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Forord 

I dansk velfærdspolitik er værdighed og selvbestemmelse begge nøgleord. Værdighed er, når 

borgerens behov og ønsker er i centrum, når vi tilrettelægger velfærden. Selvbestemmelse er, 

når borgeren har et reelt frit valg. 

 

De kommende ældre vil ifølge denne undersøgelse stille helt andre krav til kvalitet og med-

bestemmelse, end deres forældres generation har gjort. De flytter mere end før og er særdeles 

begejstrede for velfærdsteknologiske løsninger, som kan hjælpe med de praktiske gøremål i 

hverdagen. Samtidig bliver der flere ældre i fremtiden. Det indebærer en risiko for mangel på 

tid og ressourcer, hvis vi blot forlænger brædderne fra den nuværende politik.  

 

Derfor er der al mulig grund til at stoppe op og overveje, hvordan vi bliver i stand til at imøde-

komme de kommende ældres forventninger? Hvad skal vi gøre anderledes, så de kommende 

ældres velfærd ikke går på kompromis med den enkeltes værdighed og selvbestemmelse? 

Hvordan undgår vi at velfærden bukker under af mangel på tid og ressourcer? 

 

Mennesker er forskellige, og derfor skal løsningerne også være det. Vi skal tænke nyt uden at 

smide det, der virker, ud med badevandet. Vi skal holde fast i og styrke den mangfoldighed, 

vi har i Danmark, hvor private, selvejende, det offentlige og civilsamfundet sammen skaber 

velfærd. Det er den mangfoldighed, der er nøglen til at udvikle nye, skræddersyede løsninger 

og innovative modeller for samarbejde og finansiering.  

 

De kommende ældre – generationen, der startede ungdomsoprøret – er i centrum for denne 

undersøgelse. Deres ønsker og forventninger skal også være i centrum i de løsninger, vi tilby-

der – både i dag og i fremtiden. 

 

God læselyst! 

 

Troels Yde Toftdahl 

Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv 
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Resumé 

For at undersøge de kommende ældres holdninger og forventninger til fremtidens velfærd på 

ældreområdet, har Dansk Erhverv spurgt 1.000 tilfældigt udvalgte danskere i alderen 60-69 

år om deres ønsker til de velfærdstilbud, som de får brug for inden for de næste 10-15 år. 

Undersøgelsen er i store træk en gentagelse af en tilsvarende undersøgelse fra 20181, hvilket 

giver mulighed for at undersøge udviklingen i de kommende ældres holdninger.  

 

Denne analyse viser først og fremmest, at de kommende ældre er bekymrede for kvaliteten i 

ældreplejen – både i dag og i fremtiden. De kommer samtidig til at stille nogle helt andre krav 

til kvaliteten af velfærdstilbuddene end tidligere generationer har gjort. Bekymringen for den 

manglende kvalitet har for mange betydet, at de er begyndt at spare op, så de kan betale for 

ekstra velfærdsydelser, hvis den tilbudte service ikke lever op til forventningerne. Det kan fx 

være tilkøb af ekstra rengøring eller tøjvask. 

 

Derudover viser undersøgelsen også, at især ét ord går igen, når de kommende ældre skal 

vurdere deres ønsker til fremtidens ældrepleje; retten til selvbestemmelse. Det gælder blandt 

andet muligheden for selv at vælge madplaner og planlægge omsorgsforløb. Hvis de ældre 

danskere skal kunne vælge det plejetilbud, som passer dem bedst, er kendskabet til fritvalgs-

ordningen essentiel. Tal fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at blandt modtagere af 

hjemmehjælp kender 40 pct. ikke frit valgs-ordningen, selvom kommunerne har pligt til at 

oplyse om det frie valg på ældreområdet. Det manglende kendskab kan betyde, at de ikke har 

haft det nødvendige overblik til at vælge præcis den leverandør – offentlig eller privat – som 

bedst opfylder borgerens individuelle behov. 

 

Vi kan også se, at et stigende antal ældre flytter til en ny kommune efter de har nået pensi-

onsalderen. På blot ti år er antallet af tværkommunale flytninger fordoblet blandt danskere 

over 65 år. De kommende ældre vil formentlig følge efter. De vil overordnet set være mere 

raske og mere mobile end deres forældres generation var det – og undersøgelsen viser, at de 

især flytter for at komme tættere på familie og venner.  

 

Endelig viser undersøgelsen, at flere og flere kommende ældre føler sig trygge ved nye vel-

færdsteknologiske løsninger, som er blomstret frem de senere år. Flere og flere vil sige ”ja” til 

at benytte f.eks. robotstøvsugere eller vasketoiletter, hvis de får behov for hjælp i hjemmet. 

Det er især de praktiske gøremål, som de kommende ældre vil have velfærdsteknologiens 

hjælp til, mens appetitten på sociale robotter er lav. 

 

Alt i alt viser undersøgelsen, at de kommende ældre vil stille nogle helt andre krav til vel-

færdstilbuddene fremadrettet. Hvis man ønsker at imødekomme disse forventninger, bør man 

overveje, hvordan man indretter fremtidens plejesektor, så hver enkelt ældre kan vælge netop 

det tilbud, som passer bedst til netop deres behov.  

 
1 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/04-politik/for-2020/perspektiver-fra-

2018/14-de-kommende-aldres-velfard---forventninger-holdninger-og-planlagning.pdf 
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Baggrund 

Danmark har i dag langt hen ad vejen en velfungerende plejesektor, hvor brugertilfredsheden 

med såvel plejehjem som hjemmehjælp er høj.2 I de kommende år vil Danmark dog opleve, at 

et stigende antal ældre vil udfordre den balance, som i dag eksisterer i sektoren. På ældre-

området vil der i 2030 være markant flere ældre, end der er i dag. 

 

I dag er der ca. 835.000 danskere, som er 70 år eller derover. Om bare ti år – i 2030 – vil der 

være én million danskere i denne alderskategori; 165.000 flere end i dag. Derudover vil ældre 

danskere over 70 år udgøre en stadigt større andel af voksne i Danmark. I dag udgør gruppen 

af danskere over 70 år ca. 18 pct. Det forventes at stige med 2,5 pct.-point til 20,5 pct. allerede 

i 2030. 

   

Figur 1: 
Antal danskere i alderen 70+ år 2020-2030 samt andelen, som denne 
gruppe udfør af den samlede voksne danske befolkning.  

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (FRDK119). 

 

Den markante stigning i antallet af danskere over 70 år bliver et helt nyt grundvilkår for ple-

jesektoren. Begrebet demografisk træk dækker over, hvor mange ekstra midler, der skal 

 
2 https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2017/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/2017/Bru-

gertilfredshedsundersoegelse2017/Brugertilfredshedsundersoegelse-i-aeldreplejen-2017.pdf 
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tilføres en sektor for at opretholde det nuværende serviceniveau, når den demografiske ud-

vikling giver et stigende antal ældre. KL har på baggrund af data fra DREAM-gruppen og Al-

tinget.dk estimeret, at der allerede i 2030 skal findes 13,5 mia. kr. ekstra til ældreområdet for 

blot at opretholde det serviceniveau, som vi kender i dag.3 

   

Figur 2: 
Kommunernes forventede udgifter til ældreomsorg i mia. kr. hvis udgif-
ten pr. borger skal forblive den uændret. 

 

Kilde: KL pba. DREAM-gruppen og Altinget.dk.  

Anm: Figuren viser de forventede kommunale udgifter til ældreomsorg i mia. kr., hvis udgiften pr. borger skal 

forblive uændret. 

 

På den ene side er det ikke givet, at udgiften pr. borger skal forblive den samme fremadrettet 

for at opretholde det nuværende serviceniveau. Fremtidige effektiviseringer (fx øget brug af 

velfærdsteknologi) eller implementering af stordriftsfordele i ældresektoren kan betyde, at 

man kan opretholde serviceniveauet for et lavere beløb pr. borger end tilfældet er i dag. 

 

På den anden side indikerer både denne og tidligere analyser fra Dansk Erhverv, at den kom-

mende generation af ældre danskere har helt andre og mere krævende forventninger til æld-

replejen end den nuværende generation.4 De kommende ældre svarer meget entydigt, at de 

nuværende velfærdstilbud er af for dårlig kvalitet. Samtidig forventer de et markant service-

løft, når de selv bliver ældre og får brug for pleje.  

 

Der er således to udviklinger i gang, som har potentiale til at ændre plejesektoren, som vi 

kender den i dag. For det første får vi flere og flere ældre, som udgør en stadigt større del af 

vores samfund. For det andet har de kommende ældre en række nye forventninger og ønsker 

til plejesektoren, som skal indfries, når de på et tidspunkt bliver ældre og får brug for pleje. 

 
3 https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf 

4https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/04-politik/for-2020/perspektiver-fra-

2018/14-de-kommende-aldres-velfard---forventninger-holdninger-og-planlagning.pdf 
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De kommende ældre er 
bekymrede for kvaliteten i 
ældreplejen 

Der er i dag en udbredt tilfredshed med ældreplejen i Danmark. De seneste tal fra Sundheds- 

og Ældreministeriet viser, at tilfredsheden med såvel praktik hjælp (fx rengøring) som person-

lig pleje (fx bad) er høj blandt modtagerne af disse ydelser. Tilfredsheden er en smule lavere 

på hjemmehjælpsområdet sammenlignet med ældreplejen i plejeboliger og på plejehjem, men 

overordnet set er tilfredsheden høj på alle områder. 

   

Figur 3: 
Tilfredsheden med praktisk hjælp og personlig pleje på plejehjem/pleje-
bolig og i egen bolig. 

 

Kilde: ”Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen”, Sundheds- og Ældreministeriet, december 2017. 

Anm: n = 647/527/1.652/943. Figuren viser andelen af modtagerne af de pågældende ydelser, som enten er ”Til-

fredse” eller ”Meget tilfredse” med den pågældende ydelse.  

De kommende ældre er bekymrede for kvaliteten i ældreplejen 

Noget tyder dog på, at de kommende ældre ser anderledes på kvaliteten i ældreplejen i dag. 

Figur 5 nedenfor viser, at de kommende ældre vil stille langt større krav til velfærdstilbuddene 

i ældresektoren, når de selv får brug for hjælp. De kommer ikke til at være tilfredse med den 

kvalitet, som de ældre får tilbudt i dag. Kun 15 pct. af danskerne mellem 60-69 år mener, at 

de velfærdstilbud, som ældre modtager i dag, er af god eller rigtig god kvalitet. Derimod svarer 

45 pct., at kvaliteten er dårlig eller rigtig dårlig.  
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Det er vigtigt at understrege, at kun få i denne målgruppe modtager pleje i dag. Deres vurde-

ring må derfor bero på det, de ser og hører. Der vil dog være mange i denne målgruppe, som 

enten har forældre eller andre pårørende, som har været i kontakt med den danske plejesek-

tor inden for de seneste år, hvilket giver dem et bedre grundlag for at vurdere kvaliteten. 

   

Figur 4: 
Andelen af de kommende ældre, der tror kvaliteten af velfærdstilbud er 
eller vil blive god/rigtig god eller dårlig/rigtig dårlig 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar 2020.  

Anm: n = 1.006. Kategorierne ”Hverken god eller dårlig” og ”Ved ikke” fremgår ikke af ovenstående figur. 

 

De kommende ældre forventer lavere kvalitet i ældreplejen 
fremadrettet 

Figuren viser også, at størstedelen af de kommende ældre forventer, at kvaliteten af velfærds-

tilbuddene vil være dårlige eller rigtig dårlige, når de selv bliver ældre og får brug hjælp. 58 

pct. forventer således, at tilbuddene vil være dårlige eller rigtig dårlige. Det er endnu flere end 

dem, som mener, at tilbuddene er dårlige i dag. De kommende ældre forventer altså med an-

dre ord en forværring af kvaliteten af velfærdstilbuddene på ældreområdet i løbet af de kom-

mende år. Kun 12 pct. af de kommende ældre tror, at tilbuddene vil være gode eller rigtig gode, 

hvilket står i skarp kontrast til de 93 pct., som ønsker og kræver gode eller rigtig gode vel-

færdstilbud, når de bliver ældre og får brug for pleje. Det kan virke indlysende, at alle ønsker 

gode eller rigtig gode velfærdstilbud, når de selv bliver ældre. Men ikke desto mindre under-

streger det pointen om, at de kommende ældre ønsker et løft af kvaliteten af ældreplejen i 

forhold til niveauet i dag. 

 

Figuren nedenfor er en anden måde at gøre det op på. Her er de kommende ældre blevet 

spurgt, om de overordnet set ville være mest tilfredse eller utilfredse med at få hjemmehjælp 
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af den kvalitet, som ældre får i dag, når de selv bliver ældre og får brug for hjælp i hjemmet. 

65 pct. af de kommende ældre vil være overvejende utilfredse med kvaliteten, mens 26 pct. 

ville være overvejende tilfredse med kvaliteten. Resultaterne er stort set uændrede siden sid-

ste tilsvarende måling i foråret 2018. Det understreger de kommende ældres utilfredshed med 

kvaliteten af de nuværende velfærdstilbud på ældreområdet. 

   

Figur 5: 
Samlet set, ville du så være mest tilfreds eller utilfreds med at få hjem-
mehjælp af den kvalitet, som ældre får i dag, når du selv bliver ældre og 
får brug for hjælp i hjemmet? 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020 

Anm: n (2020) = 1.006, n (2018) = 1.005. Kategorien ’Tilfreds’ er lavet på baggrund af besvarelserne ’Meget til-

freds’ og ’Overvejende tilfreds’ og kategorien ’Utilfreds’ er lavet på baggrund af besvarelserne ’Overvejende util-

freds’ og ’Meget utilfreds’. 

 

En tredje måde at anskue det på, er ved at spørge de kommende ældre, om de forventer, at 

det offentlige vil kunne levere den kvalitet og den hjælp, som de ønsker, når de bliver ældre 

og får brug for hjælp. Det mener et stort flertal på 68 pct. ikke, at det offentlige vil kunne. Kun 

14 pct. tror, at det offentlige kan levere det, de ønsker, mens 18 pct. ikke har en klar holdning 

til spørgsmålet. 
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Figur 6: 
Tror du, at kommunen, som i dag betaler for hjemmehjælpen, vil være i 
stand til at tilbyde dig den hjælp, som du ønsker, når du bliver ældre og 
får brug for mere hjælp i hjemmet? 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n = 1.006. 

 

Alt i alt viser undersøgelsen, at de kommende ældre vil stille markant andre krav til plejesek-

toren, når de bliver ældre og får brug for hjælp. De vil ikke være tilfredse med den kvalitet, 

som de nuværende ældre får tilbudt i dag, og de tror ikke på, at de kommunale tilbud vil kunne 

dække deres forventninger. 

 

Der er altså i den grad behov for at blive klogere på, hvordan vi som samfund kan være med 

til at indfri nogle af de forventninger, som de kommende ældre har til de plejetilbud, som de 

vil få tilbudt inden for de kommende år. Presset på plejesektoren bliver kun større i takt med, 

at antallet af ældre stiger markant og flere lever længere. 
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Et flertal overvejer tilkøb af 
ekstra velfærdsydelser 

Tilkøb af ekstra velfærdsydelser kan være med til at sikre, at de kommende ældre kan få 

dækket deres behov for fx mere rengøring, mere tøjvask eller flere indkøb end det, som det 

kommunen har visiteret dem til. I dag kan ældre borgere tilkøbe ekstraydelser af private leve-

randører, mens en lang række kommuner efterhånden også tilbyder tilkøb af ekstraydelser, 

hvis de ældre i forvejen er visiteret til ydelser. 

De kommende ældre ser positivt på muligheden for tilkøb 

De kommende ældre er i stort omfang indstillet på at købe sig til ekstra velfærdsydelser, hvis 

de – som forventet – ikke er tilfredse med kvaliteten eller omfanget af de velfærdstilbud, som 

de får tilbudt. 57 pct. af de kommende ældre vurderer, at det er sandsynligt, at de vil være 

villige til at betale for ekstra ydelser, mens 31 pct. ser det som usandsynligt. Det er nogenlunde 

samme fordeling som i 2018. 

   

Figur 7: 
De kommende ældres tilbøjelighed til at betale for ekstra velfærdsydel-
ser, hvis kommunen ikke kan tilbyde den hjælp, som de ønsker, når de 
bliver ældre og får brug for hjælp. 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020 

Anm: n (2020) = 1.006, n (2018) = 1.005. 
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Rengøring er den mest populære tilkøbsydelse 

Rengøring er den tilkøbsydelse, som flest kommende ældre viser interesse for. Hele 72 pct. 

vurderer det som sandsynligt, at de vil tilkøbe ekstra rengøring. Det er en stigning på 7 pct.-

point siden 2018, hvor tallet var 65 pct. Der er altså en svagt stigende tendens til, at flere 

kommende ældre indstiller sig på at skulle supplere de visiterede rengøringstimer fra det of-

fentlige med tilkøb af ekstra rengøringshjælp. 

 

Derudover viser figuren, at lige godt en tredjedel af de kommende ældre overvejer at tilkøbe 

ekstraydelser inden for tøjvask, indkøb af mad samt personlig pleje. Tabel 1 i bilaget viser de 

kommende ældres præferencer for tilkøb af ekstraydelser fordelt på sociodemografiske vari-

able.   

   

Figur 8: 
Hvilke af følgende ekstraydelser ville du overveje at købe, hvis den til-
budte hjælp fra kommunen ikke lever op til dine forventninger? 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020.   

Anm: n (2020) = 1.006, n (2018) = 1.005. Figuren viser den andel, som har svaret ”ja” til de respektive kategorier.  
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De kommende ældre planlægger allerede nu deres tilværelse 
efter, at der skal være plads i økonomien til tilkøb af 
ekstraydelser 

For mange af respondenterne i denne undersøgelse vil behovet for tilkøb af ekstra service-

ydelser være noget, som ligger mange år ude i fremtiden. Alligevel viser undersøgelsen, at de 

kommende ældre allerede er i gang med at planlægge deres økonomi således, at der er råd til 

tilkøb af ekstraydelser. 

 

Blandt de kommende ældre, som forventer at ville tilkøbe ekstraydelser, er cirka halvdelen af 

disse allerede i gang med at spare op, mens to ud af tre forventer at have en privatøkonomi, 

som tillader dem at bruge penge på tilkøb af ekstraydelser, når de bliver ældre. Tallene er på 

niveau med tilsvarende undersøgelse fra 2018. 

   

Figur 9: 
Andelen af de kommende ældre, som forventer at være i stand til at be-
tale for ekstraydelser og som allerede er i gang med at spare op 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n (2020) = 576, n (2018) = 528. Det er kun respondenter, som finder det meget- eller overvejende sandsyn-

ligt, at de vil betale for ekstraydelser, der har fået dette spørgsmål. Figuren viser andelen, som har svaret ”ja” til 

de respektive spørgsmål.  
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Stor opbakning til private 
plejehjem og privat 
hjemmepleje 

Stor opbakning til private plejehjem 

De kommende ældre foretrækker overordnet set private plejehjem over offentlige. 31 pct. ville 

vælge et privat plejehjem, hvis de skulle træffe beslutning i dag, mens kun 11 pct. ville vælge 

et offentligt. Det er overordnet set det samme billede som i 2018. 

 

Det er her vigtigt at fremhæve, at for 38 pct. spiller det ingen rolle, om plejehjemmet er of-

fentligt eller privat, mens 20 pct. har svaret ”Ved ikke”. Mere end halvdelen af de kommende 

ældre har således ikke en klar holdning til, om de foretrækker offentlige eller private pleje-

hjem. Det er formentlig et udtryk for, at de vil vælge det plejehjem – uagtet om det er offentlig 

eller privat – med den højeste kvalitet, som passer bedst ind i de ønsker, som de har for deres 

alderdom. 

   

Figur 10: 
Hvis du skulle træffe beslutning i dag, ville du så vælge et offentligt eller 
privat plejehjem? 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n (2020) = 1.006, n (2018) = 1.005. 
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Færre foretrækker offentlig hjemmehjælp 

Sidst vi målte de kommende ældres præference for offentlige eller private leverandører på 

hjemmehjælpsområdet, foretrak 30 pct. hjemmehjælp fra det offentlige, mens 22 pct. ville 

vælge en privat leverandør. Det billede har forskubbet sig en smule her to år efter. Nu vil kun 

22 pct. vælge offentlig hjemmepleje, mens 27 pct. ville vælge privat hjemmehjælp.  

 

Den statistiske usikkerhed er +- 3 pct.-point i undersøgelser af denne karakter, hvilket bety-

der, at vi ikke med sikkerhed kan konkludere på baggrund af 2020-undersøgelsen, om flest 

kommende ældre foretrækker privat hjemmehjælp frem for offentlig. Dertil er forskellen mel-

lem de to kategorier for lille. Vi kan dog konkludere, at støtten til offentlige leverandører af 

hjemmehjælp er faldet siden 2018. 

   

Figur 11: 
Hvis du havde brug for det og skulle træffe beslutning i dag, ville du så 
vælge at modtage offentlig eller privat hjemmehjælp? 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n (2020) = 1.006, n (2018) = 1.005. 
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Medbestemmelse på plejeforløb og madplaner samt kontinuitet 
blandt plejepersonalet er stadig altafgørende for de ældre 

De kommende ældre ønsker i høj grad medbestemmelse, når de bliver ældre og får brug for 

hjælp i hjemmet, i en plejebolig eller på et plejehjem. Vi har spurgt dem, hvor vigtigt det er for 

dem, at de henholdsvis kan være med til at planlægge eget pleje- og omsorgsforløb, selv kan 

vælge, hvad de skal spise, og at det for det meste er det samme plejepersonale, som de møder 

i omsorgssektoren. 

 

Stort set alle de kommende ældre vurderer, at disse ting er vigtige; henholdsvis 96 pct., 92 

pct. og 88 pct. mener, at det er ”meget vigtigt” eller ”ret vigtigt” at kunne være med til at 

planlægge eget pleje- og omsorgsforløb, at de selv kan vælge, hvilken mad, de vil spise og at 

det for det meste er det samme plejepersonale, de møder i dagligdagen. 

   

Figur 12: Betydningen af medbestemmelse og kontinuitet for de kommende ældre. 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n (2020) = 1.006, n (2018) = 1.005. Figuren viser de respondenter, der har svaret ‘Meget vigtigt’ eller ’Ret 

vigtigt’ til spørgsmålene. 

Halvdelen kender frit valg-ordningen på hjemmehjælpsområdet 

Kendskab til frit valgs-ordningen på hjemmehjælpsområdet er en forudsætning for, at de 

kommende ældre kan vælge det alternativ – offentligt eller privat – som passer bedst til netop 

deres behov. Blandt de kommende ældre angiver 51 pct., at de kender til fritvalgsordningen 

på hjemmehjælpsområdet, mens 49 pct. ikke kender til ordningen. 
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Figur 13: 

Kender du til ordningen om frit valg i hjemmeplejen, hvor man selv kan 
bestemme, om man ønsker en privat eller en offentlig leverandør af 
hjemmeplejen, hvis man er blevet visiteret til hjemmeplejen af kommu-
nen? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar 2020.  

Anm: n = 1.006. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har tilsvarende undersøgt kendskabet til fritvalgsordningen 

blandt nuværende modtagere af hjemmehjælp. Her er kendskabet en smule højere, da 60 pct. 

angiver at kende til ordningen. Alle kommuner skal dog informere ældre borgere om deres ret 

til frit valg af leverandør af hjemmepleje, herunder personlig pleje, praktisk hjælp og støtte 

samt madservice. Set i det lys er kendskabet til ordningen overraskende lavt. 

   

Figur 14: 
Andelen af de nuværende modtagere af hjemmehjælp eller brugere af 
plejehjem/plejebolig, som kender fritvalgsordningen. 

 

Kilde: Epinion for Sundheds- og Ældreministeriet, 2017.  

Anm: n = 1.971. Tabellen er baseret på besvarelser fra respondenter, der enten modtager hjemmehjælp eller bor i 

plejebolig/plejehjem. 
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Et stort flertal ved godt, at kommunen skal betale, hvis man efter 
godkendt visitation vælger en privat velfærdsleverandør 

Figuren nedenfor viser en anden måde at måle kendskabet til fritvalgsordningen på. Her næv-

nes ordningen ikke, men i stedet undersøges det, om de kommende ældre ved, hvem der skal 

betale for hjemmehjælpen, hvis man bliver visiteret til hjælp og vælger en privat leverandør. 

Her angiver 70 pct. af de kommende ældre korrekt, at kommunen skal betale for hjemmehjæl-

pen, hvis borgeren er visiteret til hjemmehjælp og vælger en privat leverandør. 

 

Det er interessant, at kun 51 pct. angiver, at de kender til fritvalgsordningen, mens hele 70 

pct. korrekt angiver, at det er kommunen som skal betale, hvis man er visiteret til hjemme-

hjælp og vælger en privat leverandør. Det kunne antyde, at kendskabet til det centrale i ord-

ningen – at kommunen betaler den visiterede hjemmehjælp, hvad enten den er udført af en 

privat eller offentlig leverandør – er noget højere end de 51 pct. antyder. 

   

Figur 15: 

Forestil dig, at kommunen har sagt ’ja’ til, at du kan få hjemmehjælp i din 
egen bolig. Hvilke af følgende udsagn er korrekte, hvis du vælger en pri-
vat virksomhed til at komme og gøre rent, hjælpe dig med din personlige 
pleje, mv.? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar 2020.  

Anm: n = 1.006. 
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Frit valgs-ordningen på hjemmehjælpsområdet er vigtig 

Der er overordnet set en massiv opbakning til fritvalgsordningen på hjemmehjælpsområdet 

blandt de kommende ældre. Hele 75 pct. er helt eller overvejende enige i, at fritvalgsordningen 

på hjemmehjælpsområdet er vigtig, mens kun 18 pct. er uenige i, at ordningen er vigtig. 

   

Figur 16: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Fritvalgsordningen på 
hjemmehjælpsområdet er vigtig. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar 2020.  

Anm: n = 1.006. 

 

Ser man i stedet på nuværende modtagere af hjemmehjælp, er det tilsvarende tal 61 pct. Op-

bakningen til fritvalgsordningen på hjemmehjælpsområdet er altså generelt høj, men en 

smule højere for de kommende ældre. Det understreger, at selvbestemmelse bliver et endnu 

vigtigere parameter i planlægningen af ældreplejen i årene fremover. 

   

Figur 17: 
Andelen af hjemmehjælpsmodtagere, som mener, at fritvalgsordningen 
på hjemmehjælpsområdet er vigtig eller meget vigtig 

 

Kilde: Epinion for Sundheds- og Ældreministeriet, 2017.  

Anm: n = 1.039. Tabellen er baseret på besvarelser fra respondenter, der modtager hjemmehjælp, eller bor i ple-

jebolig eller plejehjem. 
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De ældre flytter mere mellem 
kommuner end nogensinde 

Middellevealderen for danske mænd og kvinder har været støt stigende de sidste mange år 

og på bare 15 år er middellevetiden for mænd steget med 4,1 år fra 75,2 til 79,3, mens den for 

kvinder er steget med 3,3 år fra 79,9 til 83,2.5 I takt med stigningen i middellevealder har vi 

også set en generation af ældre danskere, som har haft mere mentalt og fysisk overskud se-

nere i livet. Det har blandt andet udmøntet sig i et ændret flyttemønster, hvor ældre over 65 

år flytter langt mere på tværs af kommunegrænser, end de tidligere har gjort. 

 

Antallet af flytninger tværkommunale flytninger er fordoblet for 
ældre over 65 år 

Figur 18 nedenfor viser, at ældre danskere over 65 år flytter markant mere på tværs af kom-

munegrænser, end de tidligere har gjort. I årene op til finanskrisen faldt antallet af tværkom-

munale flytninger blandt ældre danskere, men siden 2009 er det årlige antal flytninger i al-

dersgruppen fordoblet. I 2019 flyttede lige godt 14.000 ældre over 65 år på tværs af kommu-

negrænser.  

 

Figur 18  viser også, at det ikke blot skyldes, at der i mellemtiden er kommet væsentligt flere 

danskere i denne aldersgruppe. Ser man i stedet på antal flytninger pr. 1.000 danskere i al-

dersgruppen, er tallet steget fra 8 flytninger i 2009 til 12,5 flytninger i 2019. Korrigerer man 

for det stigende antal ældre, er antal flytninger altså stadig steget med 56 pct. på bare ti år. 

 

Fra et samfundsmæssigt perspektiv er det interessant at holde øje med flyttemønsteret 

blandt ældre danskere. Kommunerne, som har ansvaret for at drive ældreplejen i Danmark, 

har et stort behov for at kunne planlægge antallet af ældreboliger og plejehjemspladser, så 

det matcher med efterspørgslen både nu og i fremtiden. 

 
  

 
5https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-middellevetid/middellevetid 
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Figur 18: 
Antal flytninger mellem kommuner blandt ældre danskere 65+ år. Samlet 
antal flytninger samt antal flytninger pr. 1.000 danskere i aldersgruppen. 
2006-2019. 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (FLY66 og BEF5). 

Anm: Figuren viser antallet af flytninger mellem kommuner for danskere i alderen 65+ år.  

 

En lang række kommuner har fået flere ældre de seneste fem år 

Figur 19 nedenfor viser, hvilke danske kommuner, der har oplevet størst netto til- og fraflyt-

ning af ældre over 65 år i perioden 2014-2019, når man tager højde for kommunernes samlede 

antal ældre i aldersgruppen. På kortet har de blå kommuner oplevet netto tilflytning af ældre 

over 65 år, mens de røde har oplevet netto fraflytning af borgere i aldersgruppen. Har en kom-

mune med 1.000 indbyggere over 65 år i 2019 fx fået 100 flere indbyggere over 65 år i perioden 

2014-2019, vil kommunen optræde med andelen 10 pct. 

 

Figuren viser tydeligt, at nogle kommuner har oplevet en netto tilflytning af ældre danskere 

over 65 år i perioden, mens andre har oplevet fraflytning. På bare fem år er der fx kommet 320 

flere ældre danskere til Helsingør Kommune, mens Københavns Kommune har lige knap 1.500 

færre danskere i alderen 65+ år, hvis man sammenligner med 2014. 

 

I takt med at de ældre danskere i stigende grad flytter rundt mellem kommuner, vil nogle 

kommuner altså opleve enten et stigende pres eller en manglende efterspørgsel efter ældre-

pleje, hvilket kan vanskeliggøre planlægningen i de enkelte kommuner. 
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Figur 19: 
Antal tværkommunale til-og fraflytninger i perioden 2014-2019, som an-
del af det samlede antal personer i aldersgruppen 65+ år. 

 

Kommune Top-10 - tilflytning Kommune Top-10 - fraflytning 

 Antal Andel  Antal Andel 

Fanø 49 4,2% Egedal -291 -3.6% 

Samsø 35 2,8% Albertslund -177 -3.5% 

Halsnæs 188 2,3% Tårnby -225 -2.8% 

Stevns 123 2,2% Brøndby -157 -2.3% 

Helsingør 320 2,2% København -1.474 -2.3% 

Nordfyns 143 2,1% Lejre -133 -2.2% 

Odsherred 208 2,1% Hvidovre -196 -2.2% 

Middelfart 179 2,0% Høje-Taastrup -179 -2.0% 

Langeland 85 2,0% Favrskov -165 -1.8% 

Herlev 107 2,0% Skanderborg -160 -1.4% 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (FLY66 og BY2) 

Anm: Figuren viser antallet af netto til- og fraflytninger mellem kommuner for aldersgruppen 65+ år i perioden 

2014-2019. Fanø Kommune har fx haft nettotilflytning på 49 personer i perioden 2014-2019. Da der pr. 1. januar 

2019 boede 1.157 danskere over 65+ år i Fanø Kommune, fremgår de med andelen 49/1.157=4,2 pct. Eksterne 

tilflytninger (dvs. personer, som er flyttet til kommunen fra en adresse uden for Danmark) indgår ikke i figuren. 



 

 

Velfærd for de kommende ældre / Dansk Erhverv 23 
 

Det er særligt på Sjælland, at de ældre flytter mellem kommuner 

Ældre over 65 år er markant mere tilbøjelige til at flytte på tværs af kommunegrænser på 

Sjælland, end de er i den resterende del af Danmark. 

 

I alle danske regioner har der været en støt stigende tendens til, at flere ældre over 65 år 

flytter på tværs af kommunegrænser. Det er dog særligt ældre danskere på Sjælland, som 

trækker tallet op. I Region Hovedstaden og Region Sjælland er antallet af flytninger 15-16 pr. 

1.000 danskere i aldersgruppen, mens det tilsvarende tal for de tre andre regioner er 9-10. 

Landsgennemsnittet for tværkommunale flytninger i aldersgruppen i 2019 ligger, som vi har 

set tidligere, på 12,5. 

   

Figur 20: 
Antal flytninger mellem kommuner pr. 1.000 ældre danskere 65+ år for-
delt på region. 2006-2019. 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (FLY66 og BEF5). 

Anm: Figuren viser antallet af flytninger mellem kommuner for danskere i alderen 65+ år. 

 

En oplagt forklaring på de mange flytninger i Region Hovedstaden kan være, at kommunerne 

i denne region er mindre. Der skal således ikke flyttes mange kilometer før man lander i en ny 

kommune. Det kan dog ikke umiddelbart forklare det tilsvarende høje antal flytninger i Region 

Sjælland, hvor afstanden mellem kommunegrænserne nærmer sig de andre regioner. 
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Hver ottende kommende ældre forventer at flytte til en anden 
kommune 

Mange kommende ældre forventer også at flytte til en ny kommune, når de bliver ældre. 12 

pct. angiver det som sandsynligt, at de vil flytte til en ny kommune, hvilket svarer til ca. 80.000 

danskere i denne aldersgruppe. Det er naturligvis et spørgsmål, som er svært at svare på nu 

og her, men det giver en indikation af, hvor mange kommende ældre, der allerede nu anser 

det som sandsynligt, at de vil rive teltpælene op og flytte til en ny kommune, når de bliver 

ældre. 

   

Figur 21: 
Hvor sandsynligt er det, at du vil flytte fra din nuværende kommune til en 
ny kommune, når du bliver ældre? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n = 1.006. 

 

De kommende ældre, som anser det for sandsynligt, at de vil flytte til en ny kommune, når de 

bliver ældre, gør det primært, fordi de gerne vil tættere på familien. Hele 55 pct. angiver dette 

som årsag til at ville flytte til en ny kommune. Derudover forventer mange også at flytte tæt-

tere på storbyen, hvilket kan være for at kunne gøre brug af de mange kulturtilbud for ældre 

mennesker, som findes i byen. 

 

Der har længe været en offentlig debat om forskelle i kvaliteten af den ældreservice, som 

danskerne får tilbudt på tværs af landet. Senest i slutningen af 2019, hvor Danske Ældreråd 

offentliggjorde en undersøgelse, der viste, at de kommunale budgetter ville føre til en forrin-

gelse af ældreplejen i nogle kommuner, uændret niveau i andre, mens nogle kommuner ville 

opleve et serviceløft.6 

 
6https://danske-aeldreraad.dk/serviceforringelser-paa-aeldreomraadet-i-hver-fjerde-kommune/ 
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Denne undersøgelse tyder dog ikke på, at de kommende ældre flytter rundt efter, hvilke kom-

muner, der kan tilbyde den bedste kvalitet i velfærdstilbuddene. Der er således kun 9 pct. 

som angiver, at de forventer at flytte til en ny kommune, fordi servicen er bedre. 

   

Figur 22: 
Hvorfor kunne du finde på at flytte til en ny kommune, når du bliver æn-
dre? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n = 117. Det er kun respondenter, som har angivet, at det er ’Meget sandsynligt’ eller ’Overvejende sand-

synligt’ at de flytter fra deres nuværende kommune, når de bliver ændre, der har fåret dette spørgsmål. Det har 

været muligt at angive flere svar og det har også været muligt at svare ’Andre årsager’ og ’Ved ikke’.  
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Stigende begejstring for 
velfærdsteknologi 

Velfærdsteknologiske løsninger har potentialet til at forbedre en lang række forhold i den 

kommunale ældrepleje. Udover den kostbare tid, som plejepersonalet kan spare, hvis en robot 

klarer støvsugningen eller en intelligent pilleæske kan forklare, hvilke piller der skal tages i 

dag, har velfærdsteknologien en række fordele for den enkelte, som kan øge livskvaliteten 

markant. 7 Velfærdsteknologi kan give ældre borgere bedre muligheder for ikke at skulle være 

afhængig af plejepersonalet, give øget tryghed og større medbestemmelse på hverdagen i de 

ældres bolig. Kommunerne arbejder allerede på højtryk for at implementere løsningerne i æld-

replejen rundt om i landet, hvilket er nødvendigt i en situation, hvor presset på ældresektoren 

stiger.  

 

De kommende ældres begejstring for velfærdsteknologi stiger 

Om 10-15 år vil de velfærdsteknologiske løsninger formentlig være væsentligt mere udbredte, 

end de er i dag. Det passer, ifølge denne undersøgelse, de kommende ældre fint. På blot tre 

år er opbakningen til velfærdsteknologiske løsninger nemlig steget markant blandt de kom-

mende ældre. 

   

Figur 23: 
Hvor sandsynligt er det, at du ville sige ja til at benytte velfærdstekno-
logi, hvis du havde brug for hjælp og fik det tilbudt som mulighed? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n (2020) = 1.006, n (2018) = 1.005, n (2017) = 698. Kategorien ’Sandsynligt’ dækker over de respondenter, 

som har svaret ’Meget sandsynligt’ og ’Overvejende sandsynligt’. Kategorien ’Usandsynligt’ dækker over de re-

spondenter, som har svaret ’Meget usandsynligt’ og ’Overvejende usandsynligt’.  

 
7https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/velfaerdsteknologi/om-center-for-velfaerdsteknologi/ 
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Figur 23 ovenfor viser, at 59 pct. af de kommende ældre i 2017 vurderede, at det var sandsyn-

ligt, at de ville takke ”ja” til at benytte velfærdsteknologi, hvis de havde brug for hjælp og fik 

det tilbudt. I 2020 er det tilsvarende tal steget til hele 74 pct. Omvendt er kun 13 pct. af de 

kommende ældre i dag pessimistiske over for velfærdsteknologi mod hele 31 pct. i 2017. 

 

De kommende ældre er altså blevet væsentligt mere begejstrede for velfærdsteknologi på blot 

få år. Det indikerer, at langt flere ældre i fremtiden vil være åbne for at implementere vel-

færdsteknologiske løsninger, hvor det giver mening. 

Tilbøjeligheden til at benytte velfærdsteknologi stiger, hvis det 
frigør hjemmehjælpstimer til andre formål 

Nogle ældre er tilsyneladende bekymrede for, at brugen af velfærdsteknologi helt eller delvist 

skal erstatte plejepersonalet. Der er således endnu flere, der gerne vil benytte sig af velfærds-

teknologi, hvis respondenterne samtidig gøres opmærksom på, at det kan frigøre ressourcer 

hos plejepersonalet til andre ting. 

 

82 pct. af de kommende ældre støtter således velfærdsteknologiske løsninger, hvis det sam-

tidig frigør plejepersonale til andre ting. Det er flere end de 74 pct., som vil gøre brug af vel-

færdsteknologi, selvom det ikke gøres tydeligt i spørgsmålet, at det frigør ressourcer hos ple-

jepersonalet til andre ting. 

   

Figur 24: 
Hvor sandsynligt er det, at du ville sige ja til at benytte velfærdstekno-
logi, hvis det betød, at du hver uge så kunne få en ekstra times hjælp fra 
en hjemmeplejer eller andet plejepersonale til andre ting? 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n (2020) = 1.006, n (2018) = 1.005. Kategorien ’Sandsynligt’ dækker over de respondenter, som har svaret 

’Meget sandsynligt’ og ’Overvejende sandsynligt’. Kategorien ’Usandsynligt’ dækker over de respondenter, som 

har svaret ’Meget usandsynligt’ og ’Overvejende usandsynligt’. 
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Opbakningen til velfærdsteknologi går på tværs af mange 
teknologier, men bør ikke erstatte den sociale kontakt 

De kommende danske ældre støtter klart op om langt de fleste velfærdsteknologiske løsnin-

ger. Der er således mindst to ud af tre, som støtter så forskelligartede velfærdsteknologiske 

løsninger som sporingsteknologi, videokonsultationer hos lægen og intelligent tøj. Figuren vi-

ser både, hvilke velfærdsteknologiske løsninger de bruger i dag, og hvilke de ville sige ja til, 

hvis de fik dem tilbudt på et senere tidspunkt, når de fik brug for dem. 

 

De mest udbredte velfærdsteknologiske løsninger blandt de kommende ældre i dag er intel-

ligente boliger og robotstøvsugere. Disse teknologier er efterhånden blevet så mainstream, at 

de benyttes af andre end blot ældre med plejebehov, fx også travle børnefamilier. 

 

Generelt er der en tendens til, at jo tættere teknologien kommer på personlig pleje og social 

kontakt, desto svagere er opbakningen til den. Alt i alt er der dog en betydelig opbakning til 

alle de velfærdsteknologiske løsninger med undtagelse af sociale robotter, som et bredt fler-

tal af de kommende ældre ikke vil gøre brug af. 

   

Figur 25: 
Bruger du denne velfærdsteknologi eller kunne du finde på at bruge den, 
hvis du havde brug for hjælp og fik den tilbudt? 

 

Kilde: Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: n = 1.006. 
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Bilag 
  

Tabel 1: 
Andel af kommende ældre, som ville overveje at købe ekstraydelser, hvis 
den tilbudte hjælp fra kommunen ikke levede op til deres forventninger.   

  
Rengøring Tøjvask 

Indkøb af 
mad 

Personlig 
pleje 

n 

Alle 72% 42% 36% 35% 1.006 

Mand 72% 42% 32% 29% 495 

Kvinde 72% 43% 39% 41% 511 

60-64 år 73% 43% 37% 37% 521 

65-69 år 71% 42% 34% 34% 485 

Hovedstaden 73% 44% 33% 30% 272 

Sjælland 70% 44% 36% 37% 164 

Syddanmark 76% 41% 37% 37% 228 

Midtjylland 69% 42% 35% 38% 230 

Nordjylland 75% 41% 41% 38% 112 

Folkeskole 65% 44% 40% 37% 91 

Gymnasial uddannelse 66% 47% 38% 37% 48 

Erhvervsuddannelse 65% 36% 30% 31% 273 

KVU 77% 45% 35% 36% 122 

MVU 78% 44% 38% 38% 348 

LVU 76% 44% 35% 35% 119 

0-400.000 kr. 64% 38% 33% 37% 338 

400.001-800.000 kr. 74% 44% 38% 36% 368 

Mere end 800.000 kr. 85% 51% 40% 30% 134 

1 person i husstanden 68% 34% 29% 33% 280 

2 personer i husstanden 75% 47% 40% 37% 681 

Har ingen børn 70% 46% 36% 38% 194 

Har børn 73% 41% 36% 35% 807 

I arbejde 75% 42% 37% 36% 417 

Pensionist 70% 43% 35% 35% 559 

Godt/rigtig godt helbred 74% 43% 37% 37% 711 

Middelgodt helbred 68% 39% 30% 36% 186 

Dårligt/rigtig dårligt helbred 66% 40% 35% 28% 103 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: Indkomstkategorien afspejler respondenternes samlede årlige husstandsindkomst. 
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Tabel 2: 
Forventer du at være i stand til at betale for de ekstra ydelser, som du 
måtte ønske, når du bliver ældre? 

 Ja Nej Ved ikke n 

Alle 64% 7% 29% 576 

Mand 67% 7% 25% 292 

Kvinde 61% 7% 33% 284 

60-64 år 60% 8% 32% 301 

65-69 år 68% 6% 26% 275 

Hovedstaden 68% 7% 25% 155 

Sjælland 72% 7% 22% 80 

Syddanmark 55% 8% 37% 139 

Midtjylland 62% 7% 32% 136 

Nordjylland 68% 6% 25% 66 

Folkeskole 50% 13% 37% 38 

Gymnasial uddannelse 41% 10% 49% 23 

Erhvervsuddannelse 57% 13% 30% 130 

KVU 67% 6% 26% 82 

MVU 69% 4% 27% 225 

LVU 73% 3% 24% 75 

0-400.000 kr. 58% 11% 31% 139 

400.001-800.000 kr. 63% 6% 31% 234 

Mere end 800.000 kr. 80% 5% 15% 109 

1 person i husstanden 60% 7% 33% 123 

2 personer i husstanden 65% 7% 28% 430 

Har ingen børn 54% 7% 40% 105 

Har børn 66% 7% 27% 468 

I arbejde 65% 7% 28% 264 

Pensionist 63% 8% 29% 298 

Godt/rigtig godt helbred 68% 5% 28% 450 

Middelgodt helbred 48% 17% 36% 81 

Dårligt/rigtig dårligt helbred 59% 15% 26% 42 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: Indkomstkategorien afspejler respondenternes samlede årlige husstandsindkomst. 
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Tabel 3: 
Er du allerede på nuværende tidspunkt i gang med at spare op, så du kan 
betale ekstra for velfærdsydelser, som du måtte ønske, når du bliver æl-
dre? 

 Ja Nej Ved ikke n 

Alle 47% 46% 7% 576 

Mand 50% 44% 6% 292 

Kvinde 45% 47% 8% 284 

60-64 år 50% 43% 6% 301 

65-69 år 44% 49% 8% 275 

Hovedstaden 46% 47% 7% 155 

Sjælland 47% 43% 10% 80 

Syddanmark 47% 47% 6% 139 

Midtjylland 47% 46% 7% 136 

Nordjylland 50% 45% 5% 66 

Folkeskole 47% 48% 5% 38 

Gymnasial uddannelse 40% 57% 4% 23 

Erhvervsuddannelse 46% 50% 3% 130 

KVU 52% 40% 8% 82 

MVU 47% 46% 7% 225 

LVU 49% 38% 13% 75 

0-400.000 kr. 45% 51% 4% 139 

400.001-800.000 kr. 48% 46% 7% 234 

Mere end 800.000 kr. 56% 40% 4% 109 

1 person i husstanden 51% 41% 8% 123 

2 personer i husstanden 47% 47% 7% 430 

Har ingen børn 49% 41% 11% 105 

Har børn 47% 47% 6% 468 

I arbejde 55% 39% 6% 264 

Pensionist 40% 52% 8% 298 

Godt/rigtig godt helbred 48% 46% 7% 450 

Middelgodt helbred 44% 50% 6% 81 

Dårligt/rigtig dårligt helbred 50% 43% 7% 42 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: Indkomstkategorien afspejler respondenternes samlede årlige husstandsindkomst. 
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Tabel 4: 
Hvis du skulle træffe beslutningen i dag, ville du så vælge offentligt eller 
privat plejehjem? 

  
Offent-

ligt pleje-
hjem 

Privat 
pleje-
hjem 

Det spil-
ler ingen 

rolle 
Ved ikke n 

Alle 11% 31% 38% 20% 1.006 

Mand 13% 24% 45% 17% 495 

Kvinde 9% 38% 31% 23% 511 

60-64 år 11% 34% 36% 20% 521 

65-69 år 11% 29% 40% 21% 485 

Hovedstaden 12% 35% 38% 16% 272 

Sjælland 10% 26% 38% 26% 164 

Syddanmark 7% 31% 39% 23% 228 

Midtjylland 13% 32% 37% 18% 230 

Nordjylland 15% 27% 38% 20% 112 

Folkeskole 14% 31% 32% 23% 91 

Gymnasial uddannelse 2% 36% 43% 20% 48 

Erhvervsuddannelse 8% 30% 38% 23% 273 

KVU 9% 34% 41% 16% 122 

MVU 15% 31% 37% 18% 348 

LVU 11% 29% 41% 20% 119 

0-400.000 kr. 11% 30% 38% 20% 338 

400.001-800.000 kr. 13% 31% 39% 17% 368 

Mere end 800.000 kr. 13% 31% 42% 14% 134 

1 person i husstanden 11% 35% 35% 20% 280 

2 personer i husstanden 11% 30% 39% 20% 681 

Har ingen børn 10% 26% 41% 23% 194 

Har børn 11% 32% 37% 19% 807 

I arbejde 11% 31% 37% 21% 417 

Pensionist 12% 30% 39% 20% 559 

Godt/rigtig godt helbred 11% 31% 39% 20% 711 

Middelgodt helbred 10% 29% 37% 24% 186 

Dårligt/rigtig dårligt helbred 15% 34% 36% 15% 103 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: Indkomstkategorien afspejler respondenternes samlede årlige husstandsindkomst. 
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Tabel 5: 
Hvis du havde brug for det og skulle træffe beslutningen i dag, ville du så 
vælge at modtage offentlig eller privat hjemmehjælp? 

  

Offentlig 
hjemme-

hjælp 

Privat 
hjemme-

hjælp 

Det spil-
ler ingen 

rolle Ved ikke n 

Alle 22% 27% 37% 14% 1.006 

Mand 25% 23% 41% 12% 495 

Kvinde 20% 31% 33% 16% 511 

60-64 år 21% 27% 36% 16% 521 

65-69 år 24% 27% 37% 12% 485 

Hovedstaden 24% 26% 39% 11% 272 

Sjælland 18% 30% 32% 19% 164 

Syddanmark 23% 29% 36% 12% 228 

Midtjylland 21% 26% 37% 16% 230 

Nordjylland 25% 24% 39% 12% 112 

Folkeskole 17% 29% 40% 15% 91 

Gymnasial uddannelse 14% 37% 34% 15% 48 

Erhvervsuddannelse  20% 23% 39% 18% 273 

KVU 22% 30% 40% 8% 122 

MVU 26% 29% 33% 12% 348 

LVU 24% 24% 38% 15% 119 

0-400.000 kr.  23% 28% 36% 13% 338 

400.001-800.000 kr. 24% 25% 39% 11% 368 

Mere end 800.000 kr. 27% 28% 35% 10% 134 

1 person i husstanden 20% 32% 32% 15% 280 

2 personer i husstanden 23% 25% 39% 13% 681 

Har ingen børn 18% 25% 41% 16% 194 

Har børn 23% 28% 36% 13% 807 

I arbejde 22% 27% 38% 14% 417 

Pensionist  23% 27% 37% 14% 559 

Godt/rigtig godt helbred 23% 26% 38% 13% 711 

Middelgodt helbred 21% 28% 33% 18% 186 

Dårligt/rigtig dårligt helbred 20% 31% 37% 13% 103 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: Indkomstkategorien afspejler respondenternes samlede årlige husstandsindkomst. 
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Tabel 6: Kender du til ordningen om frit valg i hjemmeplejen? 

  Ja Nej n 

Alle 51% 49% 1.006 

Mand 43% 58% 495 

Kvinde 60% 40% 511 

60-64 år 50% 50% 521 

65-69 år 53% 47% 485 

Hovedstaden 48% 52% 272 

Sjælland 47% 53% 164 

Syddanmark 56% 44% 228 

Midtjylland 49% 51% 230 

Nordjylland 62% 39% 112 

Folkeskole 47% 53% 91 

Gymnasial uddannelse 43% 57% 48 

Erhvervsuddannelse 43% 57% 273 

KVU 44% 56% 122 

MVU 63% 37% 348 

LVU 51% 49% 119 

0-400.000 kr. 53% 47% 338 

400.001-800.000 kr. 54% 46% 368 

Mere end 800.000 kr. 50% 50% 134 

1 person i husstanden 55% 45% 280 

2 personer i husstanden 51% 50% 681 

Har ingen børn 50% 51% 194 

Har børn 52% 48% 807 

I arbejde 50% 50% 417 

Pensionist 53% 47% 559 

Godt/rigtig godt helbred 51% 49% 711 

Middelgodt helbred 49% 51% 186 

Dårligt/rigtig dårligt helbred 60% 40% 103 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, januar 2020.  

Anm: Indkomstkategorien afspejler respondenternes samlede årlige husstandsindkomst. 
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Om denne rapport 

Arbejdet med rapporten er afsluttet den 3. juni 2020. 

  

Dansk Erhvervs befolkningsundersøgelser 

Norstat har på vegne af Dansk Erhverv foretaget en repræsentativ befolkningsundersøgelse 

af de kommende ældres holdning til velfærdsydelser i dag og i fremtiden. Norstat har spurgt 

ca. 1.000 danskere i alderen 60-69 år. Stikprøven afspejler den danske befolkning i denne 

aldersgruppe på variablene køn, alder og region. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en un-

dersøgelse med 1.000 respondenter er +- 3,1 pct. point. Den statistiske usikkerhed er natur-

ligvis større i de tabeller eller figurer, som bygger på færre respondenter. 

 

Om Dansk Erhvervs rapporter 

Dansk Erhverv udarbejder løbende rapporter. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og an-

vendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, 

som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er til-

ladt at citere fra Dansk Erhvervs rapporter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 

  

Kontakt 

Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 

jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 

 

Henvendelser angående velfærdspolitik kan ske til velfærdspolitisk chef Troels Yde Toftdahl 

på tyto@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6290.  
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for fremtidens erhvervsliv. 
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