurs har et samlet serviceindeks for ældrepleje på 103, hvilket betyder, at det udgiftsmæssige ser-

viceniveau er tæt på, men en smule højere (3 procent) end serviceniveauet på landsplan. 

Det samlede serviceindeks for ældrepleje dækker over, at serviceniveauet for hjemmepleje og sygepleje 

er relativt højt, henholdsvis 117,8 (dvs. at budgettet er ca. 18 procent højere end forventet) og 114,4, 

(ca. 14 procent højere end forventet) mens serviceniveauet for plejeboliger med indeks 90,5 er relativt 

lavt (budgettet er ca. 10 procent lavere end forventet). 

Resultatet kan tolkes således, at man i Syddjurs har prioriteret hjemmepleje højere end plejeboliger set 

i forhold til, hvordan plejen er fordelt på landsplan. 

Nye budgettildelingsmodeller for Sundhed og Omsorg 

En budgettildelingsmodel -       ”    g  f      ” - anvendes til at beregne, hvor meget det aktuelle 

budget skal forøges til næste budgetår, fordi der forventes flere ældre, og behovet for udgifter på ældre-

området dermed stiger. Forudsætningen er, at man skal fastholde det aktuelle udgiftsmæssige 

serviceniveau pr. indbygger. Derfor beregner budgettildelingsmodellen budgetforøgelsen ved at gange 

et enhedsbeløb for hver indbygger med stigningen i antallet af indbyggere, som vist i Figur 2 nedenfor. 

Figur 2 Budgettildelingsmodellens beregning af befolkningsafledt budgetændring 

 

Syddjurs Kommune anvender i dag en budgettildelingsmodel for Sundhed og Omsorg, som er baseret 

på enhedsbeløb hentet fra en ekstern undersøgelse af en række kommuners budgettildelingsmodeller 

for ældreområdet. Det forudsættes, at modellen skal omfatte alle delområder under Sundhed og Omsorg. 

I denne analyse er der blevet beregnet enhedsbeløb for fem delområder inden for Sundhed og Omsorg 

(hjemmepleje, plejeboliger, sygepleje, genoptræning og hjælpemidler) med udgangspunkt i det vedtagne 

budget for 2022. Beregningerne tager udgangspunkt i den ”    g  f  f æ g g ”      f b  g           

vil sige den del af budgettets udgifter, som forventes at skulle stige, når der kommer flere borgere, og 

udgiftsbehovet dermed stiger. Et eksempel på demografiafhængige udgifter er løn til plejepersonalet, 

mens løn til fx ledelse ikke er demografiafhængig. Samtidig har borgere i forskellige aldre forskelligt 

Enhedsbeløb Befolkningsændring 
Budgetmæssig 

konsekvens 
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plejebehov – jo ældre borgere, jo større plejebehov og dermed også større udgiftsbehov. Der er derfor 

beregnet enhedsbeløb for seks forskellige aldersgrupper mellem 0  og 100 år. Jo højere alder, jo større 

enhedsbeløb. Generelt er de nye enhedsbeløb højere end i de nuværende budgettildelingsmodeller. 

To hovedscenarier for Sundhed og Omsorgs budget med henholdsvis større og mindre budget-

regulering end den nuværende model 

På baggrund af de nye tildelingsmodeller, er der foretaget budgetberegninger i form af to hovedscenarier 

for Sundhed og Omsorgs budget: 

1. Et hovedscenarie, hvor tildelingsmodellen inkluderer alle fem delområder inden for Sundhed og 

Omsorg 

2. Et hovedscenarie, der inkluderer følgende fire delområder: hjemmepleje, sygepleje, genoptræ-

ning og hjælpemidler.  

Det vil sige, at Syddjurs i det andet hovedscenarie udelader plejeboliger af den automatiske budgetre-

gulering ved et stigende antal ældre. Budgetændringer som følge af stigende behov for driftsudgifter til 

plejeboliger skal derfor vedtages som en budgetændring ved siden af budgettildelingsmodellen. Det kan 

fx være i forbindelse med en beslutning om at øge antallet af plejeboliger. 

Hvert af de to hovedscenarier indeholder tre underscenarier, hvor der gøres forskellige antagelser om 

udgiftseffekten af ”sund aldring”, altså det forhold, at de ældre i fremtiden forventes at blive mindre ple-

jekrævende og dermed koste mindre på et givet alderstrin. Budgettildelingsmodellen er udarbejdet 

således, at Syddjurs Kommune kan vælge den tilgang til sund aldring, der er størst tiltro til. De tre un-

derscenarier tager udgangspunkt i de følgende tre forskellige antagelser om sund aldring: 

Underscenarie 1: Uden indregning af sund aldring 

I dette scenarie tages der ikke højde for den generelle tendens til sund aldring, så de ældre forventes at 

være lige så plejekrævende i fremtiden, som de er i dag. Dette scenarie medfører den højeste budget-

stigning. 

Underscenarie 2: Sund aldring beregnet ud fra den forventede middellevetid 

Det andet scenarie tager udgangspunkt i den forventede middellevetid som skønnet af Danmarks Stati-

stik. Middellevetiden forventes at stige, og både danske og internationale studier peger på, at denne 

   g   g        g    f     f     ”g   ”  g ”     ”   v å , således at behovet for pleje udskydes. Dette 

scenarie medfører budgetstigninger på et middelniveau. 

Underscenarie 3: Sund aldring beregnet ud fra Den Nationale Sundhedsprofil 

Hvert fjerde år gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i et samarbejde mellem de fem regioner, 

Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, hvor der blandt et stort udsnit af befolkningen 

indsamles oplysninger om danskernes fysiske helbred. Det er derfor muligt at følge udviklingen i dan-

skernes fysiske helbred fra 2010 til 2021, og det viser sig, at andelen af ældre der angiver, at de har 

dårligt fysisk helbred, er faldende. Den faldende andel forventes i dette scenarie at fortsætte. Dette sce-

narie medfører de laveste budgetstigninger. 

Tabel 3 nedenfor viser resultaterne af scenarieberegningerne i form af budgetændringer for den kom-

mende budgetperiode i sammenligning med de budgetændringer, som vil blive beregnet på baggrund af 

de nuværende budgettildelingsmodeller for Sundhed og Omsorg: 

Tabel 3 Beregnet akkumuleret budgetstigning fra 2023 til 2026 i forhold til budget 2022 for 
Sy  jur ’  uvær     bu g    l  l  g m   l  g       c  ar  r f r  y bu g    l  l  g m -
del (hele 1.000 kr., 2023-prisniveau) 

Hovedscenarie Scenarie for sund aldring 2023 2024 2025 2026 

Den nuværende model   8.585 18.132 27.386 38.003 

Scenarie med alle fem delområder 

1 Ingen sund aldring 13.304 27.897 40.245 55.266 

2 Sund aldring - middellevetid 11.319 23.464 32.912 46.416 

3 Sund aldring – sundhedsprofil 10.111 21.182 29.763 40.628 

Scenarie med hjemmepleje, syge-
pleje, genoptræning og hjælpemidler 

1 Ingen sund aldring 8.371 17.709 25.428 34.813 

2 Sund aldring - middellevetid 7.079 14.837 20.721 29.088 

3 Sund aldring - sundhedsprofil 6.398 13.559 18.952 25.775 
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Det ses af tabellen, at den nuværende model som følge af befolkningsstigningen lægger 8,5 mio. kr. 

oveni budgettet for 2022 i det første år og i alt 38 mio. kr. over fire år. 

De tre scenarier under hovedscenariet med alle fem delområder lægger alle flere penge i budgettet end 

den nuværende model – mellem 10,1 og 13,3 mio. kr. det første år. Det vil sige mellem 1,6 og 4,8 mio. 

kr. mere end den nuværende model. 

De tre scenarier under hovedscenariet med kun fire delområder lægger alle færre penge i budgettet end 

den nuværende model – mellem 6,4 og 8,4 mio. kr. det første år. Det vil sige mellem 1,9 og 0,1 mio. kr. 

mindre end den nuværende model. 
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1. Indledning 
Syddjurs Kommune har med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at få udarbejdet en ekstern analyse 

af budgettildelingsmodellerne for Sundhed og Omsorg. Begrundelsen for analysen var, at antallet af 

ældre over 80 år forventes at stige med 25 procent frem til udgangen af budgetperioden 2022 til 2025. 

I februar 2022 vedtog byrådet et konkret kommissorium for analysen: 

Analysen skal tjene som grundlag for at fastlægge den fremtidige budgettildelingsmodel. Med analysen 

leveres to produkter:  

1. En analyse af det aktuelle udgiftsniveau i forhold til det forventede udgiftsbehov inden for for-
skellige alderskategorier på baggrund af en sammenlignende statistisk analyse indenfor 
Sundhed og Omsorgs forskellige overordnede budgetområder og i relation til den forventede 
demografiske udvikling. I analysearbejdet skal udfordringen vedrørende mellemkommunale 
betalinger og ydelser leveret til borgere under 67 år desuden afdækkes.  

2. Et politisk beslutningsgrundlag for en revision af budgettildelingsmodellerne for Sundhed og 
Omsorg i form af forslag til forskellige alternativer for en fremtidig budgettildelingsmodel, der 
også indeholder hjælpemiddelområdet. 

 

I denne rapport beskrives konklusionerne af analysen, som er udarbejdet af Index100 i samarbejde 

med medarbejdere fra Syddjurs Kommune i perioden februar til april 2022. 

I afsnit 2 beskrives plejehovet samt det udgiftsmæssige serviceniveau for Sundhed og Omsorg med 

udgangspunkt i de indbyggere, der bor i Syddjurs primo 2021 samt det vedtagne budget for 2022. 

Dette afsnit afdækker det første punkt i byrådets kommissorium. 

I afsnit 3 beskrives Syddjurs Kommunes nuværende budgettildelingsmodeller samt resultaterne af de 

beregninger, der leder frem til nye modeller for Sundhed og Omsorg. 

I afsnit 4 beskrives mulige scenarier for og budgetmæssige konsekvenser af indførelse af nye budget-

tildelingsmodeller for Sundhed og Omsorg. Dette afsnit afdækker det andet punkt i byrådets 

kommissorium. Derudover beskrives forholdene vedrørende mellemkommunale betalinger og ydelser 

leveret til borgere under 67 år, som er en del af det første punkt i kommissoriet. 
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2. Plejebehov og udgiftsmæssigt serviceniveau for Sundhed 
og Omsorg 

I dette afsnit præsenteres analysen af Syddjurs Kommunes plejebehov og udgiftsmæssige serviceniveau 

for bevillingerne på ældreområdet under Sundhed og Omsorg.  

I afsnit 2.1 introduceres først den statistiske model, der ligger til grund for analysen. 

Afsnit 2.2 beskriver herefter det beregnede objektive ”plejebehov” for borgerne i Syddjurs. Plejebehovet 

udtrykker hvor stor en andel af alle  y  j   ’    bygg    over 67 år, som forventes at modtage ældre-

pleje, når der tages hensyn til borgernes alder og socioøkonomiske forhold samt under antagelse af, at 

indbyggerne i Syddjurs mødes af en landsgennemsnitlig visitationspraksis. Plejebehovet i Syddjurs må-

les derfor også som et indekstal i forhold til plejebehovet på landsplan. Et plejebehov på fx indeks 90 

betyder således, at andelen af indbyggere på 67 år og derover, som forventes at modtage pleje, er 10 

procent lavere i Syddjurs end på landsplan. 

I afsnit 2.3 anvendes beregningerne af plejeb   v          b   g   ”det udgiftsmæssige serviceniveau”   

Syddjurs Kommune i budget 2022. Beregningen af det udgiftsmæssige serviceniveau bygger på en for-

udsætning om, at omkostningerne til ældrepleje pr. modtager i Syddjurs svarer til de landsgennemsnitlige 

omkostninger pr. modtager. Dermed antages de budgetterede udgifter til ældrepleje målt pr. 67+-årig 

indbygger også at udgøre den samme andel af landsgennemsnittet, som plejebehovet. I det nævnte 

eksempel, hvor andelen af plejemodtagere i Syddjurs blev beregnet til at være indeks 90 i forhold til 

landsplan, vil budgettet til ældrepleje målt pr. 67+-årig derfor også forventes at udgøre 90 procent af 

udgifterne på landsplan. Det udgiftsmæssige serviceniveau beregnes herefter ved at sætte det faktiske 

budget for 2022 i Syddjurs i forhold til de forventede budgetudgifter. Er det faktiske budget fx højere end 

de forventede budgetudgifter, vil man sige, at Syddjurs har et højt udgiftsmæssigt serviceniveau. 

2.1 Introduktion til den statistiske model 

Beregningerne i afsnit 2 er foretaget ved hjælp af en statistisk model, som behandler oplysninger på 

individniveau for alle ca. 950.000 67+-årige i de 88 kommuner (herunder de ca. 9.600 67+-årige i 

Syddjurs), hvor Danmarks Statistik i 2020 havde data i høj kvalitet for visitation til ældrepleje. Via den 

statistiske model beregnes      b   y        j  på D                    å       ”F             ”  hvor 

stor sandsynlighed hver enkelt borger i hele landet har for at modtage ældrepleje. Derfor kan modellen 

anvendes til at beregne, hvor stor en andel af de 67+-årige, der boede i Syddjurs Kommune pr. 1. januar 

2021, der kunne forventes at modtage ældrepleje.  

Modellen tager udgangspunkt i hver enkelt persons individuelle baggrundsforhold og de tilsvarende op-

lysninger fra kommunerne om, hvorvidt personen er visiteret til ældrepleje eller ej. Den statistiske model 

og de afledte forventede behov for ydelser afspejler således faktiske mønstre i visitation på landsplan. 

Den landsgennemsnitlige praksis for visitation til ydelser på ældreområdet bruges derfor som målestok 

for en objektiv visitation. Modellen indeholder 16 forskellige baggrundsvariable vedrørende hver enkelt 

persons alder, socioøkonomiske forhold og kontakter med sundhedsvæsnet. 

Figur 2.1 Grafisk illustration af den statistiske analyse af plejebehovet i Syddjurs Kommune 

 

 

Alle 67+-årige i kommuner 
med tilfredsstillende data-
kvalitet 

Alle 67+-årige i 
Syddjurs Kommune 

Statistisk model 

1 2 
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Figur 2.1 ovenfor giver overblik over analysen og viser, hvordan den statistiske model i trin 1 først kon-

strueres på baggrund af oplysninger om alle 67+-årige, hvorefter modellens resultater i trin 2 overføres 

til de konkrete indbyggere i Syddjurs Kommune. 

Modellen omfatter de tre væsentligste områder indenfor ældrepleje (og således også inden for Sundhed 

og Omsorgs bevillinger), nemlig hjemmepleje, pleje i plejeboliger og sygepleje. De to øvrige områder 

inden for ældrepleje, genoptræning og hjælpemidler, er ikke omfattet af modellen, da der ikke findes 

landsdækkende data for visitation til disse ydelser. 

I Bilag 1 gennemgås den statistiske model mere detaljeret.  

2.2 Syddjurs Kommunes plejebehov 

I det følgende præsenteres resultaterne af beregningen af plejebehovet i Syddjurs Kommune. Der foku-

seres således på, hvor stort det objektive behov for ældrepleje er blandt de 67+-årige indbyggere i 

Syddjurs. Plejebehovet defineres som den andel af indbyggerne, der forventes at modtage ældrepleje i 

form af enten hjemmepleje, pleje i plejebolig eller sygepleje, hvis de mødes af en landsgennemsnitlig 

visitationspraksis.  

Hvis alle ældre i Syddjurs blev mødt af den samme landsgennemsnitlige visitationspraksis, skulle man 

ud fra socioøkonomiske og demografiske baggrundsforhold forvente, at 23,4 procent af de 67+-årige i 

Syddjurs Kommune ville modtage ældrepleje i form af enten hjemmepleje, pleje i plejebolig eller syge-

pleje. På landsplan kan andelen af plejemodtagere opgøres til 26,4 procent. Dette vises i kolonnen yderst 

til højre i Tabel 2.1 nedenfor. I samme kolonne vises det samtidig i nederste række, at det gennemsnitlige 

behov for ældrepleje i Syddjurs Kommune svarer til indeks 88,6 i forhold til landsplan. Plejebehovet i 

Syddjurs er således godt 11 procent lavere end på landsplan.  

Tabel 2.1 Plejebehov målt som den gennemsnitlige forventede andel modtagere af 
ældrepleje i Syddjurs Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet i 2021 (procent af 
alle 67+-årige) 

 Hjemmepleje Plejebolig Sygepleje Ældrepleje i alt 

Syddjurs 14,0% 3,7% 18,0% 23,4% 

Landsplan 16,0% 4,9% 19,6% 26,4% 

Behovsindeks 87,4 74,5 92,3 88,6 

 

Tabellen viser desuden det gennemsnitlige behov for ældrepleje i Syddjurs og på landsplan opdelt på 

de tre områder indenfor ældreplejen. Det ses, at behovet for hjemmepleje i Syddjurs med indeks 87,4 er 

knap 13 procent lavere end på landsplan, at behovet for pleje i plejebolig er mere end 25 procent lavere 

end på landsplan (indeks 74,5), mens behovet for sygepleje med indeks 92,3 er knap 8 procent lavere 

end på landsplan. 

Det relativt lave behov for pleje i Syddjurs Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet skyldes, at 

ældrebefolkningen har en yngre aldersprofil, en bedre socioøkonomi og et lavere antal sundhedskontak-

ter, end tilfældet er på landsplan. Figur 2.2 nedenfor viser, hvordan de tre forskellige variabelgrupper 

hver især påvirker det samlede plejebehov i Syddjurs i forhold til behovet på landsplan. Af figuren fremgår 

det, at det især er borgernes socioøkonomiske forhold og deres aldersprofil, der hver med ca. 5. pro-

centpoint trækker plejebehovet ned i kommunen. Samtidig har borgerne i Syddjurs færre 

sundhedskontakter end den landsgennemsnitlige ældrebefolkning. Denne gruppe variable trækker det 

samlede plejebehov yderligere godt 1 procentpoint ned i forhold til landsplan. 
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Figur 2.2 Variabelgruppernes betydning for behovet for ældrepleje i Syddjurs Kommune 

 

Bilag 1 beskriver mere udførligt hvilke konkrete variable, der er medvirkende til at give ældrebefolkningen 

et relativt lavt plejebehov. Bl.a. beskriver bilaget, at den andel af de 67+-årige indbyggere i Syddjurs, 

som er over 80 år og dermed relativt plejekrævende, er betydeligt lavere end på landsplan. Syddjurs har 

dermed en relativt ung ældrebefolkning, som derfor har et relativt lavt behov for fx en plejebolig sam-

menlignet med ældrebefolkningen på landsplan. 

2.3 Syddjurs Kommunes udgiftsmæssige serviceniveau 

I Tabel 2.1 i afsnit 2.2 så vi, at Syddjurs Kommunes behov for hjemmepleje blev opgjort til indeks 87,4. 

Det betyder, at det beregnede plejebehov er 12,6 procent lavere end det landsgennemsnitlige behov.  

I Tabel 2.2 nedenfor er dette forhold omsat til et forventet udgiftsbehov målt i kr. pr. indbygger over 66 

år for budget 2022. Beregningerne bygger på en rimelig antagelse         y  j   ’ p  j b   v     i 

forhold til landsplan ikke har ændret sig fra opgørelsen over  y  j   ’ indbyggere pr. 1. januar 2021 til 

de indbyggere, der bor i kommunen i 2022. 

Budgettet for 2022 er valgt som grundlag for analysen, da det er det bedste og mest opdaterede udtryk 

for det serviceniveau, som politisk er besluttet for Syddjurs Kommune. 

Tabel 2.2 Syddjurs Kommunes udgiftsmæssige serviceniveau på ældreområdet, budget 
2022, kr. pr. 67+-årig 

2022-prisniveau 
Kr. pr. 67+-årig 

Forventede budget-
terede udgifter 2022 

Faktisk budgette-
rede udgifter 2022 

Service-   
indeks 

Hjemmepleje 
Syddjurs 11.369 13.389 117,8 

Landsplan 13.010 13.010 100,0 

Plejeboliger 
Syddjurs 17.930 16.219 90,5 

Landsplan 24.066 24.066 100,0 

Sygepleje 
Syddjurs 4.983 5.701 114,4 

Landsplan 5.401 5.401 100,0 

Ældrepleje i alt 
Syddjurs 34.282 35.309 103,0 

Landsplan 42.477 42.477 100,0 

 

Tabellens øverste rækker i tredje kolonne viser de forventede udgifter for Syddjurs. Man kan se, at ud-

gifterne til hjemmepleje på landsplan i budgetterne for 2022 kan opgøres til 13.010 kr. pr. 67+-årig. 

 y  j   ’ f  v       b  g   v    å      væ        p         v         å   .3 9   . p .  7+-årig. 
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På tilsvarende vis er udgifterne til plejeboliger og hjemmepleje på landsplan i de næste rækker i tabellen 

omregnet til forventede budgetter til de to delområder i Syddjurs. 

Når de forventede budgetter for de tre plejetyper lægges sammen, kan det i den næstnederste række 

ses, at Syddjurs i 2022 har forventede budgetterede udgifter til ældrepleje på i alt 34.282 kroner pr. 67+-

årig.  

De faktisk budgetterede udgifter til ældrepleje for de tre plejetyper i Syddjurs kan tilsvarende lægges 

sammen til 35.309 kroner pr. 67+-årig i kolonne fire. 

H       y  j   ’ f        b  g        fj                 b                    f  v                      

kan det udgiftsmæssige serviceniveau beregnes som et indekstal i kolonne fem. Er dette serviceindeks 

større end 100, har Syddjurs et større faktisk budget end forventet og vi siger, at kommunen har et højt 

udgiftsmæssigt serviceniveau. Er det beregnede serviceindeks under 100, er det udgiftsmæssige ser-

viceniveau lavt. 

Syddjurs har et samlet serviceindeks for ældrepleje på 103, hvilket betyder, at det udgiftsmæssige ser-

viceniveau er tæt på, men en smule højere (3 procent) end serviceniveauet på landsplan. 

Det udgiftsmæssige serviceniveau for hjemmepleje og sygepleje er relativt højt, henholdsvis 117,8 (dvs. 

at budgettet er ca. 18 procent højere end forventet) og 114,4, (ca. 14 procent højere end forventet) mens 

serviceniveauet for plejeboliger med indeks 90,5 er relativt lavt (ca. 10 procent lavere end forventet). 

Det væsentligste serviceindeks er dog indekset for ældrepleje i alt, idet serviceindeksene for de enkelte 

plejeydelser i høj grad kan være udtryk for lokale prioriteringer mellem de enkelte ydelser. 

Beregningerne i tabellen bygger på budgetdata fra Danmarks Statistik. Budgetterne er kontomæssigt 

afgrænsede, så de forventes at omfatte de udgifter for hele landet, som Syddjurs budgetterer under 

Sundhed og Omsorg. Det betyder også, at udgifter til mellemkommunale betalinger, altså det forhold at 

kommunerne køber og sælger pladser på ældreområdet af og til hinanden, er omfattet. Ligeledes er der 

ved afgrænsningen af budgetudgifterne taget hensyn til, at udgifter til borgere under 67 år er opgjort så 

ensartet som muligt på landsplan og i Syddjurs. 

Mulige forklaringer på det udgiftsmæssige serviceniveau på de forskellige delområder 

Syddjurs budgetterer i 2022 med større udgifter til hjemmepleje (17,8 procent) end forventet. Det kan 

der være to forklaringer på: 

• at man visiterer flere borgere til hjemmepleje end forventet 

• at man bruger flere udgifter pr. visiteret borger end på landsplan. 

Samtidig kan der være to årsager til, at man eventuelt bruger flere udgifter pr. visiteret borger end på 

landsplan: 

• at hver borger får flere timer end på landsplan 

• at de timer, man visiterer, har en højere pris end på landsplan. 

Tilsvarende kan de lave udgifter for plejeboliger (9,5 procent lavere end forventet) være udtryk for 

• at man visiterer færre borgere end forventet til en plejebolig 

• at hver plejeboligplads er billigere end på landsplan. 

Da det udgiftsmæssige serviceniveau bygger på budgettal for 2022, er det ikke muligt at lave en nøjagtig 

analyse af årsagerne til et henholdsvis højt eller lavt udgiftsmæssigt serviceniveau, da der på analyse-

tidspunktet ikke foreligger data for antal visiterede borgere i 2022. 

Index100 har dog lavet en analyse af visitationspraksis for 2020 for hjemmepleje og plejeboliger, hvor 

der både findes data for udgifter og for visitation af borgere til hjemmepleje og plejeboliger. Der findes 

ikke valide data til at gennemføre en analyse af visitationen til sygepleje. Analysens konklusioner kan 

forudsætningsvist overføres til budgettet for 2022. Det er dog velkendt, at 2020 var et år med betydelige 

budgetoverskridelser i Syddjurs, og anvendelsen af analysens konklusioner på budgettet for 2022 skal 

derfor tages med forbehold. 

Analysen for 2020 peger i retning af følgende forhold for hjemmeplejen og plejeboliger: 

Hjemmepleje: 

• Syddjurs visiterede flere borgere end forventet til hjemmepleje 

• Syddjurs visiterede flere timer for hver visiteret borger end forventet 

• Udgifterne for hjemmeplejetimer ser ud til at have været på niveau med prisen på landsplan 
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Plejeboliger: 

• Syddjurs visiterede flere borgere end forventet til en plejebolig 

• Udgifterne til hver plejebolig ser ud til at have været lavere end på landsplan 

Bilag 1 indeholder dokumentation for analysen. 
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3. Budgettildelingsmodeller for Sundhed og Omsorg 
I dette afsnit beskrives beregningerne af de nye budgettildelingsmodeller for Sundhed og Omsorg. I afsnit 

3.1 beskrives metoden til beregning af en budgettildelingsmodel, dernæst gennemgås i afsnit 3.2 de 

nuværende budgettildelingsmodeller for Sundhed og Omsorg kort, og endelig beregnes de nye budget-

tildelingsmodeller for Sundhed og Omsorg i afsnit 3.3. 

I det efterfølgende afsnit 4 gennemgås de budgetmæssige konsekvenser af to hovedscenarier med hver 

tre underscenarier for nye budgettildelingsmodeller. 

De detaljerede forudsætninger for de nye budgettildelingsmodeller er beskrevet i Bilag 2 til denne rap-

port. 

3.1 Beregning af en budgettildelingsmodel 

E  b  g          g               f    g å f      ”    g  f      ”  f           v      til at beregne, 

hvor meget det aktuelle budget skal forøges til næste budgetår, fordi der forventes flere ældre, og beho-

vet for udgifter på ældreområdet dermed stiger. Forudsætningen er, at man skal fastholde det aktuelle 

udgiftsmæssige serviceniveau pr. indbygger. Det mest præcise mål for det aktuelle serviceniveau er det 

senest vedtagne budget for 2022. Dette budget er resultatet af byrådets historiske beslutninger om op- 

og nedjusteringer af budgettet for Sundhed og Omsorg, herunder demografireguleringer i kraft af de 

nuværende budgettildelingsmodeller. 

En budgettildelingsmodel består af én eller flere delmodeller for adskilte aktivitetsområder. På ældreom-

rådet er der fem aktivitetsområder: Hjemmepleje, plejeboliger, sygepleje, genoptræning og hjælpemidler. 

Hver delmodel indeholder et beløb pr. indbygger (enhedsbeløb) opdelt i et antal aldersgrupper. Enheds-

beløbet udtrykker, hvor meget budgettet på det givne område skal reguleres op eller ned, hver gang 

befolkningstallet i aldersgruppen ændres med én borger. Modellen beregner den budgetmæssige kon-

sekvens af en forventet befolkningsændring ved at gange befolkningsændringen med enhedsbeløbet, jf. 

Figur 3.1. 

Figur 3.1 Budgettildelingsmodellens beregning af befolkningsafledt budgetændring 

 

Det er vigtigt at opdele modellen i forskellige aldersgrupper, da andelen af indbyggerne, der har behov 

for pleje (dækningsgraden) og dermed enhedsbeløbet stiger med alderen. Samtidig vil udviklingen i be-

folkningen være meget forskellige for de enkelte aldersgrupper. Kun ved at opdele modellen i 

aldersgrupper kan man foretage en præcis beregning af de kommende års budgetter. Derfor beregnes 

der et enhedsbeløb for hver aldersgruppe, som illustreret i Figur 3.2 nedenfor, hvor andelen af røde 

personer illustrerer dækningsgraden i hver aldersgruppe.  

Figur 3.2 Illustration af, at dækningsgraden og dermed enhedsbeløbet stiger med alderen 

  

Enhedsbeløbet = kr. pr. indbygger ikke 

pr. bruger. 

Hver bruger koster gennemsnitligt det 

samme. 

Andelen af indbyggere, der er brugere 

af ældrepleje (dækningsgraden) stiger 

med alderen. 

Derfor stiger enhedsbeløbet med alde-

ren. 

Beregningerne af enhedsbeløb tager 

udgangspunkt i de faktiske dæknings-

grader i Syddjurs Kommune. 
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Beregningen af enhedsbeløbene for de enkelte aldersgrupper foregår i fem trin, som er skematisk be-

skrevet i Tabel 3.1 nedenfor. 

Tabel 3.1 Procedure for beregning af enhedsbeløb for fem delområder og 6 aldersgrupper 

 Beregningstrin Forklaring 

1 Afgrænsning og opdeling af 
budgettet for Sundhed og 
Omsorg 

Udgangspunktet for beregningen af enhedsbeløbene er det vedtagne bud-
get for 2022 for Sundhed og Omsorg. Budgettet opdeles i fem delområder 
(hjemmepleje, plejeboliger, sygepleje, genoptræning og hjælpemidler) 

2 Opgørelse af demografiaf-
hængige udgifter 

Herefter adskilles de variable – eller demografiafhængige – udgifter fra de 
faste. De variable udgifter er de udgifter, som vil ændre sig fra budgetår til 
budgetår, når antallet af borgere ændrer sig. På hjemmeplejeområdet kan 
variable udgifter fx være lønudgifter til plejepersonalet.  
 
Faste udgifter er udgifter, som kun i meget begrænset omfang er afhængige 
af antallet af borgere og brugere. På hjemmeplejeområdet kan et eksempel 
på en fast udgift være udgifter til hjemmeplejens centrale ledelse.  
 
Trinvist variable udgifter er en mellemtype, som over længere tid vil være 
afhængig af udviklingen i antallet af borgere, men som ikke har den samme 
direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen fra budgetår til budgetår. 
Det kan fx være lønudgifter til nattevagter, hvor antallet af medarbejdere 
først øges, når der er konstateret en vis tilgang af nye brugere i hjemmeple-
jen. Hverken de faste eller de trinvist variable udgifter indregnes i 
budgetmodellens enhedsbeløb.  

3 Fordeling af demografiaf-
hængige udgifter på 6 
aldersgrupper 

Da behovet for pleje, og dermed udgifterne stiger med alderen, og da be-
folkningen forventes at udvikle sig meget forskellige i forskellige 
aldersgrupper, beregnes der enhedsbeløb for seks aldersgrupper.  
 
Aldersgrupperne er: under 67 år, 67-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-89 år 
samt 90 år og derover. 
 
Den variable andel af budgettet for hvert af de fem delområder fordeles på 
de seks aldersgrupper efter en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen beskriver, 
hvor stor en procentdel af de variable udgifter, der anvendes til borgere i de 
seks aldersgrupper. Fordelingsnøglen for fx hjemmepleje konstrueres på 
baggrund af oplysninger fra omsorgssystemet, der fortæller, hvor stor en 
procentdel af samtlige hjemmeplejetimer i 2021, som blev visiteret til bor-
gere i forskellige aldersgrupper.  

4 Befolkningstal for 2022 for 6 
aldersgrupper som forudsat i 
befolkningsprognosen fra 
2021 

Budgettildelingsmodellen tager udgangspunkt i et enhedsbeløb for hver ind-
bygger i de seks aldersgrupper. Da udgangspunktet for modellen er 
budgettet for 2022, anvendes også det befolkningstal, der var en del af for-
udsætningerne for dette budget, nemlig prognosetallet fra 2021 
 

5 Beregning af enhedsbeløb Enhedsbeløbene for hver aldersgruppe beregnes ved at dividere det vari-
able budget for hvert delområde og for hver aldersgruppe med 
befolkningstallet for hver aldersgruppe 

 

Størrelsen af de nødvendige budgetreguleringer afhænger således af fire forhold: 

1. Udviklingen i antallet af borgere med et plejebehov i Syddjurs Kommune 

2. Den nærmere alderssammensætning af borgere med et plejebehov 

3. Hvor stor en del af Sundhed og Omsorg der omfattes af den nye budgettildelingsmodel 

4. Hvilke forudsætninger der lægges ind i modellen om sund aldring 

De to første punkter omhandler objektive forhold, som Syddjurs Kommune ikke kan påvirke, mens de to 

sidste punkter på forskellig vis påvirkes af politiske valg.  

Det første politiske valg handler om, hvor stor en del af Sundhed og Omsorg, der er omfattet af budget-

tildelingsmodellen. Sundhed og Omsorg kan deles op i fem delområder, og nogle kommuner vælger at 

inkludere alle fem områder i modellen, mens andre kun inkluderer udvalgte områder. De fem delområder 

er: 

• Hjemmepleje 

• Plejeboliger 

• Sygepleje 

• Genoptræning 

• Hjælpemidler 
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Det andet politiske valg handler om hvilke forudsætninger, der skal lægges ind i modellen om udgiftsef-

fekten af sund aldring, dvs. tendensen til at ældre borgere ikke bare lever længere, men også har et 

bedre fysisk helbred og funktionsniveau end tidligere årgange havde på samme alderstrin. Sund aldring 

beskrives nærmere i afsnit 4. 

3.2 Syddjurs Kommunes nuværende budgettildelingsmodeller 

For at kunne beregne de budgetmæssige konsekvenser af at indføre nye budgettildelingsmodeller for 

Sundhed og Omsorg, er det nødvendigt at kende de nuværende. 

I forbindelse med Syddjurs Kommunes vedtagelse af budgettet for 2016 besluttede byrådet at indføre 

en justeret budgettildelingsmodel, der tildeler midler efter antallet af ældre. Hensigten med budgettilde-

lingsmodellen var at sikre grundlag for et uændret serviceniveau ved en stigning i antallet af ældre.  

Modellen bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen af 75+-årige. Modellen dækker alle udgifts-

områder under bevillingen Sundhed og Omsorg undtagen hjælpemiddelområdet, som har sin egen 

budgettildelingsmodel, der bygger på udviklingen i antal indbyggere på 85 år og derover. 

Tabel 3.2 nedenfor viser de enhedsbeløb, der er gældende for de to nuværende budgettildelingsmodeller 

inden for Sundhed og Omsorg. Enhedsbeløbene for områderne ekskl. hjælpemidler er inspireret af en-

hedsbeløb, som er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af KORA.1 I sidste kolonne er 

enhedsbeløbene for de to budgetmodeller lagt sammen med henblik på at kunne beregne budgetregu-

leringen for begge modeller på én gang. 

Tabel 3.2 Syddjurs Kommunes nuværende budgettildelingsmodeller – enhedsbeløb (kr. pr. 

indbygger i de relevante aldersgrupper, 2023-prisniveau) 

Aldersgruppe Alle områder ekskl. hjælpemidler Hjælpemidler I alt 

Under 67 år 0 0 0 

67-74 år 0 0 0 

75-79 år 10.210 0 10.210 

80-84 år 39.819 0 39.819 

85-89 år 39.819 7.887 47.706 

90+ år 75.554 7.887 83.441 

Kilde: Syddjurs Kommunes budget for 2022. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at man oprindeligt valgte at lade modellen starte ved indbyggere på 75 

år, selvom der også er borgere under 75 år, der modtager ældrepleje. Dette valg skulle skønsmæssigt 

afspejle det forhold, at borgerne i fremtiden forventes at blive mere selvhjulpne, også kendt som anta-

g         ”           g”. Tabellen viser derfor også, at enhedsbeløbene for       g  pp     ”       7 

å ”  g ” 7-7  å ” er 0 kr., Dette er relevant, når der i næste afsnit foretages beregninger af enhedsbeløb 

for alle aldersgrupper fra 0 til 90+ år. 

3.3 Nye budgettildelingsmodeller for Sundhed og Omsorg 

I dette afsnit gennemgås kort, hvordan enhedsbeløbene i de nye budgettildelingsmodeller for Sundhed 

og Omsorg er beregnet. Enhedsbeløbene er beregnet efter den procedure, der blev beskrevet i Tabel 

3.1 i afsnit 3.1 og med udgangspunkt i de opgjorte variable udgifter i budget 2022, som er fordelt på 

aldersgrupper ved hjælp af aktivitetsdata for visiterede timer mv. i 2021. Opgørelsen af enhedsudgifterne 

for hver aldersgruppe er foretaget ved at dividere de variable udgifter med befolkningstallet for 2022. Det 

anvendte befolkningstal for 2022 stammer fra den befolkningsprognose, som er udarbejdet i 2021. Prog-

nosetallet for 2022 anvendes i stedet for det faktiske befolkningstal, da prognosetallet var en væsentlig 

del af forudsætningerne for budgettet for 2022. Hvis man i stedet havde anvendt det faktiske befolk-

ningstal, ville enhedsbeløbene ikke korrekt afspejle det politisk vedtagne serviceniveau. 

De variable udgifter for Sundhed og Omsorg er opgjort til 324 mio. kr. ud af et samlet budget for 2022 på 

436 mio. kr. for de omfattede delområder. De variable udgifter udgør dermed 74 procent af det samlede 

budget. Bilag 2 beskriver mere detaljeret, hvordan de variable udgifter er opgjort. Her skal det dog næv-

nes, at de variable udgifter omfatter udgifter til borgere under 67 år, som modtager pleje samt de 

mellemkommunale betalinger, hvor Syddjurs har udgifter til egne borgere, der modtager ydelser i andre 

 

1 KORA: Demografimodeller på ældreområdet. Nørgaard et. al. Aarhus 2013. 
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kommuner, og indtægter vedrørende andre kommuners borgere, der får leveret ydelser af Syddjurs 

Kommune. 

Alle beløb er opgjort i 2023-prisniveau, da budgetmodellerne jo netop skal anvendes i budgetlægningen 

for 2023. 

Ved hjælp af individuelle fordelingsnøgler for hvert delområde er de variable udgifter i budget 2022 fordelt 

på aldersgrupper, som det fremgår af Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Aldersfordelingsnøgle og variable udgifter i budget 2022 fordelt på aldersgrupper 
for alle fem delområder under Sundhed og Omsorg (mio. kr., 2023 prisniveau) 

Aldersgruppe Fordelingsnøgle Variable udgifter 

Under 67 år 12,7% 41,1 

67-74 år 14,2% 45,2 

75-79 år 16,7% 53,0 

80-84 år 18,6% 59,1 

85-89 år 16,8% 53,4 

90 år og derover 22,7% 72,2 

I alt 100,0% 323,9 

 

Bilag 2 viser en detaljeret oversigt over fordelingsnøgler og variable budgetter for de fem delområder 

hver især. 

Tabel 3.4 nedenfor viser de anvendte befolkningstal for 2022 (kolonne 2) som forventet i befolknings-

prognosen fra 2021. Disse tal er anvendt til at beregne enhedsudgifterne for de relevante aldersgrupper, 

som også er vist i tabellen (kolonne 3-7). 

Tabel 3.4 Anvendte befolkningstal for 2022 (jf. prognose 2021) og beregnede enhedsbeløb 
for de nye budgettildelingsmodeller (kr. pr. indbygger, 2023-prisniveau) 

Aldersgruppe Befolkningtal 
2022 

Enhedsbeløb 

Hjemme-
pleje 

Pleje-
boliger 

Sygepleje Genop-
træning 

Hjælpe-
midler 

I alt 

Under 67 år 33.222 374 174 157 259 271 1.236 

67-74 år 4.926 3.295 2.272 1.326 1.578 697 9.168 

75-79 år 2.630 7.376 6.737 2.748 2.171 1.126 20.158 

80-84 år 1.509 15.269 14.334 4.839 3.467 1.247 39.154 

85-89 år 730 33.481 25.538 8.181 3.908 1.991 73.100 

90 år og der-
over 359 86.578 81.112 22.650 8.138 2.566 201.045 

 

I den sidste kolonne i tabellen er alle delområdernes enhedsbeløb lagt sammen.  

I Tabel 3.5 nedenfor er de nye modellers enhedsbeløb sammenlignet med enhedsbeløbene i de nuvæ-

rende modeller for Sundhed og Omsorg. 
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Tabel 3.5 Sammenligning af enhedsbeløb i de nye og de nuværende budgettildelingsmo-
deller (kr. pr. indbygger i de relevante aldersgrupper)  

Aldersgruppe Nye budgettildelingsmodeller i alt Nuværende budgettildelingsmodeller 

Under 67 år 1.236 0 

67-74 år 9.168 0 

75-79 år 20.158 10.210 

80-84 år 39.154 39.819 

85-89 år 73.100 47.706 

90 år og derover 201.045 83.441 

 

Man ser, at de samlede enhedsbeløb i de nye modeller for de fleste aldersgrupper er væsentligt højere 

end enhedsbeløbene for de to nuværende modeller. I sammenligningen skal man dog tage hensyn til, 

at enhedsbeløbene for de nuværende modeller afspejler antagelser om sund aldring, hvilket ikke er til-

fældet for enhedsbeløbene i de nye modeller. Afsnit 4 vil beskrive, hvordan de nye modeller håndterer 

antagelser om sund aldring. 

En egentlig sammenligning af de nuværende og de nye budgettildelingsmodeller vil ligeledes ske i sce-

narieberegningerne i næste afsnit, hvor de budgetmæssige konsekvenser af de nye modeller for hvert 

scenarie holdes op imod den budgettildeling, som kan beregnes for de nuværende modeller. 
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4. Scenarieberegninger for Sundhed og Omsorgs budget 
I dette afsnit beskrives de økonomiske konsekvenser af de to centrale valg, som Syddjurs Kommune 

skal træffe i forbindelse med implementeringen af den nye budgettildelingsmodel på ældreområdet.  

Afsnittet præsenterer to hovedscenarier, som afspejler to forskellige afgrænsninger af, hvilke delområder 

der skal være omfattet af tildelingsmodellen. Det første hovedscenarie inkluderer alle fem delområder, 

mens det andet hovedscenarie inkluderer følgende fire delområder; hjemmepleje, sygepleje, genoptræ-

ning og hjælpemidler. Det vil sige, at Syddjurs i det andet hovedscenarie udelader plejeboliger af den 

automatiske budgetregulering ved et stigende antal ældre. Budgetændringer som følge af stigende be-

hov for driftsudgifter til plejeboliger skal derfor vedtages som en budgetændring ved siden af 

budgettildelingsmodellen. Det kan fx være i forbindelse med en beslutning om at øge antallet af plejebo-

liger. 

Hvert af de to hovedscenarier indeholder tre underscenarier, hvor der gøres forskellige antagelser om 

udgiftseffekten af sund aldring. Budgettildelingsmodellen er udarbejdet således, at Syddjurs Kommune 

kan lave scenarieberegninger med hver af de tre tilgange til sund aldring og vælge den tilgang, der er 

størst tiltro til. De tre underscenarier tager udgangspunkt i de følgende tre forskellige antagelser om sund 

aldring: 

Boks 4.1 Tre underscenarier med forskellige antagelser om sund aldring 

Underscenarie 1: Uden indregning af sund aldring 

I dette scenarie tages der ikke højde for den generelle tendens til sund aldring. Beregninger i dette 
scenarie baserer sig dermed på Syddjurs Kommunes befolkningsprognose og er en ren fremskrivning 
af de aktuelle enhedsudgifter på ældreområdet.  

Underscenarie 2: Sund aldring beregnet ud fra den forventede middellevetid 

Det andet scenarie tager udgangspunkt i den forventede middellevetid som skønnet af Danmarks 
Statistik. Middellevetiden forventes at stige, og både danske og internationale studier peger på, at 
denne stigning samtidig medfører f     ”g   ”  g ”     ”   v å 2. Antallet af leveår med dårligt helbred 
på grund af alderdom vurderes med andre ord at være nogenlunde stabilt over tid. I forhold til ældre-
området begrunder disse fund en antagelse om, at antallet af år, man har brug for plejeydelser fra 
kommunen, ikke ændrer sig med den stigende middellevetid. I stedet udskydes det gennemsnitlige 
tidspunkt for den første kontakt med ældreplejen blot. Beregningsteknisk betyder det, at enhedsbelø-
bene for de enkelte aldersgrupper falder en smule over tid. 

Underscenarie 3: Sund aldring beregnet ud fra Den Nationale Sundhedsprofil 

Som den tredje mulighed kan effekten af sund aldring også skønnes med udgangspunkt i data fra 
Den Nationale Sundhedsprofil. Sundhedsprofilundersøgelserne gennemføres i et samarbejde mellem 
de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Via spørgeskemaer til et 
stort udsnit af befolkningen er der indsamlet sammenlignelige oplysninger om danskernes fysiske 
helbred i 2010, 2013, 2017 og 2021. I forbindelse med undersøgelsen i 2010 blev der på baggrund af 
12 spørgsmål udarbejdet et indeks for borgernes fysiske helbred. Det er derfor muligt at følge udvik-
lingen i danskernes fysiske helbred fra 2010 til 2021. Resultaterne fra undersøgelserne viser, at 
andelen af ældre der angiver, at de har dårligt fysisk helbred, er faldende. Gruppen af ældre med 
dårligt fysisk helbred kan siges at udgøre den potentielle målgruppe for den kommunale hjemmepleje. 
Beregningsteknisk betyder det også her, at enhedsbeløbene for de enkelte aldersgrupper falder en 
smule over tid. Faldet er en smule større end ved sund aldring beregnet ud fra den forventede mid-
dellevetid. 

Sund aldring er yderligere uddybet i bilag 2 

I beregningerne af de budgetmæssige konsekvenser af de forskellige scenarier fokuseres der på for-

skellen mellem de budgetreguleringer, som de nuværende modeller beregner, og de budgetreguleringer 

der er resultatet af scenarierne for de nye modeller. 

De faktiske budgetreguleringer som følge af både de nuværende modeller og scenarierne for de nye 

modeller vil naturligvis også blive præsenteret i gennemgangen. 

 

2 Se fx Murray et al, “Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and inju-
ries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition”. 
The Lancet, Volume 386, No. 10009, p. 2145-2191, 28 November 2015. 
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4.1 Den forventede befolkningsudvikling i Syddjurs 

Inden gennemgangen af de budgetmæssige konsekvenser af de forskellige scenarier for en ny budget-

tildelingsmodel er det dog værd at kaste et blik på befolkningsprognosen, som udgør en væsentlig 

beregningsforudsætning for både de nuværende og de nye modeller. 

I Tabel 4.1 ses den forventede udvikling i antallet af ældre borgere i Syddjurs i indeværende budgetpe-

riode og frem til 2026. Tabellen afspejler det administrative oplæg til befolkningsprognosen, udarbejdet 

i foråret 2022. Resultaterne af scenarieberegningerne vil ændre sig, hvis befolkningsprognosen ændres. 

Af tabellen fremgår det, at antallet af borgere i Syddjurs, især i de ældre aldersgrupper med et relativt 

stort plejebehov, forventes at stige i perioden fra 2022 til 2026.  

Tabel 4.1 Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper i Syddjurs Kom-
mune 

Aldersgruppe 2022 2023 2024 2025 2026 

Under 67 år 33.428 33.689 33.970 34.194 34.439 

67-74 år 4.909 4.792 4.795 4.785 4.802 

75-79 år 2.654 2.820 2.881 2.841 2.746 

80-84 år 1.510 1.579 1.670 1.830 1.991 

85-89 år 746 793 873 903 957 

90 år og derover 349 372 389 412 443 

I alt 43.596 44.044 44.579 44.965 45.379 

Kilde: Syddjurs Kommunes befolkningsprognose, administrativt oplæg, marts 2022 

Udviklingen er desuden illustreret i Figur 4.1 nedenfor. Figuren viser den forventede indekserede befolk-

ningsudvikling i Syddjurs Kommune i den tiårige periode fra 2022 til 2032. 

Figur 4.1 Forventet befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune fra 2022 til 2032 i 
aldersgrupperne anvendt i de nye budgettildelingsmodeller (indekstal, 2022 = 100)  

  

Kilde: Syddjurs Kommune befolkningsprognose fra 2022, administrativt oplæg, marts 2022 

Figuren viser, at indbyggertallet i særligt de tre ældste aldersgrupper, som samtidig er de mest plejekræ-

vende, forventes at stige markant de kommende 10 år. For både gruppen af 85-89-årige og for de 90+-

årige forventes næsten en fordobling af befolkningstallet. Antallet af 80-84-årige forventes i de første syv 

år at udvikle sig lige så meget som de to ældste grupper, hvorefter der forventes et fald. Samlet set 
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forventes gruppen at stige med 40 procent. For de yngste aldersgrupper, under 67-år, 67-74 år samt 75-

79 år forventes en mere moderat udvikling på mellem nul og syv procent. 

4.2 Hovedscenarie 1: Budgettildelingsmodel med alle fem delområder 

I det første hovedscenarie er alle fem delområder inkluderet i budgettildelingsmodellen. Det vil sige, at 

den stigende ældrebefolkning løbende fører til opjustering af udgifterne på hvert enkelt af de følgende 

fem områder: 

• Hjemmepleje 

• Plejeboliger 

• Sygepleje 

• Genoptræning 

• Hjælpemidler 

Figur 4.2 viser de akkumulerede budgetændringer frem til 2032 som følge af henholdsvis Syddjurs Kom-

munes nuværende model og de tre forskellige beregninger af sund aldring for den nye 

budgettildelingsmodel med alle fem delområder inkluderet. 

Figur 4.2 Akkumulerede budgetændringer fra 2022 til 2032 med Sy  jur ’ nuværende 
modeller og tre scenarier for nye modeller med alle fem delområder inkluderet (mio. kr. 
2023-prisniveau) 

 

Figuren viser, at den nye model uden sund aldring ikke overraskende er det scenarie, der medfører den 

største budgetregulering over tid. I 2032 (på 10 år) vil denne model have lagt 135 mio. kr. oveni det 

nuværende budget. Dernæst følger den nye model med scenariet med sund aldring efter middelleve-

tidsmodellen. Dette scenarie vil på 10 år regulere budgettet med 108 mio. kr. Scenariet med sund aldring 

beregnet efter Den Nationale Sundhedsprofil regulerer budgettet en smule mere end  y  j   ’   væ 

rende modeller. Samlet set regulerer dette scenarie budgettet med 91 mio. kr. over ti år, hvilket er i alt 

10 mio. kr. mere end de nuværende modeller, som vil regulere budgettet med 81 mio. kr. over ti år. 

I det følgende gennemgås de tre scenarier mere detaljeret. 

4.2.1 Underscenarie uden indregning af sund aldring 

Det første underscenarie for den brede afgrænsning af budgettildelingsmodellen består i en ren frem-

skrivning af de aktuelle enhedsudgifter på baggrund af Syddjurs Kommunes befolkningsprognose. Der 

tages således ikke højde for effekten af sund aldring. Tabel 4.2 nedenfor viser hvor stort et akkumuleret 

beløb, der skal lægges til det variable/demografiafhængige budget ved en sådan fremskrivning set i 

forhold til 2022. 
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Tabel 4.2 Udvikling i demografiafhængigt budget for Sundhed og Omsorg (alle fem delom-
råder), scenarie uden sund aldring samt nuværende modeller (1.000 kr., 2023-prisniveau)  

Aldersgruppe 2023 2024 2025 2026 

Under 67 år 322 670 946 1.249 

67-74 år -1.077 -1.044 -1.135 -978 

75-79 år 3.343 4.571 3.777 1.864 

80-84 år 2.712 6.261 12.529 18.843 

85-89 år 3.420 9.309 11.441 15.428 

90+ år 4.585 8.129 12.686 18.860 

Ny model i alt 13.304 27.897 40.245 55.266 

Nuværende model 8.585 18.132 27.386 38.003 

Forskel til nuv. model 4.719 9.765 12.858 17.263 

 

Tabel 4.2 viser desuden hvor stort et beløb, den nuværende model vil lægge til det variable budget for 

2022 i løbet af de næste fire år samt forskellen i udgifter mellem Syddjurs Kommunes nuværende tilde-

lingsmodel og den fulde model med alle fem delområder af ældreplejen inkluderet. Tabellen viser, at 

budgettet i dette scenarie fra 2022 til 2023 stiger med 4,7 mio. kr. mere end  y  j   ’   væ           . 

På fire år giver modellen en stigning, der er 17,3 mio. kr. større end den nuværende models. 

I alt vil dette scenarie betyde en budgetstigning på 13,3 mio. kr. i 2023 og 55,3 mio. kr. i 2026.  

4.2.2 Underscenarie med sund aldring beregnet ud fra forventet middellevetid 

Når der tages højde for en forventet effekt af sund aldring, nedjusteres de enhedsudgifter, der lægges til 

grund for udgiftsfremskrivningen, år for år. Det dæmper udgiftsvæksten som følge af det stigende antal 

ældre, men den præcise udgiftseffekt afhænger af, hvilke specifikke antagelser der gøres om den sunde 

aldring. I Tabel 4.3 er fremskrivningen af det samlede ældreområdes demografiafhængige budget vist, 

når der korrigeres for sund aldring med udgangspunkt i data for udviklingen i den forventede middelle-

vetid. 

Tabel 4.3 Udvikling i demografiafhængigt budget for Sundhed og Omsorg (alle fem delom-
råder), scenarie med sund aldring udledt af data for middellevetider samt nuværende 
modeller (1.000 kr., 2023-prisniveau) 

Aldersgruppe 2023 2024 2025 2026 

Under 67 år 322 670 946 1.249 

67-74 år -1.542 -2.195 -2.965 -3.445 

75-79 år 2.593 3.211 2.224 -265 

80-84 år 2.363 5.434 10.779 16.998 

85-89 år 2.946 8.505 10.344 14.138 

90+ år 4.637 7.840 11.583 17.741 

Ny model i alt 11.318 23.464 32.911 46.415 

Nuværende model 8.585 18.132 27.386 38.003 

Forskel til nuv. model 2.733 5.333 5.525 8.412 

 

Tabel 4.3 viser, at budgettet i dette scenarie stiger med 2,7 mio. kr. mere end den nuværende model 

det første år. Over en fireårig periode tillægger scenariet 8,4 mio. kr. mere til budgettet end den nuvæ-

rende model, hvilket svarer til knap halvdelen af den samlede budgetmæssige konsekvens i det 

foregående scenarie. I alt vil dette scenarie betyde en budgetstigning på 11,3 mio. kr. i 2023 og 46,4 

mio. kr. i 2026.  
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4.2.3 Underscenarie med sund aldring beregnet ud fra Den Nationale Sundheds-
profil 

Tabel 4.4 nedenfor viser, hvad der sker med det demografiafhængige budget på ældreområdet, når 

demografireguleringen af de fem delområder i stedet korrigeres for sund aldring med udgangspunkt i 

data fra Den Nationale Sundhedsprofil om den historiske udvikling i ældre danskeres fysiske helbred.  

Tabel 4.4 Demografiafhængigt budget for Sundhed og Omsorg med sund aldring udledt af 
data fra Den Nationale Sundhedsprofil samt nuværende modeller (1.000 kr., 2023-prisni-
veau) 

Aldersgruppe 2023 2024 2025 2026 

Under 67 år 322 670 946 1.249 

67-74 år -945 -780 -739 -447 

75-79 år 2.610 3.085 1.594 -931 

80-84 år 1.895 4.545 9.728 14.807 

85-89 år 2.651 7.626 8.850 11.789 

90+ år 3.578 6.034 9.384 14.161 

Ny model i alt 10.111 21.181 29.762 40.628 

Nuværende model 8.585 18.132 27.386 38.003 

Forskel til nuv. model 1.526 3.050 2.377 2.625 

 

Af Tabel 4.4 fremgår det, at dette scenarie vil medføre en stigning i budgettet, der er 1,5 mio. kr. højere 

i 2023 i forhold til den nuværende model. Over en fireårig periode tillægger scenariet 2,6 mio. kr. mere 

til budgettet end den nuværende model. Dette scenarie giver den mindste budgetstigning af de tre un-

derscenarier i hovedscenarie 1. I alt medfører dette scenarie en budgetstigning på 10,1 mio. kr. i 2023 

stigende til 40,6 mio. kr. i 2026. 

4.3 Hovedscenarie 2: Budgettildelingsmodel med fire delområder 

Det andet hovedscenarie, som præsenteres her, beskriver en situation, hvor Syddjurs Kommune vælger 

kun at inkludere hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og hjælpemidler i budgettildelingsmodellen. Det 

betyder, at plejeboliger udelades af den automatiske budgetregulering ved et stigende antal ældre. Det 

dæmper naturligvis     ”           ”   g f  væ        f  g   f b  g          g         .  
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Figur 4.3 Fremskrivning af budgetændringen med nuværende model og de tre typer af sund 
aldring – model uden plejeboliger 

 

Figuren viser, at den nye model uden sund aldring ikke overraskende er det scenarie, der medfører den 

største budgetregulering over tid. I 2032 (på 10 år) vil denne model have lagt 85 mio. kr. oveni det 

nuværende budget. Dette er kun en smule mere end de nuværende modeller, der lægger 81 mio. kr. til 

budgettet for 2022. Dernæst følger den nye model med scenariet med sund aldring efter middellevetids-

modellen. Dette scenarie vil på 10 år regulere budgettet med 68 mio. kr. Scenariet med sund aldring 

beregnet efter Den Nationale Sundhedsprofil regulerer budgettet med 57 mio. kr. over ti år, hvilket er i 

alt ca. 24 mio. kr. mindre end de nuværende modeller. 

4.3.1 Underscenarie uden indregning af sund aldring 

Vi ser først på tilgangen uden sund aldring, som er vist i Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Demografiafhængigt budget med hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og hjæl-
pemidler uden indregning af sund aldring (1.000 kr., 2023-prisniveau) 

Aldersgruppe 2023 2024 2025 2026 

Under 67 år 277 576 813 1.073 

67-74 år -810 -785 -854 -735 

75-79 år 2.225 3.043 2.515 1.241 

80-84 år 1.719 3.969 7.942 11.945 

85-89 år 2.225 6.057 7.444 10.038 

90+ år 2.735 4.849 7.568 11.251 

Ny model i alt 8.371 17.709 25.428 34.813 

Nuværende model 8.585 18.132 27.386 38.003 

Forskel til nuv. model -214 -422 -1.958 -3.190 

 

Dette scenarie medfører, at budgettet stiger med 0,2 mio. kr. mindre end den nuværende model det 

første år. Over en fireårig periode tillægger scenariet 3,2 mio. kr. mindre til budgettet end den nuvæ-

rende model. I alt vil dette scenarie betyde en budgetstigning på 8,4 mio. kr. i 2023 stigende til 34,8 

mio. kr. i 2026.  
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4.3.2 Underscenarie med sund aldring beregnet ud fra forventede middellevetider 

Tabel 4.6 viser udviklingen i det demografiafhængige budget for de fire områder, når tildelingsmodellen 

korrigeres for sund aldring ud fra data om forventede middellevetider.  

Tabel 4.6 Demografiafhængigt budget med hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og hjæl-
pemidler udledt af data for middellevetid (1.000 kr., 2023-prisniveau) 

Aldersgruppe 2023 2024 2025 2026 

Under 67 år 277 576 813 1.073 

67-74 år -1.160 -1.651 -2.230 -2.591 

75-79 år 1.780 2.236 1.593 -23 

80-84 år 1.510 3.472 6.892 10.838 

85-89 år 1.907 5.518 6.709 9.174 

90+ år 2.765 4.686 6.944 10.618 

Ny model i alt 7.079 14.837 20.721 29.088 

Nuværende model 8.585 18.132 27.386 38.003 

Forskel til nuv. model -1.506 -3.295 -6.665 -8.915 

 

Dette scenarie medfører, at budgettet stiger med 1,5 mio. kr. mindre end den nuværende model det 

første år. Over en fireårig periode tillægger scenariet 8,9 mio. kr. mindre til budgettet end den nuvæ-

rende model. I alt vil dette scenarie betyde en budgetstigning på 7,1 mio. kr. i 2023 stigende til 29,1 

mio. kr. i 2026.  

4.3.3 Underscenarie med sund aldring beregnet ud fra Den Nationale Sundheds-
profil 

Endelig viser Tabel 4.7 nedenfor udviklingen i det demografiafhængige budget for de fire områder, når 

demografireguleringen korrigeres for sund aldring på baggrund af data fra Den Nationale Sundhedsprofil 

om de ældres fysiske helbred.  

Tabel 4.7 Demografiafhængigt budget med hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og hjæl-
pemidler med sund aldring udledt af data fra Den Nationale Sundhedsprofil (1.000 kr., 2023-
prisniveau) 

Aldersgruppe 2023 2024 2025 2026 

Under 67 år 277 576 813 1.073 

67-74 år -714 -592 -564 -347 

75-79 år 1.752 2.083 1.104 -565 

80-84 år 1.211 2.902 6.200 9.435 

85-89 år 1.732 4.978 5.783 7.706 

90+ år 2.140 3.611 5.615 8.472 

I alt 6.399 13.559 18.952 25.775 

Nuværende model 8.585 18.132 27.386 38.003 

Forskel til nuv. model -2.187 -4.573 -8.434 -12.228 

 

Dette scenarie medfører, at budgettet stiger med 2,2 mio. kr. mindre end den nuværende model det 

første år. Over en fireårig periode tillægger scenariet 12,2 mio. kr. mindre til budgettet end den nuvæ-

rende model. I alt vil dette scenarie betyde en budgetstigning på 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til 25,8 

mio. kr. i 2026.  
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Bilag 1 Plejebehov, udgiftsmæssigt serviceniveau og visi-
tationspraksis 

Den statistiske metode bag beregningerne af plejebehovet 

Den statistisk model fastlægger, hvilke baggrundsforhold der øger eller mindsker sandsynligheden for at 

modtage ældrepleje baseret på data for alle 67+-årige i 88 kommuner, som er vurderet til at have en god 

datakvalitet.  

Modellen er udarbejdet under Danmarks Statistiks forskerordning, hvor individdata kan tilgås i anonymi-

seret form. 

Modellen anvendes til at beregne individuelle sandsynligheder for at modtage ældrepleje for alle 67+-

årige. Den enkelte persons beregnede sandsynlighed afhænger ikke af, om personen rent faktisk mod-

tager ældrepleje eller ej. 

De individuelle sandsynligheder sammenvejes til et gennemsnitligt forventet plejebehov i hhv. Syddjurs 

Kommune og på landsplan. 

Populationen består af ca. 950.000 ældre (67+-årige) i 88 kommuner med god datakvalitet. Heraf ca. 

9.600 ældre i Syddjurs Kommune. Plejebehovet er opgjort for de ældre, som Syddjurs Kommune havde 

betalingsansvar for i årene den 1. januar 2021. Ved beregningen af plejebehovet primo 2021 er anvendt 

baggrundsoplysninger om de ældre i årene op til dette år. 

Betydningen af de forskellige demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold fastlæg-

ges med samtidig kontrol for alle øvrige individforhold i modellerne. 

Modellerne og de afledte sandsynligheder/forventede behov afspejler faktiske mønstre i visitationen og 

dermed gennemsnitlige vurderinger blandt hundredvis af fagpersoner. 

Dv .          g           g  v          p         v          ” bj    v”  å      . 

Analysernes robusthed er undersøgt via modellering med/uden variable, som skønnes særligt følsomme 

som fx: 

• Sundhedskontaktvariable 

• Aldersbetinget dødshyppighed i kommunen 

Variabelliste 

De afhængige variable: 

• Modtager ældrepleje eller ej (hhv. hjemmepleje, hjemmesygepleje eller pleje i en plejebolig) 

Uafhængige variable: 

• Alder 

• Køn 

• Oprindelsesland 

• Enlighed 

• Uddannelsesniveau 

• Arbejdsmarkedstilknytning som 55-59-årig 

• Kontanthjælpsmodtager som 55-59-årig 

• Pensionist 

• Finansiel formue 

• Boligformue 

• Antal kontakter med alment praktiserende læge 

• Kontakt med en tandlæge 

• Somatiske indlæggelser 

• Demensdiagnose inden for de seneste to år 

• Øvrige psykiske diagnoser de seneste to år 

• Aldersbetinget dødshyppighed i kommunen 

Bilagstabel 1 nedenfor viser værdierne for de 10 mest betydende uafhængige variable i analysen for 

henholdsvis Syddjurs og hele landet. 
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Bilagstabel 1 Værdierne for de 10 mest betydende forhold i 2020 for henholdsvis Syddjurs 
og hele landet 

Variabel Fortegn Enhed 
Syddjurs 

Kommune Hele landet Indeks 

Andel 80+-årige + År 24,3% 26,6% 91,4 

Gennemsnitligt antal årlige lægekontakter + Antal 11,4 12,1 94,4 

Andel enlige + Andel 35,4% 39,6% 89,5 

Andel der har været ved tandlæge seneste år - Andel 69,3% 65,9% 105,1 

Andel med en somatisk indlæggelse seneste år + Andel 17,3% 17,9% 96,2 

             g      ”D     ”            å  + Andel 0,5% 1,0% 51,2 

Andel der var førtidspensionister i alderen 55-59 år + Andel 7,4% 9,8% 75,8 

Andel pensionister + Andel 93,4% 94,1% 99,3 

Andel der var lønmodtagere i alderen 55-59 år - Andel 65,5% 67,9% 96,5 

Andel der har øvrige psykiske diagnoser + Andel 1,1% 1,7% 66,3 

Røde indekstal angiver, at variablen trækker Syddjurs’ plejebehov op i forhold til landsplan – grønne tal det mod-
satte 

Beregning af udgiftsmæssigt serviceniveau og visitationspraksis 

Den statistiske analyse af plejebehovet, visitationspraksis og udgiftsmæssigt serviceniveau i Syddjurs 

Kommune er foretaget på baggrund af data for visitation i 2020, de borgere, der boede i kommunen pr. 

1. januar 2021 og regnskabet for 2020. 2020 var et år, hvor regnskabet udviste betydelige merudgifter i 

forhold til det vedtagne budget, og hvor der også blev visiteret væsentlig flere borgere end man kunne 

forvente. I rapporten er analysen af det udgiftsmæssige serviceniveau derfor også foretaget for budget 

2022. Analysen af det udgiftsmæssige serviceniveau for budget 2022 bygger på den rimelige antagelse, 

at det beregnede plejebehov pr. 1. januar 2021 ikke ændrer sig væsentligt til 2022.  

Dette valg er dels foretaget, fordi budget 2022 repræsenterer det udgiftsniveau, der aktuelt er politisk 

vedtaget, dels fordi en analyse af serviceniveauet baseret på det meget høje regnskab 2020 ville med-

føre, at serviceniveauet blev overvurderet. Det er naturligvis en forudsætning for billedet af det 

udgiftsmæssige serviceniveau, som analysen vedrørende budget 2022 tegner, at budgettet bliver over-

holdt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at budgettet for 2021 stort set blev overholdt. 

Analysen af visitationspraksis kan alene foretages i det år, hvor der findes data for visitationen, hvilket 

vil sige 2020. 2020 var året, hvor der i Syddjurs Kommune var et væsentligt merforbrug. Analysen af 

visitationspraksis kan dog sammen med analysen af det udgiftsmæssige serviceniveau bidrage til at 

belyse faktorerne bag det konstaterede serviceniveau. Altså, om det konstaterede høje serviceniveau i 

2020 skyldtes, at enhedsudgifterne skred, eller om det var visitationen, der var højere end forventet. 

Bilagstabel 2 nedenfor viser beregningen af det udgiftsmæssige serviceniveau for regnskab 2020: 

Bilagstabel 2 Udgiftsmæssigt serviceniveau i regnskab 2020 (kr. pr. 67+-årig, 2022-
prisniveau) 

 
Forventede udgifter 

2020 
Faktiske udgifter 

2020 
Service-   
indeks 

Hjemmepleje 

Syddjurs 11.048 14.020 126,9 

Landsplan 12.643 12.643 100,0 

Plejeboliger 
Syddjurs 18.000 17.733 98,5 

Landsplan 24.159 24.159 100,0 

Sygepleje 
Syddjurs 5.352 5.552 103,7 

Landsplan 5.800 5.800 100,0 

Ældrepleje 
i alt 

Syddjurs 34.400 37.305 108,4 

Landsplan 42.603 42.603 100,0 
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Tabellen viser, at det især er serviceindekset for hjemmepleje, der er højt – hele 26,9 procent højere end 

på landsplan. Det udgiftsmæssige serviceniveau for plejeboliger var derimod med indeks 98,5 meget tæt 

på landsplan, hvilket også gjaldt for sygeplejen med indeks 103,7. 

Der var for 2020 valide data for visitationen til hjemmepleje og plejeboliger. 

 y  j   ’ v          p       b   g    v       æ              f        v         , målt som andel 67+-

årige, der er visiteret til de to ydelser i forhold til den forventede andel som beregnet i afsnit 2.2 i rappor-

ten.  

Bilagstabel 3 nedenfor viser Syddjurs Kommunes visitationspraksis fordelt på hjemmepleje og pleje i 

plejebolig samt de to ydelser under ét. Visitationspraksis er opgjort som et indeks i forhold til landsplan. 

Bilagstabel 3 Visitationspraksis i 2020 for hjemmepleje og plejeboliger (andel 67+-årige, 
som modtagere pleje) 

 Hjemmepleje Pleje i plejebolig 
Hjemmepleje og pleje i 

plejebolig i alt 

Forventet andel  14,0% 3,7% 16,5% 

Faktisk andel 15,3% 4,0% 18,2% 

Visitationsindeks 109,8 108,1 110,4 

 

Tabellen viser, at der for både hjemmepleje og plejeboliger er tale om, at der i 2020 er visiteret flere 

borgere end forventet. For hjemmepleje er det knap 10 procent flere og for plejeboliger ca. 8 procent. 

Når man sammenholder det udgiftsmæssige serviceindeks med visitationsindekset for de to ydelser, får 

man et billede af udgiftsniveauet for den enkelte ydelsesmodtager   v . ”        g f   ”. 

Er det udgiftsmæssige serviceindeks højere end visitationsindekset, vil enhedsudgiften for den pågæl-

dende ydelse være høj, og omvendt, hvis serviceindekset er lavere. I bilagstabel 4 nedenfor er indekset 

for enhedsudgifterne for hjemmepleje og plejeboliger i Syddjurs beregnet for 2020. 

Bilagstabel 4 Beregning af indeks for enhedsudgifter for hjemmepleje og plejebolger samt 
de to ydelser i alt i 2020 

 Hjemmepleje Pleje i plejebolig 
Hjemmepleje og pleje i  

plejebolig i alt 

Udgiftsmæssigt serviceindeks 126,9 98,5 109,3 

Visitationsindeks 109,8 108,1 110,4 

”       f           g f ” 115,6 91,1 99,0 

 

Tabellen viser, at indekset for hjemmepleje er 115,6, dvs. at udgiften pr. modtager af hjemmepleje er 

knap 16 procent højere end på landsplan. Omvendt gælder det for plejeboliger, hvor indekset for en-

hedsudgiften er 91,1, altså at enhedsudgiften er ca. 9 procent lavere end på landsplan. Samlet set er 

enhedsudgiften for de to ydelser i alt med indeks 99 meget tæt på enhedsudgiften på landsplan. 

For hjemmepleje findes der for 2020 data for antallet af visiterede timer. Det vil sige, at man i tillæg til 

visitationspraksis beregnet som faktisk andel modtagere i forhold til forventede kan beregne, hvor mange 

ugentlige timer der er visiteret pr. indbygger (67+-årige) i forhold til det forventede. Denne beregning kan 

ses i bilagstabel 5 nedenfor. 

Bilagstabel 5 Visitationspraksis i 2020 for hjemmeplejetimer (antal ugentlige timer pr. 67+-
årig indbygger) 

 Hjemmeplejetimer pr. 
67+-årig 

Forventet antal timer pr. 67+-årig 0,33 

Faktisk antal timer pr. 67+-årig 0,42 

Visitationsindeks timer 128,1 
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Tabellen viser, at det faktiske antal visiterede ugentlige timer pr. 67+-årige er 28 procent højere end 

forventet (indeks 128,1). 

I bilagstabel 4 så vi, at visitationsindekset beregnet i form af antal modtagere af hjemmepleje var 109,8, 

altså knap 10 procent højere end på landsplan. 

Når Syddjurs i 2020 således visiterede 28 procent flere timer til 10 procent flere modtagere betyder det, 

at hver modtager i gennemsnit fik visiteret knap 17 procent flere timer (28,1 procent/16,7 procent *100). 

I bilagstabel 4 så vi ligeledes, at der kunne beregnes en indikation af, at enhedsudgiften pr. modtager af 

hjemmepleje var knap 16 procent højere end på landsplan. Da enhedsudgiften og antallet af visiterede 

timer pr. modtager i 2020 dermed lå ca. lige meget over landsplan, kan man udlede, at timeprisen ikke 

afviger meget fra timeprisen på landsplan. 

Beregningerne skal læses med forbehold for, at der i 2020 var tale om en særlig situation i Sundhed og 

Omsorg, hvor budgettet blev kraftigt overskredet. 
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Bilag 2 Budgettildelingsmodeller 

Beregningsforudsætninger 

I dette afsnit gennemgås de grundlæggende forudsætninger for de nye budgettildelingsmodeller for 

Sundhed og Omsorg. 

Afgrænsning af de variable udgifter 

Budgettildelingsmodellens formål er at synliggøre, hvilke budgetreguleringer der skal til for at fastholde 

et uændret udgiftsmæssigt serviceniveau for Sundhed og Omsorg. For at kunne fastholde det udgifts-

mæssige serviceniveau skal man først identificere de udgifter, som forventes at variere med antallet af 

indbyggere. Index100 inddeler analytisk ældreudgifterne i tre kategorier: 

1. De variable/demografiafhængige udgifter, som stiger helt parallelt med væksten i antallet af 

borgere med plejebehov 

2. De trinvist variable udgifter, som ikke ændrer sig ved mindre stigninger i antallet af borgere med 

plejebehov, men gør det ved større ændringer over tid 

3. De faste udgifter, som er uafhængige af antallet af borgere med plejebehov 

Index100 har i samarbejde med Syddjurs Kommune inddelt kommunens samlede budget på området ift. 

disse tre kategorier. I budgettildelingsmodellen indgår kun de poster, der er kategoriseret som vari-

able/demografiafhængige. Forskellen på de trinvist variable og de faste udgifter består i, at de 

førstnævnte kun kan betragtes som faste, så længe tilvæksten i antal ældre ikke ligger over et bestemt 

niveau. Præcist hvor stor ældrevækst der skal til for at udløse et ekstra udgiftsbehov, varierer fra udgifts-

post til udgiftspost, men for alle de trinvist variable poster gælder, at der på traditionel vis må søges om 

bevilling, hvis et opbygget udgiftsbehov skal imødekommes politisk. Bilagstabel 6 nedenfor viser det 

budgetmæssige omfang i 2022 af de udgiftsposter, der er klassificeret som variable i forbindelse med 

udarbejdelse af demografimodellen.  

Bilagstabel 6 Variabel/demografiafhængig andel af Sundhed og Omsorgs budget for 2022 
(mio. kr., 2023-prisniveau) 

Delområde Budget Variabelt budget Variabel andel 

Hjemmepleje 145,8 126,6   87% 

Plejeboliger 156,4 104,1   67% 

Sygepleje 58,0 40,4   70% 

Genoptræning 52,0 33,1   64% 

Hjælpemidler 24,3 19,6     81% 

I alt 436,5 323,9 74% 

 

Bilagstabel 7 nedenfor viser konkrete eksempler på udgiftstyper på hvert af de frem delområder inden 

for Sundhed og Omsorg, som er kategoriseret som henholdsvis faste (eller trinvist variable) og variable: 
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Bilagstabel 7 Eksempler på udgiftstyper på de fem delområder, som er kategoriseret som 
faste og variable 

Delområde Faste/trinvist variable udgifter Variable udgifter 

Hjemmepleje • Ledelse 

• Nattevagter 

• Puljer og projekter 

• Løn til plejepersonale 

• Betalinger til privat leverandør 

• Mellemkommunale betalinger 

• Indtægter fra madservice 

• Plejevederlag vedr. pasning af 
døende 

Plejeboliger • Ledelse 

• Administration og forsikringer 

• Løn til plejepersonale 

• Mellemkommunale betalinger 

Sygepleje • Ledelse 

• Administration 

• Personale i klinikker 

• Løn til udførende personale 

• Forbrugsmidler 

Genoptræning • Sundhedsfremme og forebyg-
gelse 

• 20 pct. af personaleudgifter i re-
habiliteringsafdeling 

• 80 pct. af personaleudgifter i re-
habilitering 

• Forplejning ved døgnophold 

Hjælpemidler • Hjælpemiddelcentral • Indkøb af alle hjælpemidler 

 

Fordelingsnøgler 

Efter identifikation af de variable/demografiafhængige udgifter er det beregnet hvor stor en andel af disse 

udgifter, der vedrører ydelsesmodtagere i forskellige alderskategorier.  

Datagrundlaget for beregning af       ”f       g   g   ” (        i bilagstabel 9 og 10 nedenfor) er 

Sundhed og Omsorgs registrering af visiterede timer, antal beboere i plejeboliger og værdien af tildelte 

hjælpemidler til brugere i de forskellige aldersgrupper. 

Bilagstabel 8 viser, hvor stor en andel af udgifterne, der vedrører forskellige aldersgrupper på de fem 

delområder inden for Sundhed og Omsorg. I tabellen bemærkes det, at borgerne over 80 år har en stor 

andel i hjemmepleje og plejeboliger. Samtidig har borgere under 80 år, og særligt borgere under 67 år, 

en relativt stor andel i genoptræning og hjælpemidler. 

Bilagstabel 8 Aldersfordelingsnøgler for ydelser på de fem områder og for Sundhed og 
Omsorg i alt (procent) 

Aldersgruppe Hjemme-
pleje 

Pleje- 
boliger 

Sygepleje Genop- 
træning 

Hjælpe-
midler 

I alt 

Under 67 år 9,8% 5,6% 12,9% 26,0% 45,8% 12,7% 

67-74 år 12,8% 10,8% 16,2% 23,5% 17,5% 14,2% 

75-79 år 15,3% 17,0% 17,9% 17,2% 15,1% 16,7% 

80-84 år 18,2% 20,8% 18,1% 15,8% 9,6% 18,6% 

85-89 år 19,3% 17,9% 14,8% 8,6% 7,4% 16,8% 

90 år og derover 24,5% 28,0% 20,1% 8,8% 4,7% 22,7% 

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

 

Bilagstabel 9 viser de variable udgifter fordelt på aldersgrupper for hver af de fem delområder og for 

Sundhed og Omsorg i alt.  
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Bilagstabel 9 Fordelingen af variable udgifter på aldersgrupper for de fem områder og for 
Sundhed og Omsorg i alt (mio. kr., 2023-prisniveau) 

Aldersgruppe Hjemme-
pleje 

Plejeboli-
ger 

Sygepleje Genop-
træning 

Hjælpe-
midler 

I alt 

Under 67 år 12,2 5,7 5,1 8,4 8,9 40,3 

67-74 år 16,2 11,2 6,5 7,8 3,4 45,1 

75-79 år 19,4 17,7 7,2 5,7 3,0 53,0 

80-84 år 23,0 21,6 7,3 5,2 1,9 59,0 

85-89 år 24,4 18,6 6,0 2,9 1,5 53,4 

90 år og derover 31,0 29,0 8,1 2,9 0,9 71,9 

I alt 126,2 103,8 40,2 32,9 19,6 322,7 

Sund aldring 

Effekten af øget middellevetid 

Der er lavet flere danske og internationale studier af, hvad den stigende levealder betyder for antallet af 

”g   ”       ”     ”   v å . D     g     y      g  v        f          g                g        n de 

tilgængelige studier peger samlet i retning af, at væksten i antal raske leveår er parallel med væksten i 

middellevetiden3. Antallet af leveår med dårligt helbred på grund af alderdom vurderes med andre ord at 

være nogenlunde stabilt over tid. 

I forhold til ældreområdet begrunder disse fund en antagelse om, at det antal år, man har brug for pleje-

ydelser fra kommunen, ikke ændrer sig, når middellevetiden stiger. Det gennemsnitlige tidspunkt for 

første kontakt med ældreplejen udskydes blot. Det skal understreges, at denne antagelse er udledt af 

studier, som ikke direkte omhandler ældres træk på offentlige plejeydelser, men i stedet analyserer de 

ældres sundhedstilstand eller træk på ydelser i sundhedsvæsenet. Index100 er ikke bekendt med stu-

dier, som mere direkte ser på betydningen af den stigende middellevetid for borgernes behov for 

plejeydelser. 

Den begrundede antagelse om udskudt plejebehov ved forlænget middellevetid giver mulighed for at 

anvende data fra Danmarks Statistik til at skønne den fremadrettede effekt af den sunde aldring på 

demografimodellens enhedsbeløb. 

Danmarks Statistik har i forbindelse med befolkningsprognosen pr. maj 2021 udgivet datatabellen 

FRDK421 med de bagvedliggende forudsætninger om dødelighed og middellevetid for enkeltårgange. 

Af tabellen fremgår eksempelvis forventningen til middellevetid for borgere, som er 80 år i 2022, og den 

tilsvarende forventning til middellevetiden for borgere, som er 80 år i 2032. 

På baggrund af disse tal kan det beregnes, hvor meget middellevetiden for borgere på et givet alderstrin 

forventes at stige fra 2022 og frem. Koblet med antagelsen om et uændret antal år med plejebehov kan 

det endvidere beregnes, hvordan denne stigning i levetiden må forventes at påvirke enhedsbeløbet til 

hjemmepleje for den pågældende aldersgruppe. Eksemplet nedenfor illustrerer, hvorledes effekten af 

stigninger i de forventede middellevetider for 75-79-årige omregnes til et forventet fald i enhedsbeløbet 

for denne aldersgruppe. 

Det følgende eksempel er et tænkt eksempel, der blot skal tjene det formål at forklare beregningsmeto-

den. Hvis middellevetiden for en 80-årig stiger med præcis 1 år fra 2022 til 2032, så håndteres denne 

udvikling ved rent udgiftsmæssigt at betragte en 80-årig i 2032 som svarende til en 79-årig i 2022. En-

hedsbeløbet for en 75-79-årig i 2022 anvendes således som enhedsbeløb for den 80-årige i 2032. Dvs. 

den 80-årige er gået fra at koste 50.000 kr. til at koste 20.000 kr. i gennemsnit, fordi den 80-årige nu 

betragtes som en 79-årig i modellen. 

I år 2026 er den 80-åriges middellevetid kun steget med et halvt år. Derfor anvendes 50 pct. af enheds-

beløbet for de 75-79-årige (20.000 kr.) og 50 pct. af enhedsbeløbet for de 80-84-årige (50.000 kr.) som 

enhedsbeløb for den 80-årige i 2025 (35.000 kr.). Dette enhedsbeløb indgår derefter i et vægtet 

 

3 Se fx Murray et al, “Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and inju-
ries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition”. 
The Lancet, Volume 386, No. 10009, p. 2145-2191, 28 november 2015. 
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gennemsnit for aldersgruppen 80-84-årige, og aldersgruppens samlede enhedsbeløb er således blevet 

nedjusteret en smule som følge af ændringen i middellevetiden. 

Bilagsfigur 1 nedenfor                  g  g   b g ”           g”-beregningen som følge af ændringer i 

middellevetiden. Den gule mand i figuren illustrerer, at middellevetiden for den 80-årige stiger i et om-

fang, der gør, at dette alderstrin i 2026 knyttes til et enhedsbeløb, som ligger mellem 2022-beløbene for 

75-79-årige og 80-84-årige. 

Bilagsfigur 1 Effekten af en øget middellevetid 

 

Sund aldring beregnet ud fra Den Nationale Sundhedsprofil 

Som den anden mulighed kan effekten af sund aldring også skønnes med udgangspunkt i data fra Den 

Nationale Sundhedsprofil.  

Sundhedsprofilundersøgelserne gennemføres i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrel-

sen og Statens Institut for Folkesundhed. Via spørgeskemaer til et stort udsnit af befolkningen er der 

blandt andet indhentet sammenlignelige oplysninger om danskernes fysiske helbred i hhv. 2010, 2013, 

2017 og 2021. I forbindelse med undersøgelsen i 2010 blev der på baggrund af 12 spørgsmål4 udarbej-

det et indeks for borgernes fysiske helbred. Indeksværdier under en vis score (svarende til nederste decil 

i 2010-       g                            ) b  v        g b    g            y  f   ” å   g  fy         

b   ”. D            p  g  å         r anvendt i undersøgelserne fra 2013, 2017 og 2021, er det 

muligt at følge udviklingen i danskernes fysiske helbred fra 2010 til 2021. Data er endvidere tilgængelige 

for separate aldersgrupper, og det er derfor muligt at stille skarpt på udviklingen i de ældres fysiske 

helbred. Tabellen nedenfor viser udviklingen i den andel af de ældre, som er målt til at have et dårligt 

fysisk helbred. 

 

4 Spørgsmålene fokuserer blandt andet på, om respondenterne på grund af deres helbred føler sig begrænset i en 
række hverdagsaktiviteter 

2022 

2026 

20.000 

10.000 

20.000 

10.000 

50.000 

50.000 
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Bilagstabel 10 Udviklingen i andel ældre med dårligt fysisk helbred fra 2010 til 2021 

Alders-
gruppe 

2010 2013 2017 2021 Samlet  
ændring i 

pct. 

Svarer til  
årlig ændring 

65-74 år 16,0% 14,8% 15,8% 16,2% 1,3% 0,33% 

75+ år 35,8% 33,2% 32,8% 30,3% -15,4% -1,36% 

Datakilde: Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, http://www.danskernessundhed.dk. Der er medtaget besvarelser 
fra hele landet. Antallet af 65+ årige respondenter i de tre år var hhv. 33.310, 39.003 og 46.297.   

Som det fremgår af tabellen, falder andelen af ældre på 75 år og derover med dårligt fysisk helbred fra 

2010 til 2021, mens det stiger for ældre fra 65-74 år. Faldet er på 15,4 pct. for de 75+-årige og stigningen 

er på 1,3 pct. for de 75-74-årige. Det svarer til gennemsnitlige årlige ændringer på hhv. -1,36 pct. og 

+0,33 pct. 

Gruppen af ældre med dårligt fysisk helbred kan siges at udgøre den potentielle målgruppe for den 

kommunale hjemmepleje. Og når den potentielle målgruppe blandt de ældre falder (samlet set for de 

65+-årige), synes det rimeligt at antage et tilsvarende procentvist fald i visitationsfrekvensen og dermed 

i enhedsbeløbene. Det er i hvert fald denne tænkning, der ligger bag dette estimat af effekten af sund 

aldring. Faldet i visitationsfrekvensen antages endvidere at fortsætte i de kommende år. 


