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2 Indledning og sammenfatning 
Med vedtagelsen af budget 2020 indgik kommunalbestyrelsen et budgetforlig, som bl.a. indeholder en 

aftale, om at der skal gennemføres en budgetanalyse på ældreområdet. 

”Der bliver væsentligt flere ældre i de kommende år i Brøndby. Partierne er derfor enige om, at der skal 

laves en budgetanalyse, som kan afrapporteres inden sommeren 2020. Analysen skal vurdere økonomien på 

ældreområdet, herunder sammenligne indsatser og udgifter i Brøndby med andre kommuner”. 

Kommunalbestyrelsen har gennem årene bevidst valgt et højt serviceniveau på ældreområdet, men 

kommunen har et ønske om at afdække, hvordan demografien påvirker udgiftsudviklingen med et uændret 

serviceniveau i de kommende 5, 10 og evt. 15 år. 

Brøndby har sammenlignet med andre kommuner et højt udgiftsniveau, når der kigges på udgifter pr. 

borger over 65 år på sundheds- og ældreområdet. 

Der ønskes derfor også gennemført en analyse, som afdækker på hvilke områder, kommunen ligger 

væsentligt over sammenlignelige kommuner samt om dette skyldes mange tilbud, højt serviceniveau, høje 

kvalitetsstandarder, organisering, effektivitetsgrad og lignende - samt i hvor høj grad udgiftsniveauet kan 

henføres til kommunens socioøkonomiske faktorer (befolkningssammensætning, uddannelsesniveau, 

sundhedstilstand). 

Analysens formål er at skabe grundlag for kort- og langsigtede indsatser og prioriteringer på ældreområdet 

- såvel politisk som administrativt. 

 

Analysen har 4 hovedleverancer: 

- En oversigt over udgifterne på ældreområdet sammenlignet med kommuner med samme 

socioøkonomiske vilkår som Brøndby samt (om muligt) med en række nabokommuner. Denne del 

af analysen kan læses i afsnit 4 og 5 

- En demografifremskreven oversigt over udgifterne på ældreområdet aktuelt og 5, 10 år frem med 

uændret serviceniveau – under hensyn til allerede besluttede udbygninger samt generelt flere 

sunde leveår. Denne del af analysen kan læses i afsnit 7. 

- En oversigt over hvilke områder, der på kort og lang sigt kan justeres hhv.  administrativt og 

politisk. Denne del af analysen kan læses i konklusionerne i afsnit 4, 5 og 6 samt 7  

- En anbefaling af, hvilke af ovennævnte områder der bør prioriteres ift. en mere detaljeret analyse i 

et tæt samspil med organisationen.  Denne del af analysen kan læses i afsnit 8. 

 

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Type2dialog, der er har en dyb ekspertise på ældre- og 

omsorgsområdet. Type2dialog har udarbejdet rapporten i et tæt samarbejde med ressourcepersoner fra 

Brøndby Kommune og fra de 3 benchmark kommuner: Tårnby, Glostrup og Ballerup Kommuner. 

Ressourcepersonerne har bidraget med data til benchmarkanalysen.  

I kapital 9 er der yderligere information om Type2dialog. 
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3 Hovednøgletal og sammenligning med andre kommuner 
I dette afsnit fremhæves de forskellige faktorer, der har en indflydelse på kommunens samlede 

udgiftsniveau og udgiftsniveauet på de 5 hovedområder, der er i fokus. 

De 5 hovedområder er: 

• Træning 

• Hjælpemidler 

• Hjemmepleje 

• Hjemmesygepleje 

• Plejeboliger 

 

3.1 Data, metode og forklaringsmodeller 

I analysen opereres der med faktorer af betydning for udgiftsniveauet på 4 niveauer.  

• Niveau 1 omfatter de politiske faktorer  

• Niveau 2 omfatter de strukturelle faktorer 

• Niveau 3 omfatter de organisatoriske faktorer  

• Niveau 4 omfatter de driftsmæssige faktorer 

Figur 3-1 illustrerer sammenhængene mellem de enkelte faktorer.  

De politiske faktorer sætter rammen for den service, der skal og kan leveres og hvilke udgifter, der skal 

bruges til at levere det politisk besluttede serviceniveau. De politiske faktorer påvirker både struktur, 

organisering og drift omkring levering af ydelser og services på området. De er alle faktorer, der er med til 

at bestemme, hvordan ydelserne skal leveres. De påvirker samtidig de muligheder, der er for at skabe 

resultater på kort sigt og en effekt på længere sigt.  

I denne analyse har vi ikke medtaget resultater og effekt af de udgifter og den service, der leveres af 

kommunerne. Det vil være oplagt at undersøge disse dele i en mere dybdegående analyse af områderne for 

at finde ud af, hvilken værdi kommunen skaber for de ressourcer, der bruges på området.  

Nedenfor uddybes de enkelte faktorers betydning for forståelsen af analysens metode nærmere.  
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Figur 3-1. Sammenhænge mellem rammebetingelser, input og mulige effekter 

 

 

Politiske faktorer eller rammebetingelser 

Politiske faktorer eller rammebetingelser dækker over de beslutninger, som nationale og lokale politikere 

har taget omkring den service, der skal leveres i kommunen. Nationalt træffes der gennem lovgivningen 

beslutninger om hvilke typer af services, der skal tilbydes af kommunerne og hvilket handlerum kommunen 

selv har til at bestemme det serviceniveau, som skal udmøntes på områderne. Gennem kvalitetsstandarder 

og den konkrete økonomiske tildeling træffer lokalpolitikkerne beslutninger, om hvordan serviceniveauet 

skal udmøntes i deres egen kommune.  

Udgangspunktet for den kommunale serviceproduktion er dermed det input, der besluttes i form af 

budgetmæssige ressourcer, der årligt tildeles til den samlede serviceproduktion, såvel som fordeling af 

budgetterne på og mellem de enkelte serviceområder. Det gælder på de serviceområder, der er i fokus i 

denne analyse dvs. plejeboliger, hjemmepleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler og træning. 

De politiske rammebetingelser for ældreområdet kan således i et vist omfang påvirkes lokalt.  

De strukturelle faktorer 

De strukturelle faktorer dækker over en række forskellige forhold, der på kort sigt kan være svære at 

påvirke lokalt, men som på længere sigt kan påvirkes af de politikker, der besluttes lokalt. 

De strukturelle faktorer omfatter bl.a. udviklingen i den enkelte kommunes: 

- Befolkning, herunder størrelse og alderssammensætning 

- Uddannelsesniveau, herunder adgang til kompetencer 

- Erhvervstilknytning og indkomst, herunder lønniveau 

- Sygdomsbillede, herunder omfanget af ulighed i sundhed 

 

Alle faktorer har en betydning for udgifterne på ældre- og omsorgsområdet.  

Resultaterne fra danske undersøgelser viser, at forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser for 65+-årige 

er socialt ulige fordelt. Mænd, enlige og personer med lav indkomst har højere gennemsnitlige 

omkostninger end kvinder, ægtepar/par i øvrigt og personer med høj indkomst. Mænd, enlige og 
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socioøkonomisk dårligt stillede (uden uddannelse og lav indkomst) har højere sandsynlighed for et højt 

forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser end kvinder, ægtepar/par i øvrigt og socioøkonomisk bedre 

stillede (høj uddannelse og høj indkomst), når der tages højde for andre betydende faktorer. 

Gennem en aktiv indsats for at begrænse ulighed i sundhed kan udgifterne på længere sigt påvirkes og 

dermed reducere de forventede udgiftstræk, der kommer fra stigningen i antallet af ældre de kommende 

20 år. 

De organisatoriske faktorer 

De organisatoriske faktorer omfatter, hvordan området (eks. hjemmeplejen) er påvirket af den måde, man 

har valgt at organisere indsatsen på. 

De organisatoriske faktorer omfatter bl.a.: 

- Organisering af velfærdsindsatsen dvs. hvem der gør hvad (roller og ansvar) 

- Den måde, der samarbejdes på mellem områderne 

- De metoder, som man arbejder efter inden for området (eks. hvordan der arbejdes med 

rehabilitering) 

- De lokalaftaler, der indgås mellem ledelse og medarbejdere på området om bl.a. løn- og 

arbejdsforhold m.m. 

- Den måde man vælger at udmønte det politisk besluttede serviceniveau på (eks. visitationspraksis) 

- De investeringer, der foretages i brugen af velfærdsteknologi, og hvordan disse er indarbejdet i de 

arbejdsmetoder, som er i organisationen 

- Den måde man håndterer opfølgninger af de indsatser, der gennemføres på området, eksempelvis 

hvilke metoder man har til gevinstrealisering 

 

De driftsmæssige faktorer 

Driftsmæssige faktorer omfatter den måde, området påvirkes af ledelsesstil og tilrettelæggelse af den 

daglige drift.  

De driftsmæssige faktorer omfatter bl.a.: 

- Den måde som organisationen foretager ressourceplanlægning eks. vagt-, rute- og/eller forløbs 

planlægning 

- Størrelsen og håndteringen af sygefraværet  

- Den daglig styring af den indsats, der er besluttet (bl.a. brug af velfærdsteknologi, egen 

organisering m.m.)  

- Ledelsens evne til at realisere gevinster fra de tiltag, der gennemføres bl.a. inden for forebyggelse  

- Udmøntningen af kompetenceudvikling i det daglige 

- Evnen til at fastholde medarbejderne og den måde, man gennemfører den løbende rekruttering på 

i organisationen  
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Figur 3-2. Forklaringsmodel på sammenhæng i omkostninger (se også bilag 1 i større størrelse). 

 

 

I figur 3-2 er et overblik over de forskellige faktorer og de hovednøgletal, der indgår i nøgletalsanalysen og 

de sammenhænge, der er mellem de forskellige niveauer. 

Benchmarkanalysen går tættere på udgifts- og serviceniveau og produktivitet på de 5 områder. Samtidig 

giver benchmarkanalysen sammen med nøgletalsanalysen mulighed for at belyse sammenhænge på tværs 

af hvert område og mellem områderne. 

I figur 3-3 er de 10 væsentligste økonomiske sammenhænge på ældre- og omsorgsområdet illustreret med 

tre understøttende politiske og organisatoriske indsatser for tilstødende områder. Figuren tager dels afsæt 

i figur 3-1, der viser sammenhænge mellem rammebetingelser og den besluttede struktur for organisering 

af områderne i kommunen, den organisering og driftsstyring man anvender og de resultater og mulige 

effekter, der skabes. Og dels med afsæt i figur 3-2, der viser sammenhængene mellem de politiske, 

strukturelle, organisatoriske og driftsmæssige faktorer, der påvirker det samlede udgiftsniveau pr. borger. 
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Figur 3-3. Økonomiske sammenhænge på ældre- og omsorgsområde 

 

De 10 væsentligste økonomiske sammenhænge er: 

1. De kvalitetsstandarder, som er besluttet politisk i kommunen, der af visitationen/myndigheden 

udmøntes i et serviceniveau, der kan hhv. være med til at reducere eller forøge de samlede udgifter 

pr. borger. 

2. Kommunens bruttolønomkostninger, der bl.a. er afhængig af de lokale løn- og arbejdstidsaftaler, 

der er indgået, som hhv. kan reducere eller forøge produktiviteten på de enkelte områder, og 

dermed påvirke de samlede udgifter pr. borger. 

3. Kommunens organisering af driften på de 5 områder i fokus, hvor udgifterne er afhængige af 

kommunens organisering og planlægning af ressourcerne på området, hvilket har en indflydelse på 

det antal årsværk, der skal til for at løfte opgaverne. 

4. Resultaterne af den træningsindsats og den rehabiliterende indsats, der gennemføres i kommunen, 

som hvis den er effektiv kan føre til en revisitation af borgerne til et lavere timeantal i 

hjemmeplejen, da borgerne bliver mere selvhjulpne.  

5. Kommunens visitationspraksis for tildeling af hjælpemidler og hvor effektiv hjælpemiddelområdet 

drives. Kommunens organisering kan i højere eller mindre grad være med til at understøtte, at 

borgerne bliver mere selvhjulpne i hverdagen og hurtigere kan tages hjem fra hospitaler, hvilket 

kan hhv. reducere eller forøge udgifterne til hjemmepleje og færdigbehandlingsdage. 

6. Dækningsgraden på plejeboligområdet, da det kan hhv. reducere eller øge udgifterne i 

hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 

7. Organiseringen af indsatsen i hjemmesygeplejen, og hvordan kommunens praksis er for at anvende 

delegeret sygepleje, der kan hhv. reducere eller forøge de samlede udgifter i hjemmesygeplejen og 

hjemmeplejen. 

8. Kommunens serviceniveau og organisering af indsatsen i hjemmeplejen, bl.a. gennem den 

rehabiliterende indsats, der kan reducere eller forøge udgifterne til genindlæggelser og 

færdigbehandlingsdage. 

9. Kommunens organisering og håndtering af de midlertidige døgnpladser, der enten kan forøge eller 

være med til at reducere udgifter i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 

10. Kommunens køb af plejeboligpladser i andre kommuner, der enten kan skyldes en lav 

dækningsgrad eller ældre borgere, der ønsker at bo i en anden kommune. 

Nøgletal

Samlede udgifter pr. 

65+ årige borger

Træning Hjælpemidler Hjemmepleje Hjemmesygepleje Plejeboliger

Benchmark

Udgiftsniveau Udgifter pr. borger Udgifter pr. borger Udgifter pr borger Udgifter pr. borger Udgifter pr. plads

Serviceniveau Andel modtagere Andel modtagere Andel modtagere Andel modtagere Andel modtagere

Produktivitet Pr. time Pr. sag Pr. time Pr. time Pr. plads

Løn-
omkostning

Udgifts- og serviceniveau 
på det specialiserede voksenområde

Udgifter til genindlæggelser og 
færdigbehandlingsdage

2
3

4

5

6

C

Køb af 
pladser

10

8

Kvalitets-
standard

1

7

Kommunens midlertidige
pladser

Udgift- og servicesniveau 
i beskæfigelsesindsatsen

Kommunens sundheds- og 
forbyggelsesindsats

9A

B
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De 10 sammenhænge indgår som afsæt for de observationer og anbefalinger, der kommer ud af 

analysen i afsnit 5. 

Der er herudover tre centrale indsatser, der kan være med til at styrke eller svække sammenhængene i 

de samlede indsatser på ældre- og omsorgsområdet, og som dermed har betydning for det samlede 

udgiftsniveau. De tre indsatser er: 

A. Kommunens serviceniveau i og organisering af den forbyggende og rehabiliterende indsats, der 

bl.a. kan reducere ulighed i sundhed. 

B. Kommunens serviceniveau i og organisering af beskæftigelsesindsatsen, der kan bringe 

kommunens borgere hurtigere i arbejde. 

C. Kommunens serviceniveau og af drift af det specialiserede voksenområde. Områdes organisering 

kan understøtte et tæt samarbejde mellem voksen- og ældreområdet om den hjælp der gives i 

form af §§83 og 85. Områdets serviceniveau kan endvidere være afgørende for hvor længe voksne 

med et plejebehov holdes i §108/105 tilbud fremfor at blive visiteret til en plejebolig, når borgerens 

behov skifter fra et pædagogisk behov til et plejebehov. Det kan hhv. reducere eller forøge de 

samlede udgifter til hjemmepleje og plejeboliger. 

De 3 centrale indsatser vil ligeledes indgå som afsæt for de observationer og anbefalinger, der kommer ud 

af analysen. 

3.2 Sammenligningskommuner i nøgletalsanalysen 

I nøgletalsanalysen sammenlignes Brøndby Kommune med landsgennemsnittet.  

Herudover sammenlignes Brøndby Kommune med kommunens nabokommuner. 

Nabokommunerne i analysen er anført i oversigten neden for.  

Tabel over nabokommuner 

Albertslund 

Glostrup 

Herlev 

Hvidovre 

Høje-Taastrup 

Ishøj 

Rødovre 

Tårnby 

 

Brøndby sammenlignes desuden med kommuner, der socioøkonomisk ligner Brøndby.  

Sociokommunerne er anført i oversigten neden for. 

Tabel over Sociokommuner 

Albertslund 

Ishøj 

Rødovre 
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Ballerup 

 

Den sidste sammenligningsgruppe er Brøndbys Kommunes FLIS-kommuner på ældreområdet dvs. 

kommuner, der har tilnærmelsesvis samme rammebetingelser i deres ældrebefolkning. FLIS-

sammenligningskommunerne er fastlagt af KL.  

FLIS-kommuner er anført i oversigten neden for. 

Tabel over FLIS-kommuner 

Glostrup 

Ballerup 

Herlev 

Randers 

Tårnby 

Viborg 
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4 Nøgletalsanalyse af udgifter og service 
I dette afsnit beskrives Brøndby Kommunes udgifts- og serviceniveau med afsæt i tilgængelige data fra 

Danmarks Statistik og Kommunernes og Regionernes Løndata (KRL). 

4.1 Politiske og strukturelle udgiftsfaktorer på tværs 

Som et samlet udtryk for en kommunes serviceniveau bruges ofte udgifter sat ift. befolkningens størrelse, 

og hvis muligt fordelt på alder. Det skyldes, at en udvikling, i den samlede befolkning i en kommune eller en 

udvikling, hvor der sker en forskydning mellem aldersklasser hurtigt, kan øge eller sænke udgifterne pr. 

borger. Højere udgifter pr. borger betyder ofte, at mulighederne for at levere en bedre service forbedres, 

mens lavere udgifter pr. borger reducerer mulighederne for at levere den ønskede service. 

Figur 4-1 viser udviklingen i kommunens befolkning opdelt på aldersklasserne 65+-årige, 65-79-årige og 

80+-årige i perioden 2014-2019. 

 

Figur 4-1 Befolkningsudvikling i Brøndby Kommune 

 

 

Figur 4-1 viser, at der siden 2014 er sket en mindre stigning i antallet af 65+-årige i Brøndby Kommune. 

Stigningen skyldes i særlig grad, at der er kommet flere 80+-årige, mens aldersgruppen 65-79-årige ligger på 

samme niveau gennem årene. 
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I tabel 4-1 vises nøgletal for nettodriftsudgifter pr. 65+-årige borger i kommunen for det samlede 

ældreområde, pleje og omsorg i årene 2014-2018. 

 

Det fremgår af tabel 4-1, at de gennemsnitlige udgifter på landsplan har ligget omkring 36-37.500 kr. pr. 

65+-årige borger i perioden 2014-2018. Udgiftsniveauet på landsplan ligger under de gennemsnitlige 

udgifter i nabokommunerne.  

Nabokommunerne havde i 2018 en gennemsnitsudgift på 41.544 kr. pr. 65+-årige borger, hvilket er 4.058 

kr. højere end landsgennemsnittet, svarende til at nabokommunernes udgiftsniveau er knap 11% højere. 

Forskellen i udgiftsniveau mellem landsgennemsnittet og nabokommunerne er udvidet siden 2014, hvor 

forskellen var på +4%. 

Brøndby Kommune har i perioden 2014 til 2018 oplevet stigende udgifter pr. 65+-årige borgere. I 2018 

toppede udgifterne med 50.715 kr. pr. borger, hvilket er en stigning på 6.100 kr. siden 2014. Stigningen i 

udgifter svarer til +14%, hvilket er mere end i nabokommunerne.  

Udgiftsniveauet i 2019 er på 50.864 kr. Det er en mindre stigning ift. 2018. I sammenligningskommunerne 

har der været på mellem 800-2.800 kr. pr. 65+-årig borger mellem 2018 og 2019. 

Sammenlignes udviklingen med kommuner, der har samme socioøkonomi som Brøndby, ses det, at 

Brøndby gennem hele perioden har haft en udgift, der er 5-7.000 kr. højere pr. 65+-årige borger. 

Sammenlignes der med FLIS-kommunerne har der gennem perioden været en stigende forskel mellem 

udgifter pr. borger, så Brøndby i 2019 havde udgifter knap 12.000 kr. højere pr. borger end FLIS-

kommunerne. 

I tabel 4-2 vises de tilsvarende bruttoudgifter til pleje og omsorg pr. 65+årige borgere. 

Tabel 4-1 Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 65+-årige borger (Kr.) 
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Tabel 4-2. Bruttodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 65+-årige borger (Kr.) 

 

Det fremgår af tabel 4-2 at forholdet mellem omkostningerne i Brøndby Kommune og 

sammenligningsgrupperne ikke ændrer sig, når udgifterne opgøres som bruttoudgifter i stedet for 

nettoudgifter (som i tabel 4-1). Når bruttoudgifterne sammenlignes, er Brøndby Kommunen også dyrest 

blandt sammenligningsgrupperne. 

I tabel 4-3 er forskellen mellem brutto- og driftsudgifter vist.  

Tabel 4-3. Difference mellem bruttodriftsudgifter og nettodriftsudgifter pr. 65+-årige borger (pct.) 

 

Tabel 4-3 viser, at forskellen mellem brutto- og nettodriftsudgifter er mindre i Brøndby Kommune end i 

sammenligningsgrupperne. Denne forskel skyldes i særlig grad plejeboligområdet, hvor der er køb og salg af 

plejeboligpladser mellem kommunerne. 

I tabel 4-4 vises nøgletal for bruttoudgifter pr. 65+-årige borger i kommunen for områderne plejecentre, 

hjemmepleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler og træning i 2018.  
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Det fremgår af tabel 4-4, at de gennemsnitlige udgifter til plejebolig på landsplan er på 20.141 kr. pr. 65+-

årige borger. Udgifterne svarer til ca. halvdelen af alle udgifterne på områderne, der indgår i 

benchmarkanalysen. Det næststørste område er udgifter til hjemmepleje, hvor den gennemsnitlige udgift 

er på 11.719 kr. pr. 65+-årige borger. Det svarer til ca. 29% af de samlede udgifter. Herefter følger 

hjemmesygepleje med en udgift pr. borger på 4.373 kr. (11%), udgifter til træning på 2.365 kr. pr. borger 

(6%) og udgifter til hjælpemidler på 3.118 kr. pr. borger (7%). 

Samme mønster tegner sig for nabokommunerne. Det er dog værd at bemærke, at nabokommunerne 

særligt har højere udgifter til hjemmepleje. Udgifterne til hjemmepleje ligger på 13.976 kr. pr. 65+-årige 

borger, hvilket er 2.257 kr. højere pr. borger end landsgennemsnittet, svarende til +19%. For de øvrige 

udgiftsområder gælder, at nabokommunerne ligger omkring landsgennemsnit.  

Dog ses det, at nabokommuner samlet bruger 6.429 kr. pr. 65+-årige borger på træning og hjælpemidler, 

hvilket er 946 kr. mere pr. borger end landsgennemsnittet, svarende til +17%.  Det er samtidig værd at 

bemærke, at Brøndby kommune er den kommune, der har de laveste udgifter til hjælpemidler pr. 65+-årige 

borger, når der sammenlignes med alle sammenligningsgrupperne. 

Brøndby Kommunes samlede udgifter til træning og hjælpemidler ligger over niveauet i nabokommunerne 

og niveauet for hele landet. Kommunen har samlede udgifter pr. 65+-årige, der ligger på 7.312 kr. pr. 

borger til træning og hjælpemidler, hvilket er 1.829 kr. højere pr. borger sammenlignet med 

landsgennemsnittet. Udgiftsforskellen indsnævres, når der sammenlignes med hhv. FLIS-kommuner og 

sociokommunerne. 

Kommunens samlede udgifter til hjemmepleje og hjemmesygepleje er på 24.041 kr. pr. 65+-årige. Det er 

væsentligt mere end landsgennemsnittet og nabokommunerne. Når der sammenlignes med 

sociokommunerne ligger udgifterne 3.512 kr. højere i Brøndby, svarende til en forskel på ca. 15%. 

Udgifterne til plejeboliger ligger omkring niveauet for de kommunegrupper, der sammenlignes med. 

I tabel 4-5 vises nøgletal for bruttoudgifter pr. borger i kommunen for områderne plejecentre, 

hjemmepleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler og træning i 2018 

Tabel 4-4. Bruttoudgifter pr. 65+ borger i alt fordelt på plejecentre, hjemmepleje, 
hjemmesygepleje, hjælpemidler og træning (2018 regnskab). 
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Tabel 4-5. Bruttoudgifter pr. borger (alle aldre) i alt fordelt på plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, 

hjælpemidler og træning (2018 regnskab). 

 

Det fremgår af tabel 4-5, at når udgifterne fordeles ift. alle borgere i kommunen, så er kommunen fortsat 

dyrest pr. borger på hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og træning ift. alle sammenligningsgrupperne. På 

plejecentre er FLIS kommunerne lidt dyrere, mens de andre sammenligningskommuner er billigere.  På 

hjælpemidler har alle de øvrige sammenligningsgrupper en højere udgift pr. borgere end Brøndby 

Kommunens udgifter. 

Baggrunden, for at det er interessant at sammenligne udgifterne ift. alle borgere, er, at udgifter til 

hjælpemidler, men også til hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning bruges af borgere under 65 år.  

En meget stor del af udgifterne på ældreområdet udgøres af løn. Derfor kan den enkelte kommunes 

lønniveau have en stor indflydelse på og dermed forklaringskraft i at forklare det samlede udgiftsniveau på 

et område. 

I tabel 4-6 vises nøgletal for lønudgifter pr. måned. Bruttolønudgifterne er sammenlignet med 

nabokommunerne og med landsgennemsnittet. Er sammenligningstallet mindre end 1 betyder det, at 

kommunens lønudgifter ligger under hhv. nabokommunerne og/eller landsgennemsnittet. Er 

sammenligningstallet større end 1, så ligger lønudgifterne højere i kommunen. 

Tabel 4-6. Lønudgifter pr. måned fordelt på stillingskategorier 

 

Det fremgår af tabel 4-6, at Brøndby Kommunes bruttolønudgifter for hhv. social- og sundhedsassistenter 

og social- og sundhedshjælpere ligger lidt over niveauet i nabokommunerne, mens udgifterne til 

sygeplejersker ligger lidt lavere. Sammenlignes der med landsgennemsnittet ligger kommunens lønudgifter 

for alle grupper højere end landsgennemsnittet. 
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En højere udgift pr. borger end i nabokommunerne og landsgennemsnittet vil delvist kunne forklares, med 

at lønudgifterne ligger højere i Brøndby end de kommuner, der sammenlignes med. 

Hvor stor en del af udgiftsforskellene, der kan forklares af lønforskelle, kan analyseres gennem en mere 

dybdegående analyse af områderne. 

 

4.2 Træning 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens §86 tilbyde genoptræning til personer over 18 år til 

afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en 

sygehusindlæggelse. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, 

som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 

Nedenfor gennemgås hovednøgletallene for udgifter og service på træningsområdet med afsæt i data fra 

Danmarks Statistik. 

4.2.1 Strukturelle faktorer 

Udgiftsniveauet pr. borger til genoptræning efter SEL §86 er primært påvirket af strukturelle faktorer som 

befolkningens alderssammensætning og befolkningens generelle sundhedstilstand. Begge faktorer påvirker 

behovet for genoptræning.  

I tabel 4-7 vises nøgletal for bruttoudgifter pr. 65+-årige til træning. 

 

Note: Udgifter til kommunal træning og genoptræning (§86), konto: 4.62.82. Tabellen medtager udgifter til personer, der har 

modtaget genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service § 86, stk. 1 og 2. Der kan være udgifterne der 

vedrører træning efter Sundhedsloven § 140, der også er omfattet af tallene i tabellen. 

Sættes udgifterne på træningsområdet ift. antallet af 65+-årige borgere (der er hovedmålgruppen for 

træning i kommunerne) ses en udvikling, hvor udgiftsniveauet har været svagt sigende siden 2014 for 

sammenligningskommunerne (+300-600 kr. pr. borger). Det er dog med afsæt i et udgiftsniveau, der går fra 

2.365 kr. pr. borger for landsgennemsnittet til 3.152 kr. pr. borger i 2018 for sociokommunerne.  

Tabel 4-7. Bruttoudgifter til træning pr. 65+-årige borger (Kr.) 
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Brøndby Kommunes udgifter pr. 65+-årige borger har været stigende frem til 2018, således at der i 2018 

anvendes 4.292 kr. pr. borger, hvilket er 1.176 kr. mere end i 2014. Stigningen er samlet på 38% over 

perioden. 

Sammenlignet med sociokommunerne anvendes der i 2018 lidt over 1.000 kr. mere pr. 65+-årige borger i 

Brøndby. Forskellene til de andre sammenligningsgrupper er endnu større.  

I 2019 er udgiften pr. borger faldet til 3.841 kr. pr. 65+-årige borgere i Brøndby Kommune. Med faldet i 

udgifter er forskellen til sociokommunerne indsnævret til ca. 400 kr. pr. borger. 

Kommunens udgifter pr. borger kan bl.a. forklares med det serviceniveau, som man har besluttet på 

træningsområdet. Nedenfor sammenlignes kommunernes adgang til service på nøgletalsniveau med afsæt 

i, hvor mange der modtager forskellige typer af træning fordelt på aldersklasser. 

 

4.2.2 Organisatoriske og driftsfaktorer 

Træningsområdet betegner den økonomiske organisering af kommunens opgaver inden for genoptræning 

og rehabilitering. Genoptræningsopgaven er typisk placeret i en træningsafdeling og leveres primært i regi 

af et træningscenter.  

Den vedligeholdende træning kan leveres på det kommunale træningscenter eller f.eks. af 

træningsafdelingen i regi af kommunens ældrepleje. Den vedligeholdende træning er ofte organiseret efter 

problematikker/”diagnoser”, når der trænes i træningscentre eller på geografisk afgrænsede områder, hvor 

træningen leveres som en del af hjemmeplejen. 

For mindre kommuner kan det have betydning for styringen af området, hvorvidt de arbejder sammen med 

andre kommuner om løsningen af genoptræningsopgaven. 

I tabel 4-8 vises nøgletal for antal modtagere af genoptræning efter Servicelovens §86 opdelt på 

aldersgrupperne 65+-årige, 65-79- årige og 80+-årige i perioden 2014-2018. 

Tabel 4-8. Gennemsnitlig antal modtagere af genoptræning, pr. måned 

 

 

Det fremgår af tabel 4-8, at Brøndby Kommune i perioden 2014-2017 har haft et stigende antal borgere, 

der har modtaget genoptræning. Det gælder for alle aldersklasser. Mellem 2017 og 2018 skete der dog et 

fald i antallet, der modtog træning. Dette er uden et tilsvarende fald i udgifterne til træning pr. borger. 
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I tabel 4-9 – 4-11 vises nøgletal for andelen af 65+-årige, 65-79-årige og 80+-årige borgere i kommunen, der 

modtager genoptræning efter Servicelovens §86 opgjort som procent. 

 

Tabel 4-9. Andelen af 65+-årige borgere, der modtager genoptræning (pct.) pr. måned 

 

 

Tabel 4-10. Andelen af 65-79-årige borgere, der modtager genoptræning (pct.) pr. måned 

 

 

Tabel 4-11. Andelen af 80+-årige borgere, der modtager genoptræning (pct.) pr. måned 

 

Det fremgår af tabel 4-9 – 4-11, at andelen af 65+-årige borgere, der har modtaget et genoptræningsforløb 

på landsplan har ligget stabilt omkring 1%. For nabokommunerne har der siden 2014 været en stigende 
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andel af borgere, der modtager et genoptræningsforløb fra 0,6% af de 65+-årige i 2015 til 1,3% i 2018. 

Stigningen i nabokommunerne har fundet sted på både aldersklassen 65-79-årige og for de 80+-årige. 

Den største stigning har dog fundet sted for de 80+-årige, der er gået fra, at 1% af de ældre i gruppen 

deltog i et genoptræningsforløb i 2014, til at der i 2018 er 2,4% af aldersgruppen, der har deltaget i et 

forløb. 

Brøndby Kommunes andel af borgere, der har modtaget træning, ligger i hele perioden over 

sammenligningskommunerne. Det gælder for alle aldersklasserne. Andelen af borgere, der har modtaget et 

genoptræningsforløb har i perioden 2014-2018 ligget stabilt. Dog ses der for aldersgruppen 80+-årige, at 

der frem til 2017 skete en stigning i andelen af borgere, der modtog genoptræning, hvorefter andelen faldt 

mellem 2017 og 2018. Det betyder, at andelen af 80+årige, der modtager genoptræning i 2018, kun ligger 

lidt over sammenligningskommunerne. 

I tabel 4-12 vises nøgletal for antallet af modtagere af vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86, stk. 

2 opdelt på aldersgrupperne 65+-årige, 65-79-årige og 80+-årige borgere i kommunen. 

 

Tabel 4-12. Gennemsnitlig antal modtagere af vedligeholdelsestræning pr. måned 

 

Det fremgår af tabel 4-12, at antallet af 65+-årige modtagere af vedligeholdelsestræning i Brøndby 

Kommune har været stærkt faldende fra at 77,5 borgere pr. måned var modtager af et forløb med 

vedligeholdende træning, til at det i 2018 var faldet til 24,5 borgere. 

Udviklingen på aldersklasserne viser, at faldet er fordelt på både gruppen af 65-79-årige og gruppen af 80+-

årige borgere. 

I tabel 4-13 vises nøgletal for andelen af de 65+-årige borgere i kommunen, der er modtagere af 

vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86, stk. 2 opgjort som procent. 
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Tabel 4-13. Andelen af 65+-årige borgere, der modtager vedligeholdelsestræning (pct.) 

 

Det fremgår af tabel 4-13, at der i hele landet har været en svagt faldende andel af de 65+-årige, der 

modtager vedligeholdelsestræning, så der i 2018 var 1,1% af borgerne, der havde deltaget i et forløb. For 

nabokommunerne har niveauet for vedligeholdelsestræning gennem hele perioden ligget under 

landsgennemsnittet, så der i nabokommunerne i 2018 var 0,8% af de 65+-årige, der havde modtaget 

vedligeholdelsestræning. 

Brøndby Kommune har gennem perioden haft en faldende andel af borgerne, der har modtaget 

vedligeholdelsestræning. I 2014 var andelen på 1,2%, hvilket var på niveau med landsgennemsnittet, men 

over sociokommunerne. I 2018 var andelen faldet til 0,4%, hvilket er på niveau med sociokommunerne 

men væsentlig under landsgennemsnittet og nabokommunerne. 

I tabel 4-14 og 4-15 vises nøgletal for andelen af hhv. 65-79-årige og 80+-årige borgere i kommunen, der er 

modtagere af vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86, stk. 2 opgjort som procent. 

Tabel 4-14. Andelen af 65-79-årige borgere, der modtager vedligeholdelsestræning (pct.) 
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Tabel 4-15. Andelen af 80+-årige borgere, der modtager vedligeholdelsestræning (pct.) pr. måned 

 

Det fremgår af tabel 4-14 og 4-15, at andelen af 65-79-årige, der på landsplan modtog 

vedligeholdelsestræning har ligget stabilt omkring 0,6%. For de 80+-årige ses på landsplan, at 2,9% af 

gruppen havde deltaget i vedligeholdelsestræning.  For nabokommunerne gælder, at de gennem hele 

perioden har haft en lavere andel modtagere i vedligeholdelsestræning, end der ses på landsplan.  

Brøndby Kommune har for både de 65-79-årige og de 80+-årige en mindre andel, der modtager 

vedligeholdelsestræning sammenlignet med både nabokommunerne, FLIS-kommunerne og 

landsgennemsnittet. Sammenlignes der med sociokommunerne, så ligger Brøndby på sammen niveau. 

Særligt de 80+-årige har oplevet, at en faldende andel af gruppen har modtaget vedligeholdelsestræning. I 

2014 modtog 2,8% vedligeholdelsestræning, mens der i 2018 var 0,9%, der modtog træning. 

I tabel 4-16 vises nøgletal for antallet af borgere i kommunen, der har modtaget rehabilitering efter 

Servicelovens §83 opdelt på aldersgrupperne 65+-årige, 65-79-årige og 80+-årige. 

Tabel 4-16. Antal modtagere af rehabilitering (jf. SEL §83a) 

 

Det fremgår af tabel 4-16, at der mellem 2017 og 2018 sket en stigning i antallet af ældre i Brøndby 

Kommune, der har modtaget et rehabiliterende træningsforløb.  Således har næsten dobbelt så mange 

borgere modtaget et forløb i 2018 sammenlignet med 2017.  

I tabel 4-17 – 4-19 vises nøgletal for andelen af borgere i kommunen, der modtager rehabilitering efter 

Servicelovens §83 opgjort som procent. 
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Tabel 4-17. Andelen af 65+-årige borgere, der modtager rehabilitering (pct.)  

 

 

Tabel 4-18. Andelen af 65-79-årige borgere, der modtager rehabilitering (pct.) 

 

 

Tabel 4-19. Andelen af 80+-årige borgere, der modtager rehabilitering (pct.) 

 

 

Det fremgår af tabel 4-17 – 4-19, at der i sammenligningskommunerne er mellem 1,1-2,7% af de 65+-årige, 

der har været gennem et rehabiliteringsforløb i 2018. Ses der særskilt på gruppen af 80+-årige, har 2,8% af 

borgerne i nabokommunerne deltaget i et rehabiliteringsforløb i 2018, mens det for FLIS og 

sociokommunerne er 6,4% af borgerne, der har deltaget i et forløb. 

I Brøndby Kommune får 8,7% af de 80+-årige et rehabiliteringsforløb.  

I benchmarkanalysen kommer analysen omkring kommunernes udgifts- og serviceniveau samt 

produktivitet på træningsområdet.  
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4.3 Hjælpemidler 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens §112 yde støtte til hjælpemidler til personer med 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige 

følger af den nedsatte funktionsevne, kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt, for at 

borgeren kan udøve et erhverv. Desuden er kommunen forpligtet til at give tilskud til indkøb af visse 

forbrugsgoder (SEL 113), samt yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for 

den pågældende (SEL 116). 

 

4.3.1 Strukturelle faktorer  

Udgiftsniveauet pr. borger for hjælpemiddelområdet er hovedsageligt påvirket af strukturelle faktorer som 

befolkningens alderssammensætning og befolkningens generelle sundhedstilstand. Begge er faktorer, der 

påvirker efterspørgslen efter hjælpemidler.  

I tabel 4-20 fremgår udviklingen i udgifter pr. borger. 

Tabel 4-20. Bruttoudgifter til hjælpemidler pr. borger (kr.) 

 

Den gennemsnitlige bruttoudgift i hele landet pr. borger var i 2018 på 607 kr. Det er lidt under niveauet i 

nabokommunerne, som havde en gennemsnitsudgift på 627 kr. pr. borger. 

For Brøndby Kommune var gennemsnitsudgifterne pr. borger på 574 kr., hvilket er under både 

landsgennemsnittet, nabokommunerne og FLIS-kommunerne og væsentligt under sociokommunerne. I 

2019 er udgiften steget til 589 kr. pr. borger. 

I tabel 4-21 sammenlignes udgifterne med afsæt i de 65+-årige, der er hovedmodtagere af hjælpemidler. 
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Tabel 4-21. Bruttoudgifter til hjælpemidler pr. 65+-årige borger (kr.) 

 

I tabel 4-21 ses samme mønster, hvor Brøndby Kommune er den billigste kommune pr. 65+-årige borger 

med en udgift, der ligger væsentlig under nabokommunerne og sociokommunerne.  

Brøndby Kommunes udgifter har været uændret siden 2014 med en reduktion i udgifterne i perioden 2016-

2018. I 2019 er udgifterne i Brøndby steget marginalt til 3.045 kr. pr. 65+-årige borger. I 

sammenligningskommunerne er udgifterne uændret eller steget op til 200 kr. pr. borger.  

For nabokommunerne og sociokommunerne gælder, at de alle har haft et stigende udgiftsniveau pr. 

65+årige borger siden 2014. Samme mønster tegner sig for kommunerne på landsplan. 

 

4.3.2 Organisatoriske og driftsfaktorer 

Hjælpemiddelområdet dækker kommunens opgaver inden for levering af hjælpemidler til borgeren.  

I nogle kommuner er hjælpemiddelområdet (visitation) organiseret centralt, mens området i andre 

kommuner ligger decentralt, f.eks. på det kommunale træningscenter. Den praktiske håndtering af 

hjælpemidler (indkøb, udlevering, aflevering og vedligehold) sker typisk i en særskilt organisatorisk enhed, 

typisk betegnet som Hjælpemiddeldepotet. 

Visitationsmetoden er et parameter, der kan have betydning for de samlede udgifter, når man taler om 

styring af hjælpemiddelområdet. Indkøb af hjælpemidler er et andet parameter og organiseringen af 

hjælpemiddeldepotet er et tredje væsentligt parameter for styringen af kommunens udgifter til 

hjælpemidler. 

I benchmarkanalysen gås der yderligere i dybden med kommunernes serviceniveau og produktivitet.  

 

4.4 Hjemmesygepleje 

Kommunerne er forpligtet til at tilbyde hjemmesygepleje, hvis borgeren har en funktionsnedsættelse og 

har behov for pleje, men ikke har behov for at blive indlagt, eller har behov for fortsat pleje, efter at 

borgeren er blevet udskrevet fra sygehuset (§138). Ifølge sundhedsloven er kommunalbestyrelsen ansvarlig 

for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. 
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Sundheds- og Ældreministeren fastsætter nærmere regler (politiske faktorer) om omfanget af og kravene til 

den kommunale hjemmesygeplejerskeordning. 

4.4.1 Strukturelle faktorer 

Hjemmesygepleje omfatter de omkostninger, som er forbundet med at levere sygepleje. I nogle kommuner 

er hjemmesygeplejen en del af samme organisatoriske enhed som hjemmeplejen. I andre kommuner er det 

en selvstændig enhed. Flere kommuner har organiseret en del af deres hjemmesygeplejeydelser omkring 

sygeplejeklinikker. 

Udgiftsniveauet pr. borger i hjemmesygeplejen er i særlig grad påvirket af befolkningens 

alderssammensætning og sundhedstilstand, der begge er med til at påvirke trækket på sygeplejeydelser.  

I tabel 4-22 fremgår udviklingen i bruttoudgifter pr. 65+-årige borger til hjemmesygepleje i 2018. 

Tabel 4-22. Bruttoudgifter til hjemmesygepleje pr. 65+-årige borger (Kr.) 

 

Note: Udgifterne er sat ift. 65+-årige. Det kan give en skævhed, da der også kan være borgere under 65 år, der modtager 

hjemmesygepleje. 

Den gennemsnitlige bruttoudgift opgjort ift. 65+-årige borgere i hele landet var i 2018 på 4.373 kr. Det er 

lidt mere end i nabokommunerne, som havde en gennemsnitsudgift på 4.262 kr. pr. 65+-årige borger. 

Udgifterne har været stigende siden 2014, hvilket bl.a. kan hænge sammen med, at flere opgaver er lagt ud 

til hjemmesygeplejen. 

For Brøndby Kommune var gennemsnitsudgifterne pr. borger på 7.568 kr. i 2018, hvilket er 3.195 kr. mere 

pr. 65+-årige borger sammenlignet med landsgennemsnittet. Sammenlignes der med sociokommunerne 

ligger udgiften i Brøndby Kommune 1.907 kr. højere pr. 65+ årige borger, hvilket svarer til, at kommunes 

udgifter ligger 34% over sociokommunernes udgift på hjemmesygepleje pr. 65+-årige borger. I 2019 er 

udgifterne faldet til 7.273 kr. pr. 65+årige borger. 

Udgifterne i Brøndby Kommune er steget væsentlig mere end udgiftsudviklingen i nabokommunerne og 

udviklingen på landsplan. Sammenlignes der med sociokommunerne, har der været samme absolutte 

stigning pr. 65+-årige (ca. 2.500 kr.) 

Stigningen i Brøndby Kommune kan skyldes flere faktorer, bl.a. at kommunen tildeler flere under 65 år 

hjemmesygepleje (hvor borgergrundlaget ikke er medtaget i udregningen) end i 
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sammenligningskommunerne, at kommunen i mindre grad anvender delegeret sygepleje, at kommunen 

har et højere serviceniveau eller en lavere produktivitet.  

4.4.2 Organisatoriske og driftsfaktorer 

Udgifterne til hjemmesygepleje kan påvirkes af det samarbejde, der er mellem hjemmeplejen og 

hjemmesygeplejen (bl.a. i form af delegerede opgaver), og den måde hjemmesygeplejen er organiseret på. 

Hjemmesygeplejen har endvidere, i den måde den organiseres og driftes på, mulighed for at anvende 

forskellige former for velfærdsteknologi bl.a. skærmbesøg. 

Når man taler om styring af hjemmesygeplejen er visitationsmetoden et parameter, der kan have 

betydning for de samlede udgifter. Som udgangspunkt kan man dele sygeplejevisitation op i tre typer. Det 

drejer sig om 1) Central visitation, 2) Central visitation og opfølgning og 3) Selvvisiterende sygeplejersker. 

I benchmarkanalysen ses nærmere på kommunens udgifts- og serviceniveau samt produktivitet for 

hjemmesygeplejen. 

 

4.5 Hjemmepleje 
Kommunerne tilbyder hjemmepleje/hjemmehjælp ift. servicelovens §83. Hjemmepleje omfatter personlig 

hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet, uanset om boligen er eget hus, 

lejlighed, ældrebolig eller kommunal plejebolig.  

Hjemmepleje gives til borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. 

4.5.1 Strukturelle faktorer 

Udgifterne til hjemmepleje er i særlig grad påvirket af antallet af ældre og de ældres sundhedstilstand. Der 

er således store forskelle på omkostningerne til hjemmepleje mellem forskellige socioøkonomiske grupper i 

den ældre del af befolkningen. 

Således stiger en kommunens udgifter til hjemmepleje med alderen og med udviklingen i borgerens 

sundhedstilstand. Det kan bl.a. henføres, til at borgerens funktionsniveau og selvvurderede helbred falder 

med alderen. De højeste samlede gennemsnitsomkostninger pr. person findes som hovedregel blandt 

mænd, enlige, personer uden uddannelse, personer med lav indkomst, personer der bor i lejebolig, 

personer som bor i bykommuner og etniske danskere (VIVE, 2018). 

I tabel 4-23 fremgår udviklingen i bruttoudgifter pr. 65+-årige borger til hjemmepleje i perioden 2014-2018. 
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Tabel 4-23. Bruttoudgifter til hjemmepleje pr. 65+-årige borger (Kr.) 

 

Note: Udgifterne er sat ift. 65+-årige. Det kan give en skævhed, da der også kan være borgere under 65 år, der modtager 

hjemmepleje.  

Af tabel 4-23. ses, at den gennemsnitlige bruttoudgift i 2018 opgjort ift. 65+-årige borgere i hele landet var 

på 11.719 kr. Det er under niveauet i nabokommunerne, som havde en gennemsnitsudgift på 13.976 kr. pr. 

65+-årige borger. 

Udgifterne på landsplan pr. 65+-årige borger har været konstante eller svagt faldende siden 2014. 

Nabokommunerne har oplevet en stigning i udgifterne pr. 65+-årige borger i samme periode. Det samme 

gælder for sociokommunerne, mens FLIS kommunerne har oplevet et svagt stigende udgiftsniveau. 

For Brøndby Kommune var gennemsnitsudgiften pr. 65+-årige borger på 16.473 kr. i 2018, hvilket er 

mellem 2.500-6.800 kr. mere pr. 65+-årige borger sammenlignet med sammenligningskommunerne. 

Mindste forskel er der til sociokommunerne. Udgifterne i Brøndby Kommune er steget siden 2014, hvor 

den samlede absolutte stigning har været på 2.535 kr. pr. 65+ årige borger, hvilket svarer til en stigning på 

18% over perioden. Særligt stor var stigningen mellem 2017 og 2018, for udgifterne steg med 2.598 kr. pr. 

65+-årige borger. I 2019 er udgifterne steget med ca. 1.000 kr. til 17.415 kr. pr. 65+årige borger. Stigningen 

er på niveau med nabokommunerne, men væsentlig over de øvrige sammenligningsgrupper. 

I benchmarkanalysen ses nærmere på kommunens serviceniveau og produktivitet. 

 

4.5.2 Organisatoriske og driftsfaktorer 

Hjemmeplejeområdet er et af de mest løntunge områder blandt de kommunale velfærdsydelser. 

Det betyder, at den måde, kommunen har organiseret indsatsen på, har en stor betydning for det samlede 

udgiftsniveau. Særligt vigtige faktorer er: 

- De metoder, som man arbejder efter inden for området, eksempelvis hvordan der arbejdes med 

rehabilitering og hvordan brugen af ressourcerne planlægges gennem den løbende vagt- og 

ruteplanlægning. 

- De lokalaftaler, der er indgået mellem ledelse og medarbejdere på området om bl.a. løn- og 

arbejdsforhold. 
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- Den måde som man har valgt at udmønte det politisk besluttede serviceniveau på (eks. 

visitationspraksis, der bl.a. kan følges gennem, hvor mange der får bevilliget hjemmehjælp). 

 

Udgiftsniveauet i hjemmeplejeområdet har sammenhænge til mange af de andre ydelsesområder. 

Udgiftsniveauet afhænger, af hvor godt man har organiseret træningsindsatsen og den rehabiliterende 

indsats, hvilke investeringer som kommunen har foretaget på hjælpemiddelområdet og de 

samarbejdsflader, der er til hjemmesygeplejen. Herudover afhænger udgiftsniveauet af mulighederne for at 

visitere særligt plejekrævende borgere til en plejebolig. 

I tabel 4-24 vises nøgletal for lønudgifter pr. måned. Bruttolønudgifterne er sammenlignet med 

nabokommunerne og med landsgennemsnittet. Er sammenligningstallet mindre end 1, betyder det, at 

kommunens lønudgifter ligger under hhv. nabokommunerne og/eller landsgennemsnittet. Er 

sammenligningstallet større end 1, så ligger lønudgifterne højere i kommunen ift. 

sammenligningskommunerne. 

Tabel 4-24. Lønudgifter pr. måned 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Udgifterne er opgjort på stillingskategorier i kommunen uanset arbejdssted. 

Sammenlignet med landsgennemsnittet har Brøndby Kommune et lønniveau, der er højere for alle 

stillingskategorier. I forhold til nabokommunerne er lønniveauet højere for social- og sundhedsassistenter, 

hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere, mens lønniveauet ligger lidt lavere for sygeplejersker. 

I tabel 4-25 vises nøgletal for bruttoudgifter pr. visiteret time hjemmepleje for 65+-årige modtagere i årene 

2014-2018. 
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Tabel 4-25. Bruttoudgifter pr. time hjemmepleje for 65+-årige brugere (Kr.) 

 

Det fremgår af tabel 4-25, at bruttoudgiften pr. time hjemmepleje for 65+-årige modtagere i 2018 er 633 kr. 

i nabokommunerne og 613 kr. på landsplan. Nabokommunerne og landsgennemsnittet har siden 2014 

oplevet stigende udgifter pr. time på området. 

I Brøndby Kommune er bruttoudgiften pr. time hjemmepleje for 65+-årige 623 kr. Kommunen har haft en 

stabil timepris på området i perioden fra 2014 til 2017. Mellem 2017 og 2018 er der sket en markant 

stigning i udgifterne pr. time. Mellem 2017 og 2018 er udgifterne pr. time således steget med 117 kr. pr 

65+-årige borgere, svarende til en stigning på 23%. Med stigningen ligger kommunen på niveau med 

nabokommunerne og landsgennemsnittet og lidt over niveauet i FLIS- og sociokommunerne. 

I tabel 4-26 – 4-28 vises nøgletal for andelen af borgere i kommunen, der modtager hjemmehjælp i eget 

hjem i årene 2014-2018 opdelt på aldersgrupperne 65+-årige, 65-79-årige og 80+-årige. Tallene er anført i 

procent. 

Tabel 4-26. Andelen af 65+-årige borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem (pct.) 
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Tabel 4-27. Andelen af 65-79-årige borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem (pct.) 

 

 

Tabel 4-28. Andelen af 80+-årige borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem (pct.) 

 

 

Det fremgår af tabel 4-26 – 4-28, at nabokommunerne yder hjemmehjælp til 12% af de 65+-årige i 2018. 

Ses der særskilt på gruppen af 80+-årige har i gennemsnit 30% af borgerne i nabokommunerne modtaget 

hjemmehjælp i eget hjem. Niveauet i nabokommunerne er på niveau med landsgennemsnittet. 

For alle kommuner gælder, at modtagerandelen har ligget stabilt. Det er dog ikke tilfældet for gruppen af 

borgere over 80 år, hvor udviklingen siden 2014 viser en faldende modtagerandel. Samme tandens ses hos 

FLIS-kommunerne og hos sociokommunerne. 

I Brøndby Kommune er andelen af borgere, der modtager hjemmehjælp i 2018 på niveau med den 

gennemsnitlige andel i både nabokommunerne og i hele landet for både 65+-årige, 65-79-årige og 80+-

årige.  

I tabel 4-29 – 4-31 vises nøgletal for andelen af borgere i kommunen, der modtager mere end 20 timers 

hjemmehjælp pr. uge i årene 2014-2018 opdelt på aldersgrupperne 65+-årige, 65-79-årige og 80+-årige. 

Tallene er anført i procent. 
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Tabel 4-29. Andelen af 65+-årige brugere af hjemmepleje, der modtager mere end 20 timers hjemmepleje 

pr. uge (pct.) 

 

 

Tabel 4-30. Andelen af 65-79-årige brugere af hjemmepleje, der modtager mere end 20 timers hjemmepleje 

pr. uge (pct.) 

 

 

Tabel 4-31. Andelen af 80+-årige brugere af hjemmepleje, der modtager mere end 20 timers hjemmepleje 

pr. uge (pct.) 

 

Det fremgår af tabel 4-29 – 4-31, at 3% af de 65+-årige i nabokommunerne modtager mere end 20 timers 

hjemmehjælp pr. uge i 2018. På landsplan modtager gennemsnitligt 2,4% af de 65+-årige mere end 20 

timers hjemmehjælp i 2018.  
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Ses der særskilt på gruppen af 80+-årige har i gennemsnit 2,8% af borgerne i nabokommunerne modtaget 

mere end 20 timers hjemmehjælp. Det er en svag stigning siden 2014. 

I Brøndby Kommune er andelen af borgere, der modtager mere end 20 timers hjemmehjælp i 2018 3,3% 

for de 65+-årige, 3,8% for de 65-79-årige og 3% for de 80+-årige. Niveauet i Brøndby Kommune er dermed 

på niveau med nabokommunerne, men lavere end i sociokommunerne. Siden 2014 har Brøndby Kommune 

haft en let faldende modtagerandel for de 65-79-årige, mens andelen af de 80+årige, der modtager mere 

end 20 timers hjemmehjælp om ugen, har været stabil i perioden. 

I figur 4-2 vises nøgletal for antallet af visiterede timer hjemmehjælp pr. uge pr. 65+-årige modtager af 

hjemmehjælp i årene 2014-2018.  

 

 

Det fremgår af figur 4-2, at der i gennemsnit visiteres 3,6 timer hjemmehjælp pr. uge pr. 65+-årige 

modtager i nabokommunerne i 2018. På landsplan visiteres i gennemsnit 3,4 timer hjemmehjælp pr. uge 

pr. 65+-årige modtager i 2018. Antallet af timer har ligget stabilt siden 2014 for hele landet, mens der er en 

svag stigning i antallet af timer pr. bruger for nabokommunerne. 

I Brøndby Kommune visiteres 4,0 timer hjemmehjælp pr. 65+-årige modtager pr. uge i 2018. Niveauet i 

Brøndby Kommune er dermed højere end niveauet i både nabokommunerne og på landsplan, men lavere 

når der sammenlignes med sociokommunerne. Kommunen har i lighed med sammenligningskommunerne 

oplevet en svag stigning i antal timer, der visiteres pr. uge.  

 

4.6 Plejecentre 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem, jf. § 192, eller 

for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., en sådan plads eller bolig senest 2 

måneder efter optagelse på en venteliste. Stk. 2. Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har 

valgt et bestemt plejehjem eller en bestemt almen plejebolig efter reglerne i § 58a i lov om almene boliger 

m.v. 

Antal visiterede timer pr. uge pr. 65+-årige brugere årligt fra 2014-2018 (Timer). 
Hjemmepleje 

Figur 4-2 Visiterede timer hjemmepleje, 2014-2018 
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4.6.1 Strukturelle faktorer 

Behovet, og dermed de samlede omkostninger til plejeboliger, afhænger af en række socioøkonomiske 

forhold hos borgerne. Der er således tendenser, der trækker i retning af, at tab af funktionsevne og behov 

for hjælp sætter ind i en senere alder (ofte betegnet som sund aldring).  

Da kapaciteten dvs. antal plejeboliger er svær at regulere på kort sigt, kan udgiftsniveauet være påvirket af 

om en kommune har en over- eller underkapacitet af plejeboliger. 

I tabel 4-32 vises nøgletal for årlige bruttoudgifter pr. plads for 65+-årige brugere i årene 2014-2018.  

Tabel 4-32. Bruttoudgifter til plejecentre pr. 65+-årige borger (kr.) 

 

I tabel 4-32 ses at bruttoudgiften pr. 65+-årige borgere i 2018 er 20.495 kr. i nabokommunerne og 20.141 

kr. i gennemsnit på landsplan. Udgifterne i sociokommunerne ligger på 20.733 pr. borger. Udgifterne pr. 

bruger har været svagt stigende siden 2014. 

I Brøndby Kommune er bruttoudgiften pr. 65+-årige borger på 22.111 kr. i 2018. Det er højere end i alle 

sammenligningsgrupperne. Ift. sociokommunerne ligger udgiften 1.378 kr. højere pr. 65+-årige borger, 

hvilket svarer til en merudgift på 7%.  I 2019 er udgiften pr. 65+-årig borger faldet til 21.956 kr. og er 

dermed kommet ned på niveau med sociokommunerne og nabokommunerne. 

I tabel 4-33 vises nøgletal for årlige bruttoudgifter pr. plads for 65+-årige brugere i årene 2014-2018.  

Tabel 4-33. Bruttoudgifter pr. plads for 65+-årige brugere (Kr.) 
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Note: Udgifterne er sat ift. 65+-årige. Det kan give en skævhed, da der også kan være få borgere under 65 år, der anvender pladser. 

Nøgletallet omfatter permanente boliger, boliger til midlertidig ophold/aflastning, samt boliger for demente f.eks. skærmet enhed 

på plejehjem, plejeboliger og beskyttede boliger. 

 

Det fremgår af tabel 4-33, at bruttoudgiften pr. plads for 65+-årige i 2018 er 290.728 kr. i 

nabokommunerne og 287.548 kr. i gennemsnit på landsplan. Udgifterne pr. bruger har været svagt 

stigende i nabokommunerne, mens der for udgifterne pr. bruger for landsgennemsnittet er sket en stigning 

på 33% siden 2014. 

I Brøndby Kommune er bruttoudgiften pr. plads for 65+-årige 352.879 kr. i 2018. Det er højere end i 

nabokommunerne og på landsplan, men lavere end sociokommunerne.  

Kommunes udgifter pr. plads er i perioden 2014 til 2018 steget fra 336.192 kr. til 351.879 kr., hvilket er en 

stigning på 5%. På landsplan har stigningen været på 33% mens den hos sociokommunerne var på 20%.  

I tabel 4-34 ses kommunes nettodriftsudgifter pr. plads. 

Tabel 4-34. Nettodriftsudgifter pr. plads for 65+-årige brugere (kr.) 

 

Det fremgår af tabel 4-34, at nettoudgiften pr. bruger for 65+-årige i 2018 er 265.593 kr. i 

nabokommunerne og 252.978 kr. i gennemsnit på landsplan.  

I Brøndby Kommune er nettoudgiften pr. bruger for 65+-årige i 2018 på 324.924 kr., hvilket er 27.955 kr. 

under bruttoudgiften pr. bruger. Mens bruttoudgiften er 7.602 kr. mindre pr. bruger i Brøndby Kommune 

end sociokommunerne, så er forskellen i nettoudgifter steget til 13.980 kr., svarende til, at Brøndby 

omkostninger pr. 65+-årige bruger er 4% højere end i sociokommunerne. 

 

4.6.2 Organisatoriske og driftsfaktorer 

Omkostningerne til den løbende drift afhænger i særlig grad af tre faktorer: 

- Tildelingen af ressourcer (pakker og tilrettelæggelse af arbejdet i det daglige på det enkelte 

plejecenter). 

- Sammensætningen af personalet og de lokale aftaler, der er indgået omkring løn- og arbejdstid. 

- Mulighederne for og evnen til at udnytte den kapacitet der er dvs. at undgå tomgangsleje. 
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I tabel 4-35 vises nøgletal for antal 65+-årige borgere pr. plads i årene 2014-2018. Nøgletallet omfatter 

permanente boliger, boliger til midlertidig ophold/aflastning, samt boliger for demente f.eks. skærmet 

enhed på plejehjem, plejeboliger og beskyttede boliger. 

Tabel 4-35. Antal 65+-årige borgere pr. plads 

 

 

Det fremgår af tabel 4-35, at der i nabokommunerne og på landsplan i gennemsnit er 14 65+-årige borgere 

pr. plads i 2018.  Antallet af borgere pr. plads har ligget stabilt siden 2014 for nabokommunerne. På 

landsplan er der sket en stigning siden 2014, hvor der var ca. 12 65+-årige borgere pr. plads, til at der i 2018 

er 14 borgere pr. plads. 

I Brøndby Kommune er der ca. 16 65+-årige borgere pr. plads i 2018, hvor niveauet har været stabilt 

gennem perioden. Det betyder, at Brøndby kommune har kunne holde serviceniveauet i takt, med at 

antallet af ældre borgere er steget. I sociokommunerne er der 17 borgere pr. plads i 2018.   

I tabel 4-36 vises nøgletal for den gennemsnitlige ventetid opgjort i dage på plejebolig og plejehjem for 67+-

årige i årene 2014-2018. 

Tabel 4-36. Gennemsnitlig ventetid på plejebolig og plejecenter for 67+-årige brugere (dage) 

 

Det fremgår af tabel 4-36, at den gennemsnitlige ventetid til en plejebolig eller plejehjem er på 54 dage i 

nabokommunerne i 2018. Kommunernes gennemsnitlige ventetid har ligget konstant omkring 54-57 dage 

siden 2015.  

I Brøndby Kommune er den gennemsnitlige ventetid til en plejebolig eller plejehjem 27 dage i 2018, hvilket 

er lavere end alle sammenligningsgrupperne. Niveauet har ligget stabilt gennem perioden med et enkelt 

hop i antal dage i 2016. 



Sammenhængs- og benchmarkanalyse  

Sammenhængs- og benchmarkanalyse 36 

 

4.7 Delkonklusion: Hypoteser om udgiftsniveauet 

Gennemgangen af kommunes nøgletal på sundheds- og omsorgsområdet give anledning til en række 

observationer. 

Udgiftsniveauet. pr. 65+årige borger på pleje og omsorg ligger væsentligt over 

sammenligningskommunerne. Det gælder både de sammenlignelige sociokommuner, FLIS-kommunerne på 

ældreområdet, nabokommunerne og landsgennemsnittet. 

Det, der trækker kommunes udgiftsniveau ned, er at: 

• Der bruges færre udgifter til hjælpemidler pr. borger og pr. 65+årige borgere end i 

sammenligningskommunerne. 

Det, der trækker kommunens udgiftsniveau op, er at: 

• Der anvendes flere penge på træning end i sammenligningskommunerne. Udgifterne har været 

stigende frem til 2018, så der i 2018 anvendes 4.292 kr. pr. borger, hvilket er 1.176 kr. mere end i 

2014. Stigningen er samlet på 38% over de 4 år. Sammenlignet med sociokommunerne anvendes 

der i 2018 lidt over 1.000 kr. mere pr. 65+-årige borger. Forskelle til de andre 

sammenligningsgrupper er endnu større. De højere udgifter afspejles i, at andelen af borgere, der 

har modtaget genoptræning, er højere end i sammenligningskommunerne. Det samme gælder 

andelen, der modtager rehabilitering, hvor andelen er næsten dobbelt så høj som i 

sammenligningskommunerne. Andelen, der modtager vedligeholdelsestræning, er omvendt lavere 

end i sammenligningskommunerne. Det gælder særligt for de 80+-årige. 

• Der bruges væsentlig flere udgifter på hjemmesygepleje pr. 65+-årige borger end i 

sammenligningskommunerne. Det højere udgiftsniveau kan ikke forklares med afsæt i at 

lønudgifterne pr. ansat ligger højere i Brøndby og skal dermed forklares med andre faktorer, 

eksempelvis visitationspraksis og omkostningerne ved at levere en sygeplejetime. 

• Der bruges væsentligt flere udgifter til hjemmepleje pr. 65+-årige borger end i 

sammenligningskommunerne.  Gennemsnitsudgiften pr. 65+-årige borger var på 16.473 kr. i 2018, 

hvilket er mellem 2.500-6.800 kr. mere pr. 65+-årige borger sammenlignet med 

sammenligningskommunerne. Det højere udgiftsniveau afspejler sig i, at andelen, der modtager 

hjemmehjælp, er lidt højere end i sammenligningskommunerne. Dette samtidig med at andelen af 

borgere, der modtager mere end 20 timers hjemmehjælp om ugen, ligger højere end i 

sammenligningskommunerne, undtagen i sociokommunerne. En del af forklaring på det høje 

udgiftsniveau kan være, at bruttolønudgiften pr. time i Brøndby Kommune ligger lidt over niveauet 

i FLIS-kommunerne og sociokommunerne, mens det er på niveau med landsgennemsnittet og 

nabokommunerne.  

• Der bruges væsentlig højere udgifter på plejeboliger pr. 65+ årige borger end i 

sammenligningsgrupperne, dog undtaget i sociokommunerne, når der ses på bruttoudgifterne. Ses 

der på nettoudgifterne pr. 65+årige borger, er Brøndby Kommune dyrere end alle 

sammenligningsgrupperne. De højere omkostninger pr. borger skyldes ikke, at kommunens 

dækningsgrad for plejeboliger er bedre end i sammenligningsgrupperne. Udgiftsforskellen kan 
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primært forklares ved, at pladsprisen pr. bruger ligger højere i Brøndby end i 

sammenligningskommunerne. 

Med afsæt i ovenstående observationer fra nøgletalsanalysen kan der opstilles nedenstående hypoteser, 

der dels belyses yderligere i benchmarkanalysen neden for og dels kan være interessant at belyse i en mere 

dybdegående analyse af området. 

Hypotese 1 om kommunens samlede udgifter til pleje og omsorg 

Kommunens høje udgifter til pleje og omsorg pr. borger kan skyldes, at kommunens samlede serviceniveau 

(i form af andel af borgere, der visiteres til indsatser og omfanget af indsatserne) er højere sammenlignet 

med andre kommuner. Udgifterne kan endvidere være påvirket af, at borgere under 65 år i Brøndby 

Kommune hurtigere bliver en del af ældreplejen, dvs. de på et tidligere tidspunkt skifter fra at modtage 

§85, §85/105 eller §108 til at modtage §83 hjælp eller visiteres til en plejebolig. Dette samtidig med at 

kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang udnytter mulighederne for synergier og samarbejde mellem hjælp 

efter §85 og §83. 

 

Hypotese 2 om kommunens udgifter til træning: 

Kommunens høje udgiftsniveau på træning skyldes delvist, at andelen af borgere, der modtager træning, er 

højt dvs. kommunens serviceniveau er højere end i sammenligningskommunerne. Det høje udgiftsniveau 

kan dog også skyldes, at kommunen ikke har organisereret træningsindsatsen effektivt og bl.a. ikke fuldt ud 

anvender mulighederne for holdtræning. 

 

Hypotese 3 om kommunens udgifter til hjælpemidler: 

Kommunens lave udgifter til hjælpemidler kan skyldes, at kommunen har et lavere serviceniveau, dvs. at 

færre visiteres til et hjælpemiddel end i sammenligningskommunerne, hvilket er med til at holde udgifterne 

nede. Samtidig kan kommunens lave udgifter til hjælpemidler skyldes en mere effektiv drift af 

hjælpemiddelområdet, hvor flere hjælpemidler genanvendes. 

 

Hypotese 4 om kommunens udgifter til hjemmepleje 

Kommunens høje udgifter til hjemmepleje skyldes, at kommunen har et højt serviceniveau, hvor andelen, 

der modtager hjemmehjælp, er højt samtidig med, at antallet af timer, der tildeles pr. borger, er højt og at 

andelen af borgere, der modtager mere end 20 timers hjemmehjælp om ugen ligger relativt højt. Samtidig 

kan delegationsprocenten for sygepleje være højere i Brøndby Kommune end i 

sammenligningskommunerne, hvilket er med til at presse udgifterne op.  

Kommunens høje udgiftsniveau kan endvidere være en afspejling af, at borgere ikke tilstrækkeligt hurtigt 

og i det fornødne omfang revisiteres til et lavere niveau, når borgeren har været gennem træning, samt at 

kommunens lave udgifter pr. borger til hjælpemidler er med til at holde de samlede udgifter til 

hjemmepleje oppe, da kommunen ikke høster effekterne af investeringen i træning.  
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En anden del af forklaring på det høje udgiftsniveau kan være, at bruttolønudgiften pr. time i Brøndby 

Kommune ligger lidt over niveauet i FLIS-kommunerne og sociokommunerne, hvilket er med at fordyre den 

samlede indsats som følge, af at der kan være særlige lokale aftaler, der øger lønudgifterne.  

En høj udgift kan være forklaret, i at BTP (brugertidsprocenten) kan ligge lavt som følge af, at der ikke sker 

en effektiv planlægning af tiden i hjemmeplejen, hvor der ikke i tilstrækkeligt omfang er sammenhæng 

mellem vagtplanlægningen og den daglige ruteplanlægning. Det kan medvirke til at øge det samlede antal 

årsværk, der skal anvendes til levering af indsatsen bl.a. i form af, at der anvendes mange interne og 

eksterne vikarer, der samlet øger udgifterne. 

 

Hypotese 5 om kommunens udgifter til hjemmesygepleje 

Kommunens høje udgifter til hjemmesygepleje kan være påvirket af kommunes visitationspraksis og 

organisering af indsatsen bl.a. graden af delegation af sygepleje til hjemmeplejen og planlægning af 

indsatsen, der medfører et højere forbrug af årsværk, og produktiviteten dermed er lavere.  Kommunens 

høje udgifter til hjemmesygepleje kan dog samtidig modvirke, at flere borgere oplever genindlæggelser, at 

borgerne hurtigere kan hjemtages fra hospitalerne, hvilket reducerer omkostningerne til regionen 

sammenlignet med andre kommuner. 

 

Hypotese 6 om kommunens udgifter til plejeboliger: 

Kommunens høje udgifter til plejeboliger pr. borger kan skyldes, at kommunens serviceniveau, udtrykt ved 

adgang til at blive visiteret til en plejebolig er bedre end i andre kommuner, og at kommunen visiterer en 

større andel af borgerne til en plejehjemsplads ift. andre typer af plejeboliger. Kommunens høje udgifter til 

plejeboliger pr. borger kan derudover skyldes, at flere borgere under 65 år i højere grad visiteres til en 

ydelse på ældre- og omsorgsområdet i stedet for et tilbud på voksenområdet end i andre kommuner. 

Udgiftsniveauet pr. plads. kan være påvirket af, at borgere, der visiteres til en plejebolig, har et dårligere 

funktionsniveau end i sammenligningskommunerne, hvilket øger de samlede lønudgifter pr. beboer.  

 

I benchmarkanalysen testes hver af ovenstående 6 hypoteser med henblik på, om den enkelte hypotese 

helt eller delvist kan bekræftes eller helt eller delvist må afvises. 
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5 Benchmarkanalyse 
Benchmarkanalysen er en komparativ analyse af ældreområdet i fire kommuner. Benchmarkanalysen 

supplerer hovednøgletalsanalysen helt på udgift pr. borger, serviceniveau og produktivitet og giver en øget 

sammenlignelighed gennem at rense kommunernes data for forskellig konteringspraksis.  

Ballerup, Brøndby, Glostrup og Tårnby kommuner deltager i analysen. De fire kommuner, der 

sammenlignes, er ikke udvalgt, men har selv valgt at være en del af benchmarkanalysen. De fire deltagende 

kommuner har selv vurderet, at de er forholdsvis sammenlignelige.  

 

5.1 Model for benchmark af enhedsudgifter og serviceniveau samt produktivitet 

Analysen tilvejebringer en række nøgletal, der belyser forskelle mellem kommunernes overordnede 

udgiftsniveauer, deres serviceniveauer og deres produktivitet.  

Nøgletallene stiller skarpt på de fem største delområder af ældreområdet. Benchmarkanalysens fokus 

indsnævres ift. nøgletalsanalysen således, og der tages et spadestik dybere i de fem udvalgte delområder. 

Det giver detaljeret viden om forskelle i overordnede udgiftsniveauer kan henføres til forskelle i service 

og/eller produktivitet kommunerne imellem. De beregnede nøgletal i delanalysen fremgår af oversigten i 

figuren nedenfor. 

 

Figur 5-1 Benchmark af udgifts- og serviceniveau samt produktivitet 

 

Figur 5-1 viser de enkelte nøgletal for hvert af de fem hovedområder på ældreområdet. For hvert område 

er der et nøgletal for økonomi, serviceniveau og produktivitet. 

Udgiftsniveauet er opgjort som kroner pr. borger på 65+ år for både plejecentre, hjemmepleje, 

hjemmesygepleje, hjælpemidler og træning. I analysen indgår driftsudgifter (brutto og netto). 

Serviceniveauet er opgjort forskelligt for de fem områder. På plejecentre er serviceniveauet beskrevet som 

kommunens kapacitet opgjort som antal borgere pr. plads. På hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er 

serviceniveauet beskrevet ved dækningsgrader opgjort som antal brugere i forhold til antal borgere. 
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Hjælpemiddelområdet er opgjort som andel af borgere, der har et hjælpemiddel og træningsområdet er 

opgjort som andel af borgere, der har gennemført et træningsforløb. 

Produktivitet er udtryk for den måde kommunerne har valgt at tilrettelægge deres drift. Det betyder, at 

faktorer som vagtplanlægning, antal medarbejdere i fremmøde og arbejdsgange påvirker, hvor effektiv 

driften er. På hjælpemiddelområdet er produktiviteten opgjort som lønudgiften i kommunens 

hjælpemiddeldepot pr. løste sag. På træningsområdet, hjemmesygeplejen og for hjemmeplejen er 

produktiviteten opgjort som lønudgiften pr. time. På plejecenterområdet bliver kommunernes 

produktivitet opgjort som udgiften pr. plads og udgiften pr. belægningsdøgn. 

De enkelte nøgletal bliver yderligere uddybet i analysen af de enkelte områder nedenfor. 

 

5.2 Kommunernes sundhedsprofil og deres sammenlignelighed 

Når kommunernes udgifter, serviceniveau og produktivitet skal sammenlignes, har det betydning i hvor stor 

udstrækning kommunerne helt overordnet er sammenlignelige. 

Neden for gennemgås kommunekarakteristik, der i benchmarket kan have indflydelse, på hvor 

sammenlignelige kommunerne er. 

Påvirkning af udgifterne 

På tværs af landets kommuner ses der i den kommunale ældrepleje en stigning i udgifterne til 

forebyggende indsatser til ældre og handicappede. Til gengæld er udgifterne til pleje og omsorg faldet. 

Denne udvikling afspejler bl.a. et fald i antallet af visiterede timer hjemmehjælp som følge af, at færre 

borgere visiteres til hjælp, mens intensiteten af hjemmehjælp blandt modtagere af hjælp er nogenlunde 

uændret. Det er også et mønster, der genkendes i hovednøgletallene, hvor andelen, der modtager hjælp i 

eget hjem, er faldende mellem 2014 og 2018. 

Udviklingen skal bl.a. ses i sammenhæng med stigende restlevetid blandt ældre og flere gode leveår med et 

godt selvvurderet helbred.  

Et stigende antal ældre lever i dag med en kronisk sygdom. Hos en stigende andel af de ældre over 65 år 

ses bl.a. en øget forekomst af type 2-diabetes, osteoporose og leddegigt. Det er med til at lægge pres på de 

kommunale sundhedsudgifter, hvilket bl.a. ses i den kommunale hjemmesygepleje og en relativ høj vækst i 

udgifterne til træning. 

Kommunernes sundhedsprofil 

I Danmark lever befolkningen længere, og der er indikationer af, en større andel af levetiden er gode leveår. 

I Sundhedsprofilen 2017 findes fx, at når gode leveår måles ud fra selvvurderet helbred, da ses en stigning i 

andelen af restlevetiden med gode leveår blandt de 65-årige mænd fra 77,5 pct. i 2010 til 78,0 pct. i 2017. 

Blandt 65-årige kvinder ses en stigning fra 70,9 pct. i 2010 til 72,8 pct. i 2017. Det har en betydning for 

udgifterne på området. 

Sammenhængen mellem stigende levetid og faldende enhedsforbrug pr. borger omtales undertiden som 

sund aldring. Hypotesen er, at når befolkningen lever længere, skyldes det et bedre helbred. Behovet for 
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behandling blandt en given aldersgruppe i befolkningen vil derfor alt andet lige være mindre i fremtiden 

end i dag (for et uændret serviceniveau), men det behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet. 

Når gode leveår måles ud fra tilstedeværelse af sygdom, findes det ofte, at stigende levetid er forbundet 

med flere leveår med sygdom. Mens når gode leveår måles ud fra fysisk funktionsevne og selvvurderet 

helbred, da findes det ofte, at stigende levetid er forbundet med flere gode leveår.  

På de områder, som der sammenlignes på i benchmarkanalysen, er kommunens udgifter kendetegnet ved 

at være afhængig af flere faktorer. Forskningen på området viser, at udgifter på ældre- og 

sundhedsområdet i særlig grad er afhængig af: 

- Befolkningens alderssammensætning. 

- Befolkningens oplevede sundhed. 

- Udbredelse af kroniske sygdomme. 

De tre faktorer har således betydning for mulighederne for at sammenligne mellem kommunerne. 

I benchmarket er forskelle i befolkningens alderssammensætning håndteret ved at nøgletallene ses ift. 

antal borgere eller antal modtagere/brugere af ydelsen. 

For faktorerne ”Oplevet sundhed” og ”Udbredelsen af kroniske sygdomme” er det ikke muligt at korrigere 

tallene.  

Neden for sammenlignes de 4 kommuner derfor med afsæt i de 2 faktorer. 

 

Figur 5-2 Sundhedsprofilen 2017 

 

 

Af figur 5-2 ses at variationen mellem kommunernes på andelen af 65+ årige, der har et mindre godt eller 

dårligt selvvurderet helbred, ligger mellem 23% (Ballerup) og 27% (Brøndby). Ses der på alle aldre er der en 
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variation på mellem 17% (Ballerup) og 20% (Brøndby). For hele Region Hovedstaden oplever 15% et godt 

eller dårligt selvvurderet helbred. 

Ses på andelen af borgere på 65+ år, der lever med 3 eller flere kroniske sygdomme, så er der en variation 

på mellem 9% (Ballerup) og 11% (Brøndby og Glostrup). Ses der på alle aldre er der en variation mellem 

2,9% (Ballerup & Tårnby) og 3,3% (Brøndby). For hele Region Hovedstaden lever 2,3% af borgerne med 3 

eller flere kroniske sygdomme.  

Med afsæt i ovenstående er der tale om kommuner, der tilnærmelsesvis ligner hinanden med en slagside 

til, at befolkningen i Brøndby har en sundhedsprofil, der er lidt dårligere end Tårnby, Glostrup og Ballerup 

Kommune. Dette understøttes også af, at Brøndby Kommune ligger i den dårligste kommunale socialgruppe 

i Sundhedsprofilen 2017 (ud af 4 grupper), mens Glostrup, Ballerup og Tårnby er placeret sammen i den 

næste dårligste gruppe. Inddelingen i kommunesocialgrupper er baseret på oplysninger om årlig indkomst, 

uddannelseslængde og erhvervstilknytning fra de forskellige registre. 

 

5.3 Data og metode 

I benchmarkanalysen anvendes kommunernes egne data for økonomi og aktivitet. Det betyder, at 

datakilderne i modsætning til hovednøgletalsanalysen i kapitel 4 er kommunernes eget økonomisystem, 

lønsystem og fagsystemer.  

Data til benchmarkanalysen er fremkommet ved et tæt samarbejde med de fire kommuners fagfolk på de 

enkelte dataområder. Der er afholdt to fælles workshops med alle ressourcepersonerne for 

dataområderne. Udgangspunktet for begge workshops har været en databeskrivelse for økonomi- og 

aktivitetsdata til brug.  

Databeskrivelsen har beskrevet, hvordan data til de enkelte områder skulle afgrænses for at sikre så stor 

sammenlignelighed som muligt mellem kommunerne. Kommunerne har gennem fælles drøftelser bidraget 

til den endelige afgrænsning af data og beskrevet egne muligheder for at tilvejebringe de nødvendige data.  

Første workshop blev afholdt 6. marts 2020. Anden workshop blev afholdt online 14. april 2020. Dertil er 

der løbende blevet afholdt flere mindre online møder med ressourcepersoner fra en eller flere af 

kommunerne om validering af kommunernes data. 

 

5.4 Træning 

I benchmarkanalysen er træningsområdet afgrænset til at omfatte både træning efter Servicelovens §86 og 

almindelig genoptræning efter Sundhedslovens §140. 

Benchmarkanalysen på træningsområdet supplerer hovednøgletalsanalysen med uddybende forklaringer 

på kommunens udgifter pr. borger gennem analyse af serviceniveau og produktivitet på træningsområdet. 

Serviceniveauet på træningsområdet er bestemmende for udgifternes størrelse. Det har eksempelvis 

betydning, i hvilket omfang kommunen yder holdtræning, individuel træning digital/tele-træning. 

Udgiftsniveauet kan være højt, så længe effekten af træningen er høj og borgerne opnår høj grad af 

funktionsniveau og kan klare sig selv i hverdagen. Dette giver denne analyse ikke svar på. Men generelt 
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påvirker en høj effekt af træningsindsatsen udgifterne i f.eks. hjemmeplejen, hvis borgerne bliver mere 

selvhjulpne. 

På træningsområdet indgår Brøndby og Glostrup Kommuner i et tværkommunalt samarbejde med 

Albertslund Kommune. Samarbejdet vedrører genoptræning efter sundhedslovens §140. De tre kommuner 

har opdelt genoptræningen af borgere efter ydelsestyper, hvor en kommune varetager træning på nogle 

ydelsestyper og andre kommuner varetager genoptræning efter andre ydelsestyper. 

Brøndby og Glostrup Kommuner varetager selv vedligeholdelsestræning og genoptræning af egne borgere 

efter servicelovens §86. 

 

Udgiftsniveau 

Tabel 5-1 viser kommunens samlede brutto- og nettoudgifter til træning pr. borger i aldersgruppen 65+-

årige i 2019. Udgifterne omfatter træning efter Servicelovens §86 og almindelig genoptræning efter 

Sundhedslovens §140.  

Tabel 5-1 Udgift pr. 65+-årig borger, træning, brutto og netto (kr.) (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-1, at Ballerup og Brøndby Kommunes brutto- og nettoudgifter pr. 65+-årig borger er 

forholdsvis ens. Men Glostrup og Tårnby kommuners brutto- og nettoudgifter pr. 65+-årig borger afviger 

med henholdsvis 501 kr. og 452 kr.  

Brøndby Kommunes bruttoudgift til træning pr. 65+-årige borger er 3.381 kr., og nettoudgiften pr. 65+-

årige borger er 3.266 kr., hvilket er det højeste niveau blandt de fire kommuner. Brøndby Kommunes 

bruttoudgift pr. 65+-årige borger er 287 kr. højere end gennemsnittet for de fire kommuner. Dermed er 

udgiften 9,3% højere end gennemsnittet. Nettoudgiften pr. 65+-årig er 467 kr. eller 16,7% højere end 

gennemsnittet. 

Serviceniveau 

Tabel 5-2 viser andelen af borgere, der har gennemført træning efter Servicelovens §86 eller almindelig 

genoptræning efter Sundhedslovens §140 i 2019. Opgørelsen er opdelt på aldersklasserne 65-79-årige, 80-

89-årige og 90+-årige.  

Kommune
Træning, 

nettoudgifter

Træning, 

bruttoudgifter

Ballerup 3.216 3.328

Brøndby 3.266 3.381

Glostrup 2.546 3.047

Tårnby 2.169 2.621

Gennemsnit 2.799 3.094

Kilde: Kommunernes økonomisystemer og Danmarks Statistik,  kildetabel FOLKA1

Note: Nøgletallet er beregnet som bruttoudgifter hhv. nettoudgifter til træning 

SEL§86 og alm. genoptræning SUL§140 divideret med antallet af borgere i 

kommunen i aldersklassen 65+-årige.
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Tabel 5-2 Dækningsgrad, andel borgere der har gennemført træning opdelt på aldersgrupper (2019) 

 

 

Det fremgår af tabel 5-2, at andelen af borgere, der modtager træning, generelt er stigende jo ældre 

borgerne er. I gennemsnit modtager 12,6% af borgerne i aldersgruppen 65-79 år træning. I aldersgruppen 

80-89 år er den gennemsnitlige andel steget til 25,9% og i aldersgruppen 90+ år er den gennemsnitlige 

andel 42,2%. 

Samlet set er Brøndby Kommunes serviceniveau hverken det højeste eller det laveste for borgere, der 

modtager træning efter SEL§86 og SUL§140.  

Brøndby Kommunes andel af 65-79-årige, der modtager træning efter SEL §86 er 3,2%, der ligger over 

gennemsnittet for aldersgruppen på 2,5%. Andelen af kommunens 80-89-årige er 9,9% og ligger over 

gennemsnittet for aldersgruppen på 8,8%. Andelen af 90+ årige, der modtager træning efter SEL §86 er 

13,5% og ligger 4,1 procentpoint under gennemsnittet for aldersgruppen på 17,6%. 

Andelen af 65-79-årige i Brøndby Kommune, der modtager almindelig træning efter SUL §140 er 9,2%, 

hvilket er 0,9 procentpoint lavere end gennemsnittet for aldersgruppen på 10,1%. Andelen af 80-89-årige 

borgere i Brøndby Kommune, der modtager træning efter SUL §140 er 15,8% er 1,2 procentpoint lavere 

end gennemsnittet for aldersgruppen på 17,0%. Andelen af 90+ årige er 20,7% og dermed 3,8 procentpoint 

lavere end gennemsnittet for de fire kommuner på 24,5%. 

 

 

Kommune SEL §86 SUL §140 §86 og §140

65-79 år

Ballerup 2,2% 9,5% 11,6%

Brøndby 3,2% 9,2% 12,4%

Glostrup 1,7% 12,9% 14,6%

Tårnby 2,8% 8,8% 11,7%

80-89 år

Ballerup 6,8% 15,7% 22,5%

Brøndby 9,9% 15,8% 25,7%

Glostrup 6,8% 21,7% 28,5%

Tårnby 11,9% 14,9% 26,8%

90 + år

Ballerup 12,8% 26,3% 39,1%

Brøndby 13,5% 20,7% 34,2%

Glostrup 11,8% 28,5% 40,3%

Tårnby 32,5% 22,5% 55,0%

65-79 år Gennemsnit 2,5% 10,1% 12,6%

80-89 år Gennemsnit 8,8% 17,0% 25,9%

90 + år Gennemsnit 17,6% 24,5% 42,2%

Kilde: Kommunernes fagsystemer, Cura og Nexus, og Danmarks Statistik,  kildetabel FOLKA1

Note: Nøgletallet er beregnet som antal 65-79-årige brugere i procent af antal 65-79-årige 

borgere (samt 80-89 og 90+ årige). I beregningen af den samlede dækningsgrad er brugerne kun 

talt med én gang, uanset om de har modtaget flere forskellige typer af ydelser.
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Produktivitet 

Tabel 5-3 viser de samlede lønudgifter i kr. pr. planlagt/disponeret time i 2019. Glostrup og Tårnby 

Kommuner registrerer ikke planlagte timer. Træning efter SEL §86 og SUL §140 er opgjort under et, idet det 

ikke har været muligt at adskille lønudgiften til levering af træning på enkelt paragraffer.  

Planlagt tid på træningsområdet er udtryk for det serviceniveau, som eksempelvis træningscentret med 

afsæt i visitationens beslutninger vurderer, at borgerens reelt skal have, hvilket igen afhænger af 

kommunens muligheder for at tilbyde holdtræning, individuel træning eller online-træning. Leveret tid er 

den faktiske tid, som borgeren får dvs. det oplevede serviceniveau hos borgeren. Men ikke alle kommuner 

registrerer leveret tid på træningsområdet. Ballerup og Brøndby Kommuner er de eneste af de fire 

kommuner, der registrerer planlagte timer. 

Tabel 5-3 Lønudgift pr. disponeret/planlagt time (SEL §86 og SUL §140) 

 

Det fremgår af tabel 5-3, at den gennemsnitlige lønudgift pr. time til levering af træning er 583 kr. Brøndby 

Kommunes lønudgift pr. time er 762 kr. og ligger dermed højere end Ballerup Kommune, der er den eneste 

anden kommune, som der kan opgøres produktivitet for. 

 

5.5 Hjælpemidler 

Hjælpemiddelområdet omfatter tildeling af hjælpemidler til alle borgere i kommunen uanset alder. 

Driftsudgifterne, der er medtaget, er konteret på hovedkonto 5.30.31 og 5.38.41 i Indenrigsministeriets 

kontoplan for 2019. 

Serviceniveauet på hjælpemiddelområdet er i analysen opgjort som kommunens dækningsgrad, dvs. 

andelen af borgere, der har et hjælpemiddel. Produktiviteten er opgjort som lønudgiften på gennemførte 

hjælpemiddelsager i kommunens hjælpemiddeldepot, inkl. bl.a. udlevering, afhentning, reparationer og 

vedligehold.  

Glostrup Kommune indgår i et tværkommunalt samarbejde med Albertslund Kommune på 

hjælpemiddelområdet. De to kommuner har ét fælles hjælpemiddeldepot beliggende i Albertslund 

Kommune. Glostrups data til analysen vedrører alene Glostrup Kommunes borgere. 

Det skal bemærkes, at Tårnby Kommune ikke leverer data til analysen på hjælpemiddelområdet. 

Udgiftsniveau 

Kommune Antal timer Lønudgift Lønudgift pr. time

Ballerup 58.937 23.739.993 403

Brøndby 22.332 17.027.914 762

Gennemsnit 40.635 20.383.953 583

Kilde: De kommunale lønsystemer og fagsystemer, Cura og Nexus
Note: Nøgletallet er beregnet som kommunens samlede lønudgfter til levering af træning 

divideret med antallet af disponerede /planlagte timer til træning efter SEL §86 og SUL 

§140. Glostrup og Tårnby kommuner registrerer ikke planlagte timer til træning.
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Tabel 5-4 viser kommunens samlede bruttoudgifter og nettoudgifter til hjælpemidler pr. 65+-årige borger i 

2019.  

Tabel 5-4 Udgift pr. 65+-årig borger, hjælpemidler, brutto og netto (kr.) (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-4, at kommunernes nettoudgifter pr. 65+-årige borger og bruttoudgifter pr. 65+-

årige borger ligger stort set på samme niveau. Den gennemsnitlige nettoudgift er 3.212 kr., og den 

gennemsnitlige bruttoudgift er 3.194 kr.   

Brøndby Kommunes nettoudgifter pr. 65+-årige borger er 2.977 kr. og dermed 235 kr. eller 7,3% lavere end 

gennemsnittet. Kommunens bruttoudgifter pr. 65+-årige borger er 2.997 kr. og dermed 197 kr. eller 6,2% 

lavere end gennemsnittet. Kommunen netto- og bruttoudgifter er de laveste af de tre kommuner, der 

indgår i opgørelsen. 

 

Serviceniveau 

Tabel 5-5 viser andelen af borgere i procent, der har et hjælpemiddel i 2019 for aldersgrupperne 0-18-årige, 

19-64-årige, 65-79-årige, 80-89-årige og 90+-årige. Serviceniveauet er højt, når andelen af borgere med et 

hjælpemiddel er højt.  

Serviceniveauet er opgjort for kommunens egne borgere, idet der dog indgår et mindre antal udenbys 

borgere i Brøndbys data, hvilket er årsagen til at modtagerandelen kommer over 100%. 

Kommune
Hjælpemidler, 

nettoudgifter

Hjælpemidler, 

bruttoudgifter

Ballerup 3.351 3.276

Brøndby 2.977 2.997

Glostrup 3.309 3.309

Gennemsnit 3.212 3.194

Kilde: Kommunernes økonomisystemer og Danmarks Statistik,  kildetabel FOLKA1

Note: Nøgletallet er beregnet som bruttoudgifter hhv. nettoudgifter til 

hjælpemidler divideret med antallet af borgere i kommunen i aldersklassen 65+-

årige. Tårnby leverer ikke data til hjælpemiddelområdet.
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Tabel 5-5 Dækningsgrad, andel borgere der har et hjælpemiddel opdelt på aldersgrupper (2019) 

 

 

Det fremgår af tabel 5-5, at andelen af borgere, der har et hjælpemiddel, stiger med borgernes alder. Mens 

den gennemsnitlige andel er 1,4 % i aldersgruppen for 0-18-årige, er andelen 53,2% i aldersgruppen 80-89-

årige og 93,1% i aldersgruppen 90+-årige. 

Brøndby Kommune ligger på niveau med den gennemsnitlige andel i aldersgrupperne for 0-18-årige og 19-

64-årige. For de 65-79-årige er kommunens andel 21,8%, hvilket er 2,3 procentpoint højere end den 

gennemsnitlige andel på 19,5%. For de 80-89-årige er kommunens andel 63,7% og dermed 10,5 

procentpoint over gennemsnittet. For de 90+-årige er kommunens andel 114%. Dette skyldes, at der i data 

er en andel udenbys borgere, der ikke har kunne frasorteres.  

 

Produktivitet 

Tabel 5-6 viser lønudgifter i kr. pr. sag i kommunens hjælpemiddeldepot i 2019. Lønudgiften er afgrænset til 

personalet i kommunens hjælpemiddeldepot og andre stillinger, der funktionsmæssigt er tilknyttet 

Aldersgrupper Kommune Andel

0-18 år Ballerup 1,4%

Brøndby 1,5%

Glostrup 1,4%

19-64 år Ballerup 4,3%

Brøndby 4,2%

Glostrup 3,9%

65-79 år Ballerup 20,8%

Brøndby 21,8%

Glostrup 15,9%

80-89 år Ballerup 48,2%

Brøndby 63,7%

Glostrup 47,7%

90 plus Ballerup 90,5%

Brøndby 114,2%

Glostrup 74,7%

0-18 år Gennemsnit 1,4%

19-64 år Gennemsnit 4,2%

65-79 år Gennemsnit 19,5%

80-89 år Gennemsnit 53,2%

90 plus Gennemsnit 93,1%

Kilde: Kommunernes fagsystemer, Cura og Nexus, og Danmarks Statistik,  

kildetabel FOLKA1

Note: Nøgletallet er beregnet som antal 0-18- årige modtagere i procent 

af antal 0-18-årige borgere (samt 19-64-årige, 65-79-årige, 80-89 og 90+ 

årige). I beregningen af den samlede dækningsgrad er brugerne medtaget 

én gang, uanset om de har modtaget flere forskellige typer af ydelser. 

Tårnby leverer ikke data på hjælpemiddelområdet.
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hjælpemiddeldepotet. Produktiviteten er dermed opgjort meget specifikt for den del af området, der 

vedrører den faktiske håndtering af hjælpemidler til borgerne.  

Tabel 5-6. Lønudgift pr. sag (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-6, at den gennemsnitlige lønudgift pr. sag i kommunens hjælpemiddeldepot er 377 

kr. Brøndby Kommunes lønudgift pr. time er 335 kr. og dermed 42 kr. eller 11,1% lavere end 

gennemsnittet. På hjælpemiddelområdet har kommunerne haft vanskeligheder med at opgøre antallet af 

løste sager og den tilhørende lønudgift. Tallene skal derfor tages med forbehold, men kan indikere et 

niveau. 

I en tilsvarende analyse er lønudgifterne pr. sag i Kerteminde Kommune opgjort til 296 kr. 

Brøndby Kommunes produktivitet er dermed 11,1% lavere end den gennemsnitlige produktivitet på 

hjælpemiddelområdet.  I det videre arbejde skal der ske en validering af tallet for løste sager, da det 

umiddelbart ligger lavt, set ift. øvrige statistikker fra hjælpemiddelområdet. 

 

5.6 Hjemmesygepleje 

Hjemmesygeplejen omfatter hjemmesygepleje leveret efter Sundhedslovens §138. Akutsygepleje er ikke 

medtaget i analysen, idet akutsygepleje ikke umiddelbart er sammenligneligt mellem kommunerne. 

Sygepleje fast tilknyttet plejecentre er medtaget under afsnit 4.7 Plejecentre. 

Serviceniveauet i analysen er opgjort som andel af borgere, der har modtaget hjemmesygepleje. 

Produktiviteten er opgjort som lønudgift pr. hhv. disponeret/planlagt time og leveret time som 

hjemmesygeplejen leveres til. 

 

Udgiftsniveau 

Tabel 5-7 viser kommunens samlede bruttoudgifter og nettoudgifter til hjemmesygepleje pr. borger i 

aldersgruppen 65+-årige. 

Kommune Løste sager Lønudgift Lønudgift pr. sag

Ballerup 5.864 1.962.329 335

Brøndby 2.676 1.774.333 663

Glostrup 3.375 453.496 134

Gennemsnit 3.972 1.396.719 377

Kilde: De kommunale lønsystemer og fagsystemer, Cura og Nexus

Note: Nøgletallet er beregnet som kommunens samlede lønudgfter til 

hjælpemiddeldepotet divideret med antal løste sager i hjælpemiddeldepotet. Tårnby 

kommune leverer ikke data på hjælpemiddelområdet.
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Tabel 5-7 Udgift pr. 65+-årig borger, hjemmesygepleje, brutto og netto (kr.) (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-7, at den gennemsnitlige nettoudgift pr. 65+-årige borger er 3.119 kr. Nettoudgiften 

og bruttoudgiften er ens, idet der ikke er salg af ydelser tilknyttet hjemmesygeplejen. 

Gennemsnitsudgiften dækker over en forholdsvis stor forskel mellem udgiften pr. 65+-årige borger i de fire 

kommuner. 

Brøndby Kommunes bruttoudgift og nettoudgift til hjemmesygepleje pr. 65+-årige er 3.992 kr. Dette er det 

højeste niveau blandt de fire kommuner. Brøndby Kommunes udgift pr 65+-årige borger er 873 kr. eller 

28,0% højere end den gennemsnitlige udgift for de 4 kommuner.  

Det høje udgiftsniveau kan afspejle et højt serviceniveau eller en lav produktivitet på området. Det belyses 

nedenfor.  

 

Serviceniveau 

Tabel 5-8 viser andelen af borgere, der har modtaget hjemmesygepleje efter sundhedslovens §138. 

Opgørelsen er opdelt på aldersklasserne 65-79-årige, 80-89-årige og 90+-årige.  

Kommunernes serviceniveau er højt, hvis andelen af borgere, der modtager sygepleje, er højt.  

Hjemmesygepleje bliver i udgangspunktet leveret af uddannede sygeplejersker. I henhold til 

Autorisationsloven kan en sygeplejerske delegere sundhedsfaglige opgaver til en social- og 

sundhedsassistent og/eller social- og sundhedshjælper. I praksis betyder det, at delegeret hjemmesygepleje 

bliver udført af personale i hjemmeplejen.  

Kommune
Hjemmesygepleje, 

nettoudgifter

Hjemmesygepleje, 

bruttoudgifter

Ballerup 3.125 3.125

Brøndby 3.992 3.992

Glostrup 3.389 3.389

Tårnby 1.969 1.969

Gennemsnit 3.119 3.119

Kilde: Kommunernes økonomisystemer og Danmarks Statistik,  kildetabel FOLKA1
Note: Nøgletallet er beregnet som bruttoudgifter hhv. nettoudgifter til 

hjemmesygepleje divideret med antallet af borgere i kommunen i aldersklassen 

65+-årige.
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Det skal bemærkes, at delegeret sygepleje ikke er medtaget i dette afsnit om hjemmesygepleje, da det ikke 

er en del af nedenstående dækningsgrader. Den delegerede hjemmesygepleje indgår under afsnit 5.7 

Hjemmeplejen. 

Tabel 5-8 Dækningsgrad, hjemmesygeplejen for 65-79, 80-89 og 90+-årige (2019) 

 

 

Det fremgår af tabel 5-8, at andelen af borgere, der har modtaget hjemmesygepleje i 2019, er generelt 

stigende jo ældre borgerne er. I gennemsnit modtog 10,0% af borgere i aldersgruppen 65-79 år 

hjemmesygepleje. I aldersgruppen 80-89 år er den gennemsnitlige samlede andel 30,5% og i aldersgruppen 

90+ år er den gennemsnitlige andel 47,5%. 

Brøndby Kommune har det højeste serviceniveau (dækningsgrad) af de fire kommuner i alle tre 

aldersklasser. Ligeledes ligger kommunens serviceniveau over det gennemsnitlige serviceniveau i alle tre 

aldersklasser. 

For de 65-79-årige er andelen 12%, hvilket er 2 procentpoint over gennemsnittet. Andelen af kommunens 

80-89-årige, der modtager hjemmesygepleje er 37,6% og dermed 7,1 procentpoint højere end 

gennemsnittet for aldersgruppen på 30,5%. Brøndby Kommunes andel af 90+ årige, der modtager 

hjemmesygepleje er 55,6% og dermed 8,1 procentpoint over gennemsnittet for aldersgruppen på 47,5%. 

Brøndby Kommune har dermed et særligt højt serviceniveau for hjemmesygepleje til borgere over 65 år. 

Aldersgruppe Kommune Dækningsgrad

65-79 år Ballerup 10,4%

Brøndby 12,0%

Glostrup 9,1%

Tårnby 8,4%

80-89 år Ballerup 28,9%

Brøndby 37,6%

Glostrup 28,1%

Tårnby 27,4%

90 + år Ballerup 53,9%

Brøndby 55,6%

Glostrup 38,5%

Tårnby 42,1%

Gennemsnit  65-79 år 10,0%

Gennemsnit  80-89 år 30,5%

Genemsnit 90 plus 47,5%

Kilde: Kommunernes fagsystemer, Cura og Nexus, og Danmarks Statistik,  

kildetabel FOLKA1

Note: Nøgletallet er beregnet som antal 65-79-årige brugere i procent af 

antal 65-79-årige borgere (samt 80-89 og 90+ årige). I beregningen af den 

samlede dækningsgrad er brugerne kun talt med én gang, uanset om de 

har modtaget flere forskellige typer af ydelser.
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Tabel 5-9 viser andelen af delegerede (planlagte) timer i hjemmesygeplejen i 2019. Jo højere kommunens 

delegationsprocent er, jo mere af den registrerede hjemmesygepleje bliver udført af andet sundhedsfagligt 

personale end sygeplejersker. 

Tabel 5-9 Delegationsgrad, hjemmesygepleje (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-9, at Brøndby Kommune har en delegationsgrad på 45%, hvilket er 5 procentpoint 

under gennemsnittet for de fire kommuner på 50%. 

Set i sammenhæng betyder det, at hjemmesygeplejen yder et højt serviceniveau i Brøndby Kommune 

samtidig med, at der leveres en middelstor andel af delegeret hjemmesygepleje i hjemmeplejen.  

 

Produktivitet 

Produktiviteten for hjemmesygeplejen er opgjort som lønudgiften til sygepleje pr. time. Nedenfor er 

produktiviteten beregnet både pr. planlagte time og pr. leverede time registreret af kommunal leverandør, 

ekskl. delegeret hjemmesygepleje. 

Planlagte timer og leverede timer afspejler to tidskategorier for kommunens serviceniveau på området. 

Dels planlagt tid, som udtrykker det serviceniveau, som sygeplejen med afsæt i visitationens beslutninger 

vurderer, at borgeren skal have. Dels leveret tid, der er den faktiske tid, som borgeren får, dvs. det 

oplevede serviceniveau hos borgeren. 

Produktiviteten opgjort som sygeplejelønnen pr. time er et udtryk for, hvor effektivt hjemmesygeplejen 

leverer sygepleje. Dette afhænger, af hvordan hjemmesygeplejen organiserer opgaveløsningen på 

vagtplanlægning, distriktsstørrelse, omfanget af kørsel, m.v. 

Tabel 5-10 viser de samlede lønudgifter i kr. pr. disponeret/planlagte time hjemmesygepleje i 2019. 

Kommune Delegationsgrad

Ballerup 78%

Brøndby 45%

Glostrup 18%

Tårnby 61%

Gennemsnit 50%

Kilde: Kommunernes fagsystemer, Cura og Nexus, 

og Danmarks Statistik,  kildetabel FOLKA1

Note: Delegationsgraden er beregnet som antal 

planlagte timer hjemmesygepleje delegeret til 

andre faggrupper i hjemmeplejen divideret med 

det samlede antal planlagte timer til 

hjemmesygepleje, inkl. delegerede timer.
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Tabel 5-10 Udgift pr. time, samlede lønudgifter pr. disponeret/planlagt time, hjemmesygepleje (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-10, at den gennemsnitlige lønudgift pr. planlagt time er 689 kr. Den gennemsnitlige 

udgift pr. planlagt time dækker over en forholdsvis stor spredning mellem kommunerne.  

Brøndby Kommunes lønudgift pr. planlagt time er 769 kr., hvilket er den næsthøjeste lønudgift pr. time af 

de fire kommuner og 80 kr. eller 11,6% højere end gennemsnittet. Kommunens produktivitet for planlagt 

hjemmesygepleje til borgerne er dermed 11,6% lavere end gennemsnittet for de fire kommuner. 

Der indgår i opgørelsen af udgifter på hjemmesygepleje lønudgifter for terapeuter (ca, 1,3 mio. kr.), der 

konteres under sygeplejen, men leverer servicelovsydelser og dermed skal medtages som en udgift under 

hjemmeplejen. 

Tabel 5-11 viser de samlede lønudgifter i kr. pr. leveret time hjemmesygepleje i 2019. 

Tabel 5-11 Udgift pr. time, samlede lønudgifter pr. leveret time, hjemmesygepleje (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-11, at den gennemsnitlige lønudgift pr. leveret time er 887 kr. Den gennemsnitlige 

udgift pr. leveret time dækker over en forholdsvis stor spredning mellem kommunerne.  

Brøndby Kommunes lønudgift pr. leveret time er 992 kr., hvilket er den næsthøjeste af de fire kommuner 

og 105 kr. eller 11,8% højere end gennemsnittet. Dermed er kommunens produktivitet for leverede timer 

til hjemmesygepleje 11,8% lavere end gennemsnittet.   

Kommunens lave produktivitet kan være udtryk for, at der er driftsmæssige faktorer, der indvirker på 

hjemmesygeplejens effektivitet. Disse faktorer kan blandt andet være hjemmesygeplejens måde at 

organisere sygeplejerskernes opgaver på, styringen af fremmøde og vagtplaner, evne til af afslutte 

sygeplejeindsatser og den måde, der arbejdes med dokumentationen i det daglige. 

Kommune Antal timer Lønudgift Lønudgift pr. time

Ballerup 27.178 26.999.347 993

Brøndby 40.632 31.227.170 769

Glostrup 25.564 13.386.057 524

Tårnby 33.284 15.592.252 468

Gennemsnit 31.665 21.801.206 689

Kilde: De kommunale lønsystemer og fagsystemer, Cura og Nexus

Note: Nøgletallet er beregnet som kommunens samlede lønudgfter til 

hjemmesygepleje divideret med antal disponerede /planlagte timer til 

hjemmesygepleje (kommunal leverandør) i 2019.

Kommune Antal timer Lønudgift Lønudgift pr. time

Ballerup 26.220 26.999.347 1.030

Brøndby 31.472 31.227.170 992

Glostrup 15.572 13.386.057 860

Tårnby 23.458 15.592.252 665

Gennemsnit 24.181 21.801.206 887

Kilde: De kommunale lønsystemer og fagsystemer, Cura og Nexus

Note: Nøgletallet er beregnet som kommunens samlede lønudgfter til 

hjemmesygepleje divideret med antal leverede timer til hjemmesygepleje (kommunal 
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5.7 Hjemmepleje 

Kommunerne tilbyder hjemmepleje/hjemmehjælp ift. servicelovens §83. Hjemmepleje omfatter personlig 

hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet, uanset om boligen er eget hus, 

lejlighed, ældrebolig eller kommunal plejebolig. Delegeret sygepleje i henhold til autorisationslovgivningen 

er medtaget under hjemmeplejen, idet den bliver udført af andre personalegrupper ansat i hjemmeplejen. 

 

Udgiftsniveau 

Tabel 5-12 viser kommunens samlede bruttoudgifter og nettoudgifter til hjemmepleje pr. borger i 

aldersgruppen 65+-årige. 

Tabel 5-12 Udgift pr. 65+-årig borger, hjemmepleje, brutto og netto (kr.) (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-12, at den gennemsnitlige nettoudgift til hjemmepleje pr. 65+-årige borger er 12.224 

kr. og den gennemsnitlige bruttoudgift til hjemmepleje pr. 65+-årige borger er 12.500 kr. 

Gennemsnitsudgiften dækker over et forholdsvis ensartet niveau for udgiften pr. 65+-årige borger i de fire 

kommuner. 

Brøndby Kommunes bruttoudgift til hjemmepleje pr. 65+-årige er 13.284 kr. og nettoudgiften pr. 65+-årige 

borger er 13.026 kr., hvilket er det næsthøjeste udgiftsniveau blandt de fire kommuner. Brøndby 

Kommunes bruttoudgift pr. 65+-årige borger er 784 kr. eller 6,3% højere end gennemsnittet for de fire 

kommuner. Nettoudgiften pr. 65+-årig er 802 kr. eller 6,7% højere end gennemsnittet. 

 

Serviceniveau 

Tabel 5-13 viser andelen af borgere i kommunen, der modtager hjemmepleje (personlig pleje, praktisk 

hjælp eller delegeret sygepleje) i 2019. Borgerne er i tabellen opdelt i aldersklasserne 65-79-årige, 80-89-

årige og 90+-årige. Dækningsgraden er opgjort i procent. 

Kommune
Hjemmepleje, 

nettoudgifter

Hjemmepleje, 

bruttoudgifter

Ballerup 13.590 13.593

Brøndby 13.026 13.284

Glostrup 11.048 11.399

Tårnby 11.233 11.723

Gennemsnit 12.224 12.500

Kilde: Kommunernes økonomisystemer og Danmarks Statistik,  kildetabel FOLKA1

Note: Nøgletallet er beregnet som bruttoudgifter hhv. nettoudgifter til 

hjemmepleje divideret med antallet af borgere i kommunen i aldersklassen 65+-

årige.
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Tabel 5-13 Dækningsgrad, hjemmeplejen for 65-79, 80-89 og 90+-årige (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-13, at andelen af borgere, der har modtaget hjemmepleje i 2019, generelt er 

stigende jo ældre borgerne er. I gennemsnit modtog 8,9% af borgere i aldersgruppen 65-79 år 

hjemmepleje. I aldersgruppen 80-89 år var den gennemsnitlige samlede andel 32,7% og i aldersgruppen 

90+ år var den gennemsnitlige andel 57,0%. 

Brøndby Kommune har den næstlaveste dækningsgrad af de fire kommuner i aldersklasserne 65-79-årige 

og den laveste andel for aldersklassen 80-89-årige og 90+-årige borgere. 

Brøndby Kommunes andel for de 65-79-årige er 8,4% og 0,5 procentpoint mindre end gennemsnittet for 

aldersgruppen. Andelen af kommunens 80-89-årige er 31,3% og dermed 1,4% mindre end gennemsnittet. 

Kommunens andel af 90+-årige, der modtager hjemmepleje er 50,5% og dermed ligger 6,5% under 

gennemsnittet for aldersgruppen. 

Hjemmeplejen i Brøndby Kommune har et serviceniveau, der ligger under gennemsnittet for de fire 

kommuner. Kommunens hjemmepleje løser ud over almindelig hjemmepleje en 45% delegeret sygepleje, 

hvilket bidrager til at øge dækningsgraden og dermed det målte serviceniveau i hjemmeplejen. 

 

Produktivitet 

Produktiviteten er opgjort som lønudgiften til hjemmepleje pr. time for henholdsvis visiterede timer, 

planlagte timer og leverede timer. Opgørelsen omfatter udelukkende kommunale leverandører, idet der 

Aldersgruppe Kommune Dækningsgrad

65-79 år Ballerup 9,6%

Brøndby 8,4%

Glostrup 9,5%

Tårnby 8,1%

80-89 år Ballerup 32,5%

Brøndby 31,3%

Glostrup 32,5%

Tårnby 34,6%

90 + år Ballerup 62,2%

Brøndby 50,5%

Glostrup 54,3%

Tårnby 60,8%

Gennemsnit  65-79 år 8,9%

Gennemsnit  80-89 år 32,7%

Genemsnit 90 plus 57,0%

Kilde: Kommunernes fagsystemer, Cura og Nexus, og Danmarks Statistik,  

kildetabel FOLKA1

Note: Nøgletallet er beregnet som antal 65-79-årige brugere i procent af 

antal 65-79-årige borgere (samt 80-89 og 90+ årige). I beregningen af den 

samlede dækningsgrad er brugerne kun talt med én gang, uanset om de 

har modtaget flere forskellige typer af ydelser.
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ikke sker systematisk registrering af planlagte og leverede timer hos de private leverandører i alle 

kommuner. 

Hjemmeplejens produktivitet bliver dermed opgjort for tre typer af serviceniveau udtrykt ved tre forskellige 

tidskategorier: 

- Visiteret tid, hvor brug af visiterede timer er udtryk for det politisk besluttede serviceniveau. 

- Planlagt tid, hvor brug af planlagt tid er udtryk for det serviceniveau, som hjemmeplejen med afsæt 

i visitationens beslutninger vurderer, at borgeren skal have. 

- Leveret tid, der er den faktiske tid som borgeren får, dvs. det oplevede serviceniveau hos borgeren. 

Produktiviteten opgjort som lønudgiften pr. time afspejler dermed den kommunale hjemmeplejens 

effektivitet og dermed de organisatoriske og driftsmæssige faktorer, der spiller ind på hjemmeplejens 

levering af hjemmepleje til borgerne. Disse faktorer omfatter blandt andet distriktsstørrelse, planlægning af 

kørsel, fremmøde og vagtplanlægning, BTP-tid mm. 

Tabel 5-14 viser de samlede lønudgifter i hjemmeplejen i kr. pr. visiteret time i 2019.  

Tabel 5-14 Udgift pr. time, samlede lønudgifter pr. visiteret time, hjemmepleje (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-14, at den gennemsnitlige lønudgift pr. visiteret time for de fire kommuner er 419 kr. 

Brøndby Kommune registrerer data for visiterede timer. Grundet skifte af sundheds- og omsorgssystem 

har data ikke været retvisende i 2019, og de indgår derfor ikke i denne opgørelse. 

Tabel 5-15 viser de samlede lønudgifter i hjemmeplejen i kr. pr. planlagt time i 2019.  

Tabel 5-15 Udgift pr. time, samlede lønudgifter pr. disponeret/planlagt time, hjemmepleje (2019) 

 

Kommune Antal timer Lønudgift Lønudgift pr. time

Ballerup 278.048 117.708.388 423

Brøndby - - -

Glostrup 106.850 32.225.285 302

Tårnby 181.718 96.528.786 531

Gennemsnit 188.872 82.154.153 419

Kilde: De kommunale lønsystemer og fagsystemer, Cura og Nexus

Note: Nøgletallet er beregnet som kommunens samlede lønudgfter til hjemmepleje (inkl. 

udgifter til vikarer) divideret med antal visiterede timer til hjemmepleje (kommunal 

leverandør) i 2019. Brøndby kan ikke opgøre valide data for 2019.

Kommune Antal timer Lønudgift Lønudgift pr. time

Ballerup 278.688 117.708.388 422

Brøndby 186.431 97.477.233 523

Glostrup 56.470 32.225.285 571

Tårnby 200.093 96.528.786 482

Gennemsnit 180.421 85.984.923 500

Kilde: De kommunale lønsystemer og fagsystemer, Cura og Nexus

Note: Nøgletallet er beregnet som kommunens samlede lønudgfter til hjemmepleje (inkl. 

udgifter til vikarer) divideret med antal disponerede /planlagte timer til hjemmepleje 

(kommunal leverandør) i 2019.
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Det fremgår af tabel 5-15, at den gennemsnitlige lønudgift pr. planlagt time er 500 kr. 

Brøndby Kommunes lønudgift pr. planlagt time er 523 kr., hvilket er den næsthøjeste udgift pr. time af de 

fire kommuner. Brøndby Kommunes timepris er 23 kr. eller 4,6% højere end gennemsnitsudgiften. 

Tabel 5-16 viser lønudgifter i hjemmeplejen i kr. pr. leveret time i kommunen i 2019. Leveret tid er 

beregnet som planlagt tid minus aflysninger og fravær. Dette fordi kun Brøndby Kommune registrerer 

leveret tid.  

Der mangler i opgørelse af udgifter på hjemmeplejen, lønudgifter for terapeuter (ca, 1,3 mio. kr.), der er 

konterer under hjemmesygeplejen, men leverer servicelovsydelser og dermed skal medtages som en udgift 

under hjemmeplejen. 

 

Tabel 5-16 Udgift pr. time, samlede lønudgifter pr. leveret time, hjemmepleje (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-16, at benchmarkkommunernes gennemsnitlige lønudgift pr. leveret time er 603 kr. 

Brøndby Kommunes produktivitet på leveret time i hjemmeplejen er den næsthøjeste blandt de 4 

kommuner. Kommunens lønudgift pr. leveret time er 547 kr., hvilket er 56 kr. eller 9,3% mindre, når der 

måles ift. gennemsnittet af de 4 kommuner.  

Sammenfattende har Brøndby Kommune en lidt lavere produktivitet end gennemsnittet, når der ses på 

planlagte timer, mens kommunen har en højere produktivitet end gennemsnittet for de fire kommuner, når 

der ses på leveret tid.  

 

5.8 Plejecentre 

Plejecenterområdet omfatter kommunens pladser til egne og udenbys borgere opdelt på pladstyper i 2019. 

Udgifterne til området er afgrænset til driftsudgifter (brutto og netto). I analysen er der medtaget udgifter 

til midlertidige pladser og til sygepleje fast tilknyttet plejecentrene.  

Udgiftsniveau 

Tabel 5-17 viser kommunens samlede bruttoudgifter og nettoudgifter til plejecentre pr. borger i 

aldersgruppen 65+-årige i 2019. 

Kommune Antal timer Lønudgift Lønudgift pr. time

Ballerup 268.448 117.708.388 438

Brøndby 178.182 97.477.233 547

Glostrup 37.610 32.225.285 857

Tårnby 169.948 96.528.786 568

Gennemsnit 163.547 85.984.923 603

Kilde: De kommunale lønsystemer og fagsystemer, Cura og Nexus

Note: Nøgletallet er beregnet som kommunens samlede lønudgfter til hjemmepleje (inkl. 

udgifter til vikarer) divideret med antal leverede timer til hjemmepleje (kommunal 

hjemmepleje) i 2019. Leveret tid er breget som planlagt tid minus afslyninger og andre 

fraværsregistreringer.
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Tabel 5-17 Udgift pr. 65+-årig borger, plejecentre, brutto og netto (kr.) (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-17, at den gennemsnitlige nettoudgift til plejecentre pr. 65+-årige borger er 24.823 

kr. og den gennemsnitlige bruttoudgift til plejecentre pr. 65+-årige borger er 26.423 kr.  

Brøndby Kommunes bruttoudgift til plejecentre pr. 65+-årige er 31.653 kr. og nettoudgiften pr. 65+-årige 

borger er 30.400 kr., hvilket er det højeste niveau blandt de fire kommuner. Brøndby Kommunes 

bruttoudgift pr. 65+-årige borger er 5.230 kr. eller 22,5% højere end gennemsnittet for de fire kommuner. 

Nettoudgiften pr. 65+-årige er 5.577 kr. eller 12,4% højere end gennemsnittet. 

 

Serviceniveau 

Tabel 5-18 viser antal borgere pr. plejecenterplads i kommunen for aldersgruppen 65+-årige i 2019.  

Nøgletallet er en indikator for kommunens serviceniveau på plejecentreområdet, hvor serviceniveauet er 

højere jo færre borgere, der er pr. plads. 

Opgørelsen er opdelt på pladstyper, hvor almindelige pladser og demenspladser svarer til faste 

døgnpladser efter Servicelovens §196. At de to typer er lagt sammen skyldes, at demenspladser er en 

funktionel kategori og betegner almindelige døgnpladser forbeholdt borgere med demensrelaterede 

problematikker. Demenspladser kan også anvendes som almindelige pladser. Øvrige pladser omfatter 

forskellige typer af midlertidige pladser under Servicelovens §84, stk.2. 

 

Kommune
Plejecentre, 

nettoudgifter

Plejecentre, 

bruttoudgifter

Ballerup 21.058 23.145

Brøndby 30.400 31.653

Glostrup 25.307 26.735

Tårnby 22.526 24.157

Gennemsnit 24.823 26.423

Kilde: Kommunernes økonomisystemer og Danmarks Statistik,  kildetabel FOLKA1

Note: Nøgletallet er beregnet som bruttoudgifter hhv. nettoudgifter til plejecentre 

divideret med antallet af borgere i kommunen i aldersklassen 65+-årige.
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Tabel 5-18 Kapacitet i form af dækningsgrad opgjort som antal 65+-årige borgere pr. plads opdelt på 

pladstyper (2019). Jo højere tal, jo lavere dækningsgrad. I alt= almindelig + demens 

 

Det fremgår af tabel 5-18, at der er 26 borgere på 65 år eller ældre pr. faste, døgnplads (almindelig og 

demens) i alt. Det gennemsnitlige antal 65+-årige borgere pr. øvrige pladser er 237. 

I Brøndby Kommune er der i alt 25 borgere på 65 år eller ældre pr. fast døgnplads (alm. og demens). 

Kommunen har dermed den næst laveste dækningsgrad (og dermed serviceniveau) blandt de fire 

kommuner. Kommunen har 60 65+-årig borger pr. øvrige plads, hvilket er et væsentligt mindre antal 

borgere end de øvrige kommuner i analysen. Kommunen har dermed den største dækningsgrad (og 

dermed serviceniveau) på midlertidige pladser mm. 

Tabel 5-19 viser antal pladser i kommunen i 2019 opdelt på pladstyper, samt kommunens nettokøb af 

pladser i andre kommuner. 

Tabel 5-19 Kapacitet, antal pladser opdelt på pladstyper og nettokøb af pladser (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-19, at Brøndby Kommune har i alt 267 faste døgnpladser, fordelt på 237 almindelige 

døgnpladser og 30 demenspladser. Kommunen er nettokøber af -9 faste helårs døgnpladser til udenbys 

borgere. 

 

Produktivitet 

Produktiviteten for plejeboligområdet i 2019 er i det følgende opgjort dels som kommunens udgift pr. 

kapacitetsdøgn (udgift pr. plads pr. døgn) og kommunens udgift pr. belægningsdøgn (udgift pr. plads i 

Kommune Almindelig Demens I alt Øvrige

Ballerup 32 1.669 32 417

Brøndby 29 226 25 60

Glostrup 28 93 21 268

Tårnby 24 24 202

Gennemsnit 28 497 26 237

Kilde: Kommunernes fagsystemer, Cura og Nexus, og Danmarks Statistik,  kildetabel FOLKA1

Note: Nøgletallet er beregnet som antal 65+-årige borgere pr. plads. I beregningen er kommunernes pladser delt op i 

pladstyper, hvor Almndelige pladser og Demenspladser er faste, døgnpladser efter SEL§196, Øvrige pladser omfatter 

midlertidige pladser m.v. efter SEL§84.2. Demens pladser er en funktionel betegnelse angivet af kommunerne. Tårnby 

har ikke demenspladser.

Kommune Almindelig Demens I alt Nettosalg Øvrige

Ballerup 309 6 315 8 24

Brøndby 237 30 267 -9 114

Glostrup 155 46 201 11 16

Tårnby 330 0 330 -20 40

Gennemsnit 258 21 278 -1 49

Kilde: De kommunale økonomisystemer og fagsystemer, Cura og NexusNote:  Almndelige pladser og Demenspladser er faste, døgnpladser efter SEL§196, Øvrige pladser omfatter midlertidige 

pladser m.v. efter SEL§84.2. Demens pladser er en funktionel betegnelse angivet af kommunerne. Tårnby har ikke 

demenspladser.
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forhold til graden af belægning på den enkelte plads). Opgørelsen omfatter alene faste døgnpladser efter 

servicelovens §196. 

Tabel 5-20 viser kommunens nettoudgifter pr. plads pr. døgn og kommunens udgifter pr. belægningsdøgn i 

2019.  

Tabel 5-20 Belægningsgrad, udgift pr. belægningsdøgn (netto) (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-20, at Brøndby Kommune har den højeste nettoudgift pr. kapacitetsdøgn (udgift pr. 

plads pr. døgn) og pr. belægningsdøgn.  

Kommunens udgift pr. kapacitetsdøgn er 2.385 kr. og ligger 503 kr. eller 26,7% over gennemsnittet på 1.882 

kr. Kommunens nettoudgift pr. belægningsdøgn er 2.480 kr. og ligger 494 kr. eller 24,9% over 

gennemsnittet på 1.986 kr. 

Tabel 5-21 viser kommunens bruttoudgifter pr. plads pr. døgn og kommunens udgifter pr. belægningsdøgn i 

2019. 

Kommune Antal pladser
Udgift pr. 

kapacitetsdøgn

Udgifter pr. 

belægningsdøgn

Ballerup 309 1.714 1.780

Brøndby 237 2.385 2.480

Glostrup 155 1.921 -

Tårnby 330 1.509 1.697

Gennemsnit 258 1.882 1.986

Kilde: De kommunale økonomisystemer og fagsystemer, Cura og Nexus

Note 1: Nøgletallet er beregnet som kommunens bruttoudgifter pr. almindelig fast 

døgnplads divideret med andelen af belagte plejecenterpladser/døgn i året (0-100) i 

2019. Belægningen er opgjort over alle årets døgn.

Note 2: Glostrup registrerer belægning pr. måned og ikke pr. dag som de øvrige tre 

kommuner. Dette kan have indvirkning på belægningsgraden og dermed udgiften pr. 

belægningsdøgn. Der er ikke afgrænsning af borgere på demenspladser, hvorfor 

belægningsprocenten bliver større end 100.
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Tabel 5-21 Belægningsgrad, udgift pr. belægningsdøgn (brutto) (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-21, at Brøndby Kommune har den højeste bruttoudgift pr. kapacitetsdøgn (udgift pr. 

plads pr. døgn) og den højeste bruttoudgift pr. belægningsdøgn.  

Kommunens bruttoudgift pr. kapacitetsdøgn er 2.483 kr. og ligger 436 kr. eller 21,3% over gennemsnittet 

på 2.047 kr. Kommunens bruttoudgift pr. belægningsdøgn er 2.582 kr. og ligger 403 kr. eller 18,5% over 

gennemsnittet på 2.179 kr. 

Tabel 5-22 viser kommunernes udgift pr. plads pr. år for almindelige døgnpladser, hvor der både er 

medregnet kommunens egne pladser og pladser købt i andre kommuner. 

Tabel 5-22 Udgift pr. plads, almindelige døgnpladser, egne, solgte og købte, brutto og netto (2019) 

 

Det fremgår af tabel 5-22, at der er forholdsvis stor forskel på kommunernes udgift pr. plads. Både for 

nettoudgifter og for bruttoudgifter. Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. plads er 646.524 kr. (inkl. køb af 

udenbys pladser) og den gennemsnitlige nettoudgift pr. plads 638.448 kr. (inkl. køb af udenbys pladser og 

salg af pladser til borgere fra andre kommuner). 

Brøndby Kommune har den højeste bruttoudgift pr. plads på 718.277 kr., hvilket er 71.753 kr. eller 11,1% 

højere end gennemsnittet. Kommunens nettoudgift er 740.753 kr., hvilket er den højeste af de fire 

kommuner. Nettoudgiften pr. plads er 102.305 kr. eller 16,0% kr. højere end gennemsnittet pr. døgnplads. 

Tårnby Kommune har til sammenligning den mindste nettoudgift pr. plads på 489.840 kr., hvilket er 

148.608 kr. eller 23,3% under gennemsnittet.  

Kommune Antal pladser
Udgift pr. 

kapacitetsdøgn

Udgifter pr. 

belægningsdøgn

Ballerup 309 2.055 2.134

Brøndby 237 2.483 2.582

Glostrup 155 2.029 -

Tårnby 330 1.618 1.820

Gennemsnit 258 2.047 2.179

Kilde: De kommunale økonomisystemer og fagsystemer, Cura og Nexus

Note 1: Nøgletallet er beregnet som kommunens bruttoudgifter pr. almindelig fast 

døgnplads divideret med andelen af belagte plejecenterpladser/døgn i året (0-100) i 

2019. Belægningen er opgjort over alle årets døgn.

Note 2: Glostrup registrerer belægning pr. måned og ikke pr. dag som de øvrige tre 

kommuner. Dette kan have indvirkning på belægningsgraden og dermed udgiften pr. 

belægningsdøgn. Der er ikke afgrænsning af borgere på demenspladser, hvorfor 

belægningsprocenten bliver større end 100.

Kommune Alm+køb Bruttoudgift
Udgift pr. plads 

med køb (brutto)
Alm + nettokøb Nettoudgift

Udgift pr. 

plads (netto)

Ballerup 331 231.797.242 700.294 310 193.356.296 623.102

Brøndby 258 185.315.453 718.277 239 176.809.313 740.753

Glostrup 155 106.770.952 688.845 144 100.637.713 700.098

Tårnby 367 175.885.804 478.679 332 162.718.781 489.840

Gennemsnit 278 174.942.363 646.524 256 158.380.526 638.448

Kilde: De kommunale økonomisystemer og fagsystemer, Cura og Nexus
Note:  Bruttoudgiften pr. plads er opgjort som udgiften til egne og købte almindelige døgnpladser divideret med antal egne og købte 

(udenbys) almindelige døgnpladser. Nettoudgiften pr. plads er opgjort som udgiften til egne og købte almindelige døgnpladser minus 

indtægten fra salg af almindelige døgnpladser divideret med antal egne, solgte og købte (udenbys) almindelige døgnpladser.
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5.9 Samlet overblik over benchmarkanalysen 

Nøgletalsanalysen viser, at Brøndby Kommunes udgifter til pleje og omsorg pr. 65+-årige borger ligger 

højere end nabokommunerne og landsgennemsnittet.  

I figur 5-3 vises et samlet overblik over resultaterne fra benchmarkanalysen. Den grønne farve viser, at 

kommunen på området ligger i midten blandt de fire kommuner. Det vil sige, at kommunen hverken er 

dyrest eller billigst, har det højeste eller laveste serviceniveau eller produktivitet. Den blå farve angiver, at 

kommunen har det højeste udgiftsniveau, det højeste serviceniveau eller den højeste produktivitet blandt 

de fire kommuner. Sidst viser den orange farve, at kommunen har det laveste udgiftsniveau, det laveste 

serviceniveau eller den laveste produktivitet blandt de 4 kommuner. 

Figur 5-3. Samlet overblik over benchmarkanalysen 

 

 

 

Benchmarkanalysen, hvor kommunen sammenlignes med Ballerup, Glostrup og Tårnby Kommuner, viser, at 

kommunen på 2 af 5 områder har det højeste udgiftsniveau pr. borger. De to områder er træning og 

plejeboliger. På hjemmepleje og hjemmesygepleje er kommunens udgifter hverken højest eller lavest, 

mens kommunen har det laveste udgiftsniveau pr. borger på hjælpemidler. 

BRØNDBY

Samlede udgifter pr. 

borger

Træning Hjælpemidler Hjemmepleje Hjemmesygepleje Plejeboliger

Udgiftsniveau Udgifter pr. borger Udgifter pr. borger Udgifter pr borger Udgifter pr. borger Udgifter pr. borger

Serviceniveau Andel modtagere Andel modtagere Andel modtagere Andel modtagere Andel modtagere

Produktivitet Pr. time Pr. sag Pr. time Pr. time Pr. plads

Note Neutral Højest Lavest Ingen data

Forklaring til farverne i figur 5-3: 

Den grønne farve viser, at kommunen på området ligger i midten blandt de 4 kommuner, dvs. at 

kommunen hverken er dyrest eller billigst, har det højeste eller laveste serviceniveau eller 

produktivitet.  

Den blå farve angiver, at kommunen har det højeste udgiftsniveau, det højeste serviceniveau eller 

den højeste produktivitet blandt de 4 kommuner.  

Den orange farve viser, at kommunen har det laveste udgiftsniveau, det laveste serviceniveau eller 

den laveste produktivitet blandt de 4 kommuner. 
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Kommunens serviceniveau ligger højest på hjemmesygeplejen og hjælpemidler for de 4 kommuner, hvor 

serviceniveauet måles som andelen af borgere, der er modtagere af ydelsen. På hjemmeplejen har 

kommunen det lavest serviceniveau, målt på hvor mange borgere der er brugere af hjemmeplejen. 

Kommunens produktivitet ligger lavest blandt de 4 kommuner på træning, hjælpemidler og plejeboliger, 

mens produktiviteten på hjemmesygepleje og hjemmepleje ligger i midten blandt de 4 kommuner. 
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6 Konklusioner fra nøgletals- og benchmarkanalysen 
Dette afsnit sammenholder de konklusioner, der kan uddrages af benchmarkanalysen på de fem områder 

på ældreområdet med de hypoteser om Brøndby Kommunes udgifts- og serviceniveau, der blev formuleret 

i nøgletalsanalysen (afsnit 5). Med afsæt i konklusionerne og testen af hypoteserne er der formuleret en 

række mulige punkter, som det kan være interessant for kommunen at undersøge yderligere.  

En undersøgelse af punkterne kan dels give mere uddybende forklaringer på, hvad der er bestemmende for 

kommunens udgifts- og serviceniveau samt produktivitet. De kan dermed også være med til at kvalificere 

hvilke muligheder, som Brøndby Kommune har for at ændre på niveauerne, og de effekter som en ændring 

kan få på andre sammenhængende områder.    

 

6.1 Træning  

 

Konklusion på benchmarkanalysen 

Kommunens udgifter til træningsområdet ligger højest for de fire kommuner i analysen. Samtidig er 

serviceniveauet udtrykt ved andelen af borgere, der har modtaget træning en anelse under gennemsnittet 

for både §86 og §140. Kommunens produktivitet, målt som antal træningstimer, der leveres til borgerne ift. 

lønudgiften, er lidt lavere end i Ballerup Kommune, der er eneste anden kommune, der kan opgøres 

produktivitet for. Brøndby Kommune får således færre træningstimer ud af de udgifter, der anvendes på 

området, hvilket også er afspejlet i det lidt lavere serviceniveau.  

Benchmarkanalysen siger ikke noget om effekten af træningsindsatsen dvs. de mange træningstimer, men 

såfremt indsatsen har effekt vil det afspejle sig i et lavere udgiftsniveau til bl.a. hjemmepleje og plejecentre. 

Det skal samtidig bemærkes, at det primært er kommunens udgifter til vedligeholdelsestræning og den 

rehabiliterende træning efter §86, der er styrbart, men træning efter §140 er bestemt af udskrivninger fra 

sygehusene og de træningsplaner, der følger med borgeren. 

 

Test af hypotesen fra nøgletalsanalysen 

I nøgletalsanalysen blev der formuleret en hypotese på træning om at: 

Kommunens høje udgiftsniveau på træning skyldes delvist, at andelen af borgere der modtager træning, er 

højt dvs. kommunens serviceniveau er højere end i sammenligningskommunerne. Det høje udgiftsniveau 

kan dog også skyldes, at kommunen ikke har organisereret træningsindsatsen effektivt og bl.a. ikke fuldt ud 

anvender mulighederne for holdtræning. 

Benchmarkanalysen bekræfter hypotesen om, at kommunens udgiftsniveau ligger højt, men at der er en 

lidt mindre andel af borgerne, der får træning. Da produktiviteten i Brøndby Kommune er lidt lavere, kan 

det tyde på, at udgiftsniveauet ikke er en afspejling af, at den enkelte modtager får mange flere 

træningstimer end sammenligningskommunerne. 
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Hvad kan være interessant at undersøge yderligere? 

Brøndby Kommune har en særlig høj modtagerandel på træning for de ældste borgere. Den store andel, 

der modtager træning, kan muligvis understøtte en yderligere hypotese om, at kommunen investerer 

meget i de enkelte træningsforløb og effekten i form af øget selvhjulpenhed, derfor bør være høj. En effekt, 

der bl.a. bør afspejle sig i en lavere modtagerandel og timeantal for de aldersgrupper, der særligt er fokus i 

Brøndby Kommune for træningsindsatsen (80+ årige), men der for gruppen af 65-79-årige, hvor 

modtagerandelen er lavere, kan forventes en højere modtagerandel og timetal for hjemmeplejen.  

Det kan derfor være interessant at undersøge om træningsindsatsen er med til at gøre borgerne mere 

selvhjulpne, og om dette også medfører, at borgeren revisiteres til et færre antal timer i hjemmepleje. Det 

vil betyde, at hjemmeplejen understøtter den rehabilitering, der finder sted og kommunen dermed høster 

gevinsterne fra investeringen i træning. 

 

6.2 Hjælpemidler  

 

Konklusion på benchmarkanalysen 

Kommunens udgifter til hjælpemidler er lavere end gennemsnitsudgiften for de deltagende kommuner. 

Serviceniveauet, målt ved antallet af borgere, der får tildelt et hjælpemiddel, er højere og produktiviteten, 

målet ved antal af sager, som håndteres af depotet, er under gennemsnittet for kommunerne. Tallene 

tyder dermed på, at kommunen er god til at udnytte kommunens hjælpemidler. Det kan være i form af en 

høj genanvendelsesprocent, som ofte forudsætter et større tidsforbrug, hvilket vil give en højere udgift for 

at håndtere en sag (hvor et hjælpemiddel skal leveres til borgeren).  

Benchmarkanalysen siger ikke noget om effekten af et højt serviceniveau. En højere udbredelse af 

hjælpemidler medfører ofte, at borgerne understøttes i at blive mere selvhjulpne og dermed trækker 

mindre på hjemmeplejen, og at hjælpemiddelområdet er med til at understøtte kommunens investering i 

træningsindsatsen. 

 

Test af hypotesen fra nøgletalsanalysen 

I nøgletalsanalysen blev der formuleret en hypotese om at: 

Kommunens lave udgifter til hjælpemidler kan skyldes, at kommunen har et lavere serviceniveau dvs. at 

færre visiteres til et hjælpemiddel end i sammenligningskommunerne, hvilket er med til at holde udgifterne 

nede. Samtidig kan kommunens lave udgifter til hjælpemidler skyldes en mere effektiv drift af 

hjælpemiddelområdet, hvor flere hjælpemidler genanvendes. 

Benchmarkanalysen bekræfter, at kommunen har et lavere udgiftsniveau, når der sammenlignes med 

benchmark-kommunerne, men at dette ikke skyldes, at kommunen visiterer færre borgere til et 

hjælpemiddel end i sammenligningskommunerne, da kommunes andel af borgere, der har et 

hjælpemiddel, er højere end sammenligningskommunerne.  Det skyldes dog ikke, at kommunens 

produktivitet på depotet er bedre end sammenligningskommunerne, om end produktivitetstallene skal 
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anvendes med forsigtighed. Derimod kan tallene tyde på, at kommunen har en høj genanvendelsesprocent 

på deres hjælpemidler, hvilket reducerer behovet for nyindkøb af hjælpemidler.  

 

Hvad kan være interessant at undersøge yderligere? 

Det kan derfor være interessant at undersøge om kommunens indkøb og genanvendelse af hjælpemidler er 

en medvirkede forklaring til modsætningen mellem det lidt lavere udgiftsniveau og det lidt højere 

serviceniveau samt den lave sagsproduktivitet.  

 

6.3 Hjemmesygepleje 

 

Konklusion på benchmarkanalysen 

Udgiftsniveauet til hjemmesygeplejen ligger som det højeste blandt kommunerne, der sammenlignes og 

højere end gennemsnittet. Serviceniveauet målt ved andelen af borger, der modtager sygepleje, er det 

højeste af de fire kommuner. 

Produktiviteten, målt ved omkostningerne ved at levere en times hjemmesygepleje, er den næsthøjeste pr. 

planlagt time, mens den er den næst laveste målt pr. leverede time. Det høje udgiftsniveau er 

bemærkelsesværdigt set i sammenhæng med kommunens relativt høje delegationsgrad af 

hjemmesygepleje, hvor hjemmeplejen varetager en stor del af indsatsen. Det indikerer dermed et meget 

højt samlet serviceniveau. 

Benchmarkanalysen siger ikke noget om effekten af det høje serviceniveau. Effekt kan bl.a. vurderes ud fra 

om hjemmesygeplejen gennem deres indsats er med til at reducere antallet af liggedage på sygehuset og 

reducere omfanget af genindlæggelser. 

Test af hypotesen fra nøgletalsanalysen 

I nøgletalsanalysen blev der formuleret en hypotese om at: 

”Kommunens høje udgifter til hjemmesygepleje kan være påvirket af kommunes visitationspraksis og 

organisering af indsatsen bl.a. graden af delegation af sygepleje til hjemmeplejen og planlægning af 

indsatsen, der medfører et højere forbrug af årsværk, og produktiviteten dermed er lavere.  Kommunens 

høje udgifter til hjemmesygepleje kan dog samtidig modvirke, at flere borgere oplever genindlæggelser, at 

borgerne hurtigere kan hjemtages fra hospitalerne, hvilket reducerer omkostningerne til regionen, 

sammenlignet med andre kommuner”. 

Benchmarkanalysen bekræfter, at kommunen har et højt udgiftsniveau og et højt serviceniveau. 

Produktivitetsanalysen bekræfter endvidere, at udgiften for at levere en times hjemmesygepleje er dyr i 

Brøndby Kommune. 
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Hvad kan være interessant at undersøge yderligere? 

Det kan derfor være interessant at undersøge, hvordan kommunens visitationspraksis påvirker kommunens 

serviceniveau og dermed det samlede udgiftsniveau. Som del af undersøgelsen kan man inddrage 

opbygningen af kommunens ydelseskatalog og den tid, der er afsat til levering af de enkelte ydelser.  

En væsentlig forklaring på det høje udgiftsniveau er at finde i produktiviteten i hjemmesygeplejen. For at 

belyse produktiviteten kan man undersøge, hvordan man har organiseret indsatsen og tilrettelagt 

planlægningen af indsatsen i det daglige, herunder hvem der må varetager hvilke opgaver, hvad der kan 

delegeres og hvordan man har organiseret dokumentationsopgave, dvs. om der dokumenteres tidstro eller 

om dokumentationen foretages på et senere tidspunkt eks. når sygeplejersken er kommet hjem fra 

opgaven. En faktor, der ofte påvirker timetallet, er hvilken praksis, der er for at afslutte indsatser. Afsluttes 

der for få indsatser løbende vil det påvirke serviceniveauet i opadgående retning og dermed de samlede 

udgifter. 

 

6.4 Hjemmepleje 

 

Konklusion på benchmarkanalysen 

Udgiften pr. 65+-årige er den næsthøjeste af de fire kommuner og højere end gennemsnittet. 

Hjemmeplejen i Brøndby Kommune har et serviceniveau, der ligger under gennemsnittet for de fire 

kommuner. Kommunens hjemmepleje løser ud over almindelig hjemmepleje en 45% delegeret sygepleje, 

hvilket bidrager til at øge dækningsgraden og dermed det målte serviceniveau i hjemmeplejen. 

Produktiviteten i hjemmeplejen er lidt lavere end gennemsnittet, når der ses på planlagte timer, mens 

kommunen har en lidt højere produktivitet end gennemsnittet for de fire kommuner, når der ses på leveret 

tid.  

 

Test af hypotesen fra nøgletalsanalysen 

I nøgletalsanalysen blev der formuleret en hypotese om at: 

”Kommunens høje udgifter til hjemmepleje skyldes delvist, at kommunen har et højt serviceniveau, hvor 

andelen, der modtager hjemmehjælp, er højt samtidig med, at antallet af timer, der tildeles pr. borger, er 

højt og at andelen borgere, der modtager mere end 20 timers hjemmehjælp om ugen, ligger relativt højt. 

Samtidig kan delegationsprocenten for sygepleje være højere i Brøndby Kommune end i 

sammenligningskommunerne, hvilket er med til at presse udgifterne op.  

Kommunens høje udgiftsniveau kan endvidere være en afspejling af, at borgere ikke tilstrækkeligt hurtigt og 

i det fornødne omfang revisiteres til et lavere niveau, når borgeren har været gennem træning. Det høje 

udgiftsniveau kan også afspejle, at kommunens lave udgifter pr. borger til hjælpemidler er med til at holde 

de samlede udgifter til hjemmepleje oppe, da kommunen ikke høster effekterne af investeringen i træning.  
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En anden del af forklaring på det høje udgiftsniveau kan være, at bruttolønudgiften pr. time i Brøndby 

Kommune ligger lidt over niveauet i FLIS-kommunerne og sociokommunerne, hvilket er med at fordyre den 

samlede indsats, som følge af, at der kan være særlige lokale aftaler, der øger lønudgifterne.  

En høj udgift kan være forklaret i, at BTP-procenten kan ligge lavt som følge af, at der ikke sker en effektiv 

planlægning af tiden i hjemmeplejen, hvor der ikke i tilstrækkeligt omfang er sammenhæng mellem 

vagtplanlægningen og den daglige ruteplanlægning. Det kan medvirke til at øge de samlede årsværk, der 

skal anvendes til levering af indsatsen bl.a. i form af, at der anvendes mange interne og eksterne vikarer, 

der samlet øger udgifterne”. 

Benchmarkanalysen bekræfter hypotesen om et højt udgiftsniveau i hjemmeplejen. Benchmarkanalysen 

kan ikke bekræfte, at kommunens høje udgiftsniveau er en afspejling af et tilsvarende højt serviceniveau i 

hjemmeplejen, når der sammenlignes med benchmark kommunerne. Det skyldes til dels, at servicen 

leveres med en produktivitet, der ligger lidt under gennemsnittet af de øvrige kommuner (dvs. at 

timeprisen pr. leveret time er højere). Noget kan dermed tyde på, at der er et potentiale for at forbedre 

produktiviteten gennem en bedre planlægning og afvikling af særligt den leverede tid.  

 

Hvad kan være interessant at undersøge yderligere? 

Nøgletalsanalysen og benchmarkanalysen sættes fokus på om kommunen i tilstrækkelig grad høster 

gevinsterne af det høje udgifts- og serviceniveau, der leveres på træning, hvor borgeren modtager en 

massiv indsats. Det kan derfor være interessant at undersøge, om visitationen tilstrækkeligt hurtigt under 

og efter træningsindsatsen foretager en revisitation, hvor borgeren sættes ned i timer og dermed gøres 

mere selvhjulpen. Det vil endvidere være interessant at undersøge om visitationspraksis på 

hjælpemiddelområdet i tilstrækkeligt omfang understøtter, at der kan ske en hurtig ændring af hjælpen. 

En væsentlig faktor i kommunens samlede udgiftsniveau er antallet af timer, der samlet tildeles og timernes 

fordeling på forskellige aldersgrupper. Her er kommunen karakteriseret ved, at særligt grupperne af 

borgere på under 65 år og gruppen på mellem 70-79 år får tildelt væsentlig flere timere end i benchmark 

kommunerne. Det kan derfor være interessant at undersøge kommunens visitationspraksis herunder hvilke 

kriterier, der driver tildelingen af timer, og om kommunens organisering af ansvaret for tildeling af timer i 

sig selv er med til at øge timetallet. Det vil endvidere være relevant at undersøge om kommunen i 

tilstrækkeligt omfang anvender og får effekt af den rehabiliterende indsats. 

 

6.5 Plejecentre  

 

Konklusion på benchmarkanalysen 

Brøndby Kommunes bruttoudgift og nettoudgiften pr. 65+-årige borger er de højeste blandt de fire 

kommuner. Serviceniveauet målt som antal 65+-årige borgere pr. fast døgnplads (alm. og demens) er på 25 

borgere pr. døgnplads og dermed det næst laveste serviceniveau blandt de fire kommuner. 
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Produktiviteten er samtidig den laveste blandt de 4 kommuner, når denne opgøres som omkostninger pr. 

plads. Det betyder, at kommunen anvendelse af de samlede ressourcer er ringere end 

sammenligningskommunerne. 

Test af hypotesen fra nøgletalsanalysen 

I nøgletalsanalysen blev der formuleret en hypotese om at 

Kommunens høje udgifter til plejeboliger pr. borger kan skyldes, at kommunens serviceniveau, udtrykt ved 

adgang til at blive visiteret til en plejebolig, er bedre end i andre kommuner, og at kommunen visiterer en 

større andel af borgerne til en plejehjemsplads ift. andre typer af plejeboliger. Kommunens høje udgifter til 

plejeboliger pr. borger kan derudover skyldes, at flere borgere under 65 år i højere grad visiteres til en 

ydelse på ældre- og omsorgsområdet i stedet for et tilbud på voksenområdet end i andre kommuner. 

Udgiftsniveauet pr. plads. kan være påvirket af, at borgere, der visiteres til en plejebolig, har et dårligere 

funktionsniveau end i sammenligningskommunerne, hvilket øger de samlede lønudgifter pr. beboer.  

Benchmarkanalysen bekræfter hypotesen om, at kommunens udgifter til plejeboliger pr. borger er høje. 

Dog viser benchmarkanalysen, at dette ikke, ift. de medvirkende benchmark-kommuner, skyldes, at 

Brøndby Kommune har en høj dækningsgrad, men at prisen pr. plads er høj dvs. at der er en lav 

produktivitet og/eller at der er et højt dagligt serviceniveau på plejecentrene. 

Det lavere serviceniveau i form af færre pladser pr. borger kan dermed understøtte hypotesen på 

hjemmeplejen om, at flere ældre i kommunen bliver længere tid i eget hjem og får visiteret et større antal 

timer (mere end 20).  

Det kan hænge sammen med, at kommunen er en af de kommuner med højeste udgifter pr. 18-64-årige 

borger på det specialiserede voksenområde i Danmark, og at man muligvis holder borgerne længere tid på 

tilbuddene end i andre kommuner. Dette gælder også i en situation, hvor borgerens behov har ændret sig 

til at være et plejebehov frem for et specialpædagogisk behov.  

 

Hvad kan være interessant at undersøge yderligere? 

Det høje udgiftsniveau på plejeboligområdet kan muligvis skyldes, at borgerne først i en sen alder visiteres 

til en plejebolig, og dermed er mere plejekrævende ift. det mønster, der findes i benchmark-kommunerne. 

Det kan være interessant at undersøge årsagen til, at Brøndby Kommunes bruttoudgift og nettoudgiften pr. 

65+-årige borger er de højeste blandt de fire kommuner. Dette er samtidig med, at kommunen har det 

næst laveste serviceniveau blandt de fire kommuner. 

Produktiviteten er samtidig den laveste blandt de 4 kommuner, når denne opgøres som omkostninger pr. 

plads. Det betyder, at kommunen anvendelse af de samlede ressourcer er ringere end 

sammenligningskommunerne. Det kan derfor være interessant at belyse om kommunens høje 

udgiftsniveau sammenholdt med den lave produktivitet kan henføres til de primære ydelser, der leveres til 

borgerne eller om det er de sekundære (aktivitetstilbud, specialtilbud mm.) samt hvordan kommunens 

tildelings- og visitationsmodel påvirker det samlede udgiftsniveau og produktiviteten. Det kan endvidere 
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være relevant at undersøge, hvordan man på plejecentrene organiserer og anvender de medarbejdere og 

ledere, der er ansat til at levere den daglige pleje. 
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7 Perspektivering gennem fremskrivning af udgiftsniveauet – mulige 

potentialer 
 

I beregningerne tages der afsæt i de sammenlignelige udgifter, der er opgjort i benchmarket mellem de 4 

kommuner. Der er således tale om en fremskrivning med forskellige parametre, da der som led i 

udarbejdelsen af benchmark er renset for en række udgifter i kommunerne for at gøre tallene 

sammenlignelige. Benchmarktallene kan derfor ikke direkte anvendes til budgettering.  

 

De budgetterede udgifter i kommunen ligger højere end udgifterne i fremskrivningerne. Det betyder 

samtidig, at potentialerne, der hvor der beregnes mulige besparelser, kan være større end de beregnede 

potentialer, og at udgifterne kan være større ved at hæve serviceniveauet, der hvor kommunen ligger 

under de andre kommuners serviceniveau. 

 

Fremskrivningerne skal derfor ses som en illustration af udviklingen i udgiftsniveauer under de forskellige 

forudsætninger, som fremskrivninger er udarbejdet under. 

 

For hvert område er der foretaget: 

- En fremskrivning af udgifterne frem til 2030. 

- En beregning af de mulige effekter af sund aldring. 

- En beregning af de demografiske udgiftspres for kommunen dvs. ændringen i udgifter, der kommer 

som følge af en voksende ældrebefolkning, hvis der ikke ændres på udgifts- eller serviceniveau eller 

produktivitet. 

- En beregning af de mulige potentialer ved at ændre på hhv. serviceniveau eller produktivitet. 

 

7.1 Det demografiske udgiftspres 

 

I tabel 7-1 er det samlede demografiske udgiftspres på de forskellige områder opgjort. 

 

Da der er anvendt benchmark-priser, der er renest for omkostninger, der ikke er sammenlignelige mellem 

kommunerne, vil det demografiske udgiftspres være større end angivet i tabellen. Dette dels under den 

forudsætning, at kommunens fastholder det nuværende udgifts- og serviceniveau samt produktivitet, dels 

under den forudsætning, at kommunens befolkningsprognose udvikler sig som forudsat. 

 

Tabel 7-1. Demografisk udgiftspres i Brøndby Kommune 

Mio. kr. 2022 2025 2030 

Hjemmepleje 3,5 9,5 19,1 

Hjemmesygepleje 0,9 3 5 

Hjælpemidler 0,3 0,9 1,5 

Træning 0,5 1,4 2,1 

Plejeboliger 0,9 10,7 28,4 

I alt 6,1 25,5 56,1 
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Tabel 7-1 viser, at kommunen vil opleve et stigende demografisk udgiftspres frem mod 2030. Frem til 2022 

kan udgiftspresset opgøres til 6,1 mill. kr. Herefter stiger presset stærkt frem til 2025, hvor det 

demografiske udgiftspres kan opgøres til 25,5 mill. kr. I årene frem mod 2020 fordobles udgiftspresset 

således, at det er på 56,1 mill. kr. i 2030. Det er særligt i hjemmeplejen og på plejecentrene, at presset 

stiger mest efterfulgt af hjemmesygeplejen. 

 

I de efterfølgende afsnit fremskrives de forskellige områder, og det illustreres, hvordan kommunen kan 

reducere det demografiske udgiftspres og hvilken mulig effekt som sund aldring har på de forskellige 

områder. 

 

7.2 Hjemmesygeplejen 

 

Afsnittet indeholder en fremskrivning af udgifterne på hjemmesygepleje under forskellige forudsætninger 

omkring kommunens timepriser, modtagerandele og plejetyngder frem mod 2030. 

Det demografisk betingede udgiftspres 

I figur 7-1 er udviklingen i udgifter fordelt på forskellige aldersklasser. I udviklingen er udelukkende 

medtaget effekten fra udviklingen i befolkningen dvs. demografieffekt. 

 

Figur 7-1. Udvikling i omkostningerne til hjemmesygepleje fordelt på aldersgrupper, Brøndby Kommune 

 

 

Figur 7-1 viser, at det særligt er gruppen 75-79-årige, der stiger i udgifter frem til 2025 og herefter er det 

gruppen af 80-84-årige, der særligt bidrager til et højere demografisk udgiftsniveau. 

 



Sammenhængs- og benchmarkanalyse  

Sammenhængs- og benchmarkanalyse 72 

I tabel 7-2 vises udviklingen i procent fra 2019 til 2030. Det er særligt gruppen af 80-84-årige, der bidrager 

med en stor procentvis stigning, efterfulgt af de 90+-årige. Det er samtidig gruppen af de 80-84-årige, der 

har den største absolutte stigning i udgifter. 

 

Tabel 7-2. Demografisk udgiftspres på hjemmesygeplejen: Ændring i udgifterne til hjemmepleje ved uændret 

produktivitet og serviceniveau (kr. og pct.) som følge af udviklingen i befolkningen. 

 

Det demografiske udgiftspres på hjemmesygeplejen dvs. udgiftsstigningen, der skyldes, at der kommer 

flere ældre, er frem mod 2022 på 0,9 mill. kr., i 2025 er presset steget til 3 mill. kr. og i 2030 er de årlige 

ekstraudgifter på 5,5 mill. kr.  

Fremskrivning med forskellige timepriser (produktivitet) 

I fremskrivningen anvendes timepriserne for hhv. Brøndby og et gennemsnit af de tre benchmark-

kommuner. Timeprisen er et udtryk for den produktivitet, som hjemmeplejen leverer timerne med i det 

daglige. Timepriserne fremgår af tabel 7-3. 

 

Tabel 7-3. Oversigt over timepriser i benchmark kommunerne for leverede timer i hjemmesygeplejen, 2019 

Udgift pr. time, samlede lønudgifter pr. leveret time, hjemmesygepleje (2019) 

Kommune Antal timer Lønudgift Lønudgift pr. time 

Ballerup 26.220 32.664.677 1.030 

Brøndby 31.472 31.227.170 992 

Glostrup 15.572 13.386.057 860 

Tårnby 23.458 15.592.252 665 

Gennemsnit 24.181 23.217.539 887 

 

Udover udgifterne, der er indeholdt i opgørelsen pr. time, er det Brøndby Kommunes vurdering, at der 

yderligere indgår udgifter pr. time for ca. 100 kr., der ikke er taget ud af opgørelsen for at gøre tallene 

sammenlignelige mellem kommunerne. Det svarer til at udgifterne pr. time og dermed de samlede udgifter 

er ca. 10 % højere. De øvrige kommuner har også fortaget en korrektion. Størrelsen er dog ukendt. 

Med afsæt i timepriserne for leverede timer i hjemmesygeplejen er der foretaget en fremskrivning af 

udgiftsniveauet med hhv. Brøndby Kommunen egen timepris, modtagerandel og plejetyngde.  

Brøndby, hjemmesygepleje 2019 2025 2030
Ændring 

2019-2030

Ændring i 

pct.

Borgere imellem 0-64 år 6.256.627 6.951.734 6.929.418 672.791 11%

Borgere imellem 65-69 år 2.022.406 2.256.358 2.404.933 382.527 19%

Borgere imellem 70-74 år 3.631.777 3.377.396 3.674.826 43.049 1%

Borgere imellem 75-79 år 4.237.347 5.163.650 4.943.571 706.224 17%

Borgere imellem 80-84 år 6.735.648 7.377.138 8.562.501 1.826.853 27%

Borgere imellem 85-89 år 4.936.487 5.202.166 5.887.789 951.302 19%

Borgere imellem 90-94 år 2.345.028 2.664.804 2.952.603 607.575 26%

Borgere 95 år og derover 1.061.850 1.177.689 1.370.752 308.902 29%

I alt 31.227.170 34.170.935 36.726.394 5.499.224 18%
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Fremskrivningen, der kan ses i figur 7-2, er efterfølgende foretaget med en timepris svarende til 

gennemsnittet af de tre benchmark-kommuner på 851 kr., hvor modtagerandel og plejetyngde er uændret. 

I figuren er de to fremskrivninger sammenholdt. 

 

Figur 7-2. Fremskrivning af udgiftsudviklingen med forskellige timepriser for hjemmesygeplejen  

 

Af figur 7-2 ses, at Brøndby Kommunens udgifter til levering af hjemmesygepleje kan reduceres, hvis 

kommunens timepris var på niveau med benchmark-kommunernes gennemsnitlige timepris. De blå pile 

angiver mulige udviklingsveje for udgiftsniveauet, hvis der ændres på produktiviteten dvs., at der sker en 

løbende reduktion i omkostningen ved at levere en hjemmesygeplejetime. Det kan bl.a. ske gennem andre 

måder at tilrettelægge arbejdet på. 

 

Fremskrivning med forskellige serviceniveauer 

I figur 7-3 er der foretaget en fremskrivning af udgiftsudviklingen med forskellige modtagerandele. 

Modtagerandelen angiver, hvor stor en andel af borgerne, der modtager hjemmesygepleje inden for 

forskellige 5 års aldersintervaller fra 65+ og op efter. Aldersintervallet 0-65 år udgør et interval i 

fremskrivningen. Der er således tale om et af de to serviceniveauer, som indgår i analysen. Det andet 

serviceniveau er plejetyngden, der angiver, hvor mange hjemmesygeplejetimer som en given aldersgruppe 

modtager. 

I fremskrivningen er Brøndby Kommunens timepris og plejetyngde anvendt, mens der er anvendt hhv. 

Brøndby Kommunes modtageandel og et gennemsnit for modtagerandelen for de tre benchmark 

kommuner. 
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Figur 7-3. Fremskrivning af udgiftsudviklingen med forskellige modtagerandele for hjemmesygeplejen 

 

Af figur 7-3 ses, at Brøndby Kommunes udgifter til hjemmesygeplejen kan reduceres, hvis kommunens 

modtagerandele, dvs. den andel af borger i de forskellige aldersgrupper, der modtager hjemmesygepleje, 

var på niveau med benchmark-kommunernes gennemsnitlige modtagerandel. De blå pile angiver mulige 

udviklingsveje for udgiftsniveauet, hvis der ændres (reduceres) på modtagerandelen. Dette kan ske gennem 

flere tiltag bl.a. ved at ændre på visitationen til hjemmesygepleje (dvs. det serviceniveau der tilbydes), 

ændre på delegationsgraden eller arbejde målrettet med den forebyggende indsats. 

I figur 7-4 er der foretaget en fremskrivning af udgiftsudviklingen med forskellige plejetyngder. 

Plejetyngden angiver hvor mange hjemmesygeplejetimer som en given aldersgruppe modtager inden for 

forskellige 5 års aldersintervaller fra 65+ og op efter. Aldersintervallet 0-65 år udgør et interval i 

fremskrivningen. Der er således tale om det andet af de to serviceniveauer, som indgår i analysen. 

I fremskrivningen er anvendt Brøndby Kommunes timepris og modtagerandel, mens der er anvendt hhv. 

Brøndby Kommunes plejetyngde og en plejetyngde, der er gennemsnittet af de tre benchmark kommuner. 
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Figur 7-4. Fremskrivning af udgiftsudviklingen med forskellige plejetyngder for hjemmesygeplejen. 

 

Af figur 7-4 ses, at Brøndby Kommunens udgifter til hjemmesygeplejen kan reduceres, hvis kommunens 

plejetyngde, dvs. det antal hjemmesygeplejetimer som hver borger modtager i de forskellige aldersgrupper, 

var på niveau med benchmark-kommunernes gennemsnitlige plejetyngde. 

De blå pile angiver mulige udviklingsveje for udgiftsniveauet, hvis der ændres på plejetyngden. Dette kan 

ske gennem flere tiltag bl.a. ved at ændre på visitationen til hjemmesyge (dvs. det serviceniveau der 

tilbydes), ændre på hvordan man håndterer en afslutning af indsatser i hjemmesygeplejen eller arbejder 

målrettet med den forebyggende indsats. 

 

Illustration af økonomiske potentialer 

Potentialerne er beregnet ved at holde hhv. timeprisen, modtagerandele og plejetyngde op imod Brøndby 

Kommunes tal for 2019. 

Tabel 7-4. Potentialer baseret på at Brøndby Kommune overtager hhv. timepris, modtagerandel eller 

plejetyngde fra benchmark kommunerne, som gennemsnit. 

  

I tabel 7-4 er opgjort mulige potentialer med afsæt i data fra 2019.  

Ved at øge produktiviteten, dvs. sænke den gennemsnitlige omkostning ved at levere en times 

hjemmesygepleje til et niveau, der svarer til benchmark-kommunerne, er der et besparelsespotentiale på 

ca. 4,5 mill. kr.  

Hjemmesygeplejen i 2019 Potentiale

Timepris som benchmark-kommunerne -4.446.119

Modtagerandel som benchmark-kommunerne -4.925.131

Plejetyngde som bencmark-kommunerne -5.934.689
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Ved at ændre på kommunens serviceniveau, visitationspraksis og udmøntningen af serviceniveauet i det 

daglige kan der spares ca. 5 mill. kr. ved enten at sænke modtagerandele eller at reducere det antal 

hjemmeplejetimer, der tildeles den enkelte borger. Da modtagerandele og plejetyngde går ind over 

hinanden, kan begge de angivne beløb ikke spares samtidig. 

 

Effekter fra sund aldring 

I tabel 7-5 er opgjort mulige økonomiske effekter af den sunde aldring. Den sunde aldring beregnes ved, at 

en andel af borgerne i en aldersgruppe eks. 80-84-årige oplevere sund aldring, ved at de overtager den 

enhedsomkostning, der er i aldersgruppen før, dvs. for gruppen 75-79-årige. Det er ud fra en antagelse om, 

at den yngre aldersgruppe har en lavere enhedsomkostning, da de antages at være sundere. 

Tabel 7-5. Effekt af sund aldring på udgiftsudviklingen i Brøndby Kommune, hjemmesygepleje 

 

Af tabel 7-5 ses at det er minimale økonomiske effekter, der kan forventes fra den sunde aldring. Det 

skyldes først og fremmest, at kommunens ikke har en ydelsesstruktur, hvor udgifterne stiger med alderen i 

alle aldersklasser. 

Det er således mere omkostningstungt at være mellem 80-84 år end det er at være borger mellem 85-89 år. 

Det betyder, at den sunde aldring for gruppen af 85-89-årige medfører en øget udgift i stedet for en mindre 

udgift, når en mindre del af borgerne ”overtager” den enhedspris, der gælder for aldersgruppen før. 

 

7.3 Hjemmeplejen 

 

Afsnittet indeholder en fremskrivning af udgifterne på hjemmepleje under forskellige forudsætninger 

omkring kommunens timepriser, modtagerandele og plejetyngder frem mod 2030. 

Det demografisk betingede udgiftspres 

I figur 7-5 er udviklingen i udgifter fordelt på forskellige aldersklasser for hjemmeplejen.  

I udviklingen er udelukkende medtaget effekten fra udviklingen i befolkningen dvs. demografieffekten. 

 

Sund aldring - effekt 2020 2025 2030

Borgere imellem 0-64 år 63.160             70.232            70.006               

Borgere imellem 65-69 år 541-                  604-                 643-                    

Borgere imellem 70-74 år 46.334             44.578            48.504               

Borgere imellem 75-79 år 84.415-             98.662-            94.457-               

Borgere imellem 80-84 år 73.452-             81.375-            94.450-               

Borgere imellem 85-89 år 13.551             14.013            15.860               

Borgere imellem 90-94 år 110.699          118.268          131.041            

Borgere 95 år og derover 42.201-             42.201-            49.119-               

I alt 33.135             24.249            26.741               
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Figur 7-5. Udviklingen i samlede udgifter på aldersgrupper til hjemmepleje i Brøndby Kommune 

 
 

Figur 7-5 viser, at det særligt er gruppen 75-79-årige, der stiger i udgifter frem til 2024, og herefter er det 

gruppen af 80-84-årige, der særligt bidrager til et højere demografisk udgiftsniveau. 

I tabel 7-6 vises udviklingen i procent fra 2019 til 2030. Det er særligt gruppen af 80-84-årige, der bidrager 

med en stor procentvis stigning efterfulgt af de 90+-årige. Det er samtidig gruppen af de 80-84-årige, der 

har den største absolutte stigning i udgifter. 

Tabel 7-6. Demografisk udgiftspres på hjemmeplejen: Udvikling i udgifterne til hjemmepleje, fordelt på 

alder. Brøndby Kommune (kr. og pct.), som følge af udviklingen i befolkningen 

 

2019 2025 2030
Ændring 2019-

2030
Ændring i %

Borgere imellem 0-64 år 9.832.872 10.925.297 10.890.226 1.057.354 11%

Borgere imellem 65-69 år 5.620.813 6.271.028 6.683.960 1.063.147 19%

Borgere imellem 70-74 år 9.060.000 8.425.410 9.167.392 107.392 1%

Borgere imellem 75-79 år 13.474.971 16.420.663 15.720.800 2.245.829 17%

Borgere imellem 80-84 år 22.090.829 24.194.718 28.082.338 5.991.509 27%

Borgere imellem 85-89 år 19.290.462 20.328.664 23.007.895 3.717.433 19%

Borgere imellem 90-94 år 11.515.447 13.085.735 14.498.994 2.983.548 26%

Borgere 95 år og derover 6.591.839 7.310.949 8.509.465 1.917.626 29%

I alt 97.477.233 106.962.462 116.561.070 19.083.837 20%
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Det demografiske udgiftspres dvs. udgiftsstigningen, der skyldes, at der kommer flere ældre, er frem mod 

2022 på 3,5 mill. kr. I 2025 er det demografiske udgiftspres steget til 9,5 mill. kr. og i 2030 er de årlige 

demografiske betingede ekstraudgifter på 19,1 mill. kr.  

 

Fremskrivning med forskellige timepriser (produktivitet) 

I fremskrivningen anvendes timepriserne for hhv. Brøndby og et gennemsnit af de tre benchmark-

kommuner. Timeprisen er et udtryk for den produktivitet, som hjemmeplejen leverer timerne med i det 

daglige. Timepriserne fremgår af tabel 7-7. 

Tabel 7-7. Timepriser i hjemmeplejen 

Udgift pr. time, samlede lønudgifter pr. disponeret/planlagt time, hjemmepleje (2019) 

Kommune Antal timer Lønudgift Lønudgift pr. time 

Ballerup 278.688 117.708.388 422 

Brøndby 186.431 97.477.233 523 

Glostrup 56.470 32.225.285 571 

Tårnby 200.093 96.528.786 482 

Gennemsnit 180.421 85.984.923 500 

 

Udover udgifterne, der er indeholdt i opgørelsen pr. time, er det Brøndby Kommunes vurdering, at der 

yderligere indgår udgifter pr. time for 150 kr., der er taget ud af opgørelsen for at gøre tallene 

sammenlignelige mellem kommunerne. Det svarer til, at udgifterne pr. time og dermed de samlede udgifter 

er ca. 25% højere. De øvrige kommuner har også fortaget en korrektion. Størrelsen er dog ukendt. 

Med afsæt i timepriserne for planlagte timer i hjemmeplejen er der foretaget en fremskrivning af 

udgiftsniveauet med hhv. Brøndby Kommunes egen timepris på 523 kr., modtagerandel og plejetyngde.  

Fremskrivningen er efterfølgende foretaget med en timepris svarende til gennemsnittet af de tre 

benchmark-kommuner på 492 kr., hvor modtagerandel og plejetyngde er uændret. 

I figuren er de to fremskrivninger sammenholdt. 
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Figur 7-6. Fremskrivning af udgiftsudviklingen med forskellige timepriser for hjemmeplejen 

 
 

De blå pile angiver mulige udviklingsveje for udgiftsniveauet, hvis der ændres på produktiviteten, dvs. at 

omkostningen ved en times hjælp reduceres. Det kan bl.a. ske gennem andre måder at tilrettelægge 

arbejdet på. 

 

Fremskrivning med forskellige serviceniveauer 

I figur 7-7 er udgiftsudviklingen fremskrevet med forskellige modtagerandele. 

Modtagerandelen angiver, hvor stor en andel af borgerne, der modtager hjemmepleje inden for forskellige 

5 års aldersintervaller fra 65+ og opefter. Aldersintervallet 0-65 år udgør et interval i fremskrivningen. Der 

er således tale om et af de to serviceniveauer, som indgår i analysen. Det andet serviceniveau er 

plejetyngden, der angiver, hvor mange hjemmeplejetimer som en given aldersgruppe modtager. 

I fremskrivningen er anvendt Brøndby Kommunes timepris og plejetyngde, mens der er anvendt hhv. 

Brøndby Kommunes modtageandel og et gennemsnit for modtagerandelen for de tre benchmark 

kommuner. 
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Figur 7-7. Fremskrivning af udgiftsudviklingen med forskellige modtagerandele for hjemmeplejen 

 
 

De blå pile angiver mulige udviklingsveje for udgiftsniveauet med en ændring i modtagerandelene. Af 

figuren ses, at kommunens modtagerandele ligger lavere end benchmark-kommunernes modtagerandele. 

Kunsten i Brøndby Kommune vil derfor være at fastholde eller reducere modtagerandelene yderligere, hvis 

man skal kompensere for det udgiftspres, der kommer fra demografien. 

 

I figur 7-8 er der foretaget en fremskrivning af udgiftsudviklingen med forskellige plejetyngder. 

Plejetyngden angiver, hvor mange hjemmeplejetimer som en given aldersgruppe modtager inden for 

forskellige 5 års aldersintervaller fra 65+ og op efter. Aldersintervallet 0-65 år udgør et interval i 

fremskrivningen. Der er således tale om det andet af de to serviceniveauer, som indgår i analysen. 

I fremskrivningen er anvendt Brøndby Kommunes timepris og modtagerandel, mens der er anvendt hhv. 

Brøndby Kommunes plejetyngde og en plejetyngde, der er gennemsnittet af de tre benchmark kommuner. 
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Figur 7-8. Fremskrivning af udgiftsudviklingen med forskellige plejetyngder. 

 
 

De blå pile angiver mulige udviklingsveje for udgiftsniveauet, hvis der ændres på plejetyngden. En ændring 

af plejetyngden kan bl.a. ske gennem en politisk beslutning om en ændring af det serviceniveau, der 

tilbydes eller ved at arbejde målrettet med træning og den rehabiliterende indsats, som kan gøre den 

enkelte borger mere selvhjulpen i dagligdagen. 

 

Illustration af økonomiske potentialer 

I tabel 7-8 er mulige potentialer opgjort med afsæt i data fra 2019. Ved at øge produktiviteten, dvs. 

reducere omkostningen ved en hjemmeplejetime til et niveau, der svarer til benchmark-kommunerne, er 

der et potentiale på ca. 5,8 mill. kr. 

Ved at ændre på kommunens serviceniveau, hvor kommunens modtagerandel ændres til den 

modtagerandel som benchmark-kommunerne som gennemsnit har, vil det betyde en merudgift for 

Brøndby Kommune på ca. 4,6 mill. kr. årligt. Det skyldes, at Brøndby Kommune har en lavere modtageandel 

end i benchmark-kommunerne. 

Ved at ændre på det antal timer som den enkelte borger modtager (en reduktion i den gennemsnitlige 

plejetyngde) kan der spares 28,8 mill. kr.  

Da modtagerandele og plejetyngde går ind over hinanden, vil de to potentialer påvirke hinanden, når der 

ændres på den ene af de to faktorer. Hvis produktiviteten øges, vil det endvidere reducere gevinsten ved at 

reducere plejetyngden. Man kan dermed ikke lægge tallene i tabel 7-7 sammen. 

 

Tabel 7-8. Potentialer for ved mulige effektiviseringer og ændringer i serviceniveau 

 

Hjemmesygeplejen i 2019 Potentiale

Timepris som benchmark-kommunerne -5.786.833

Modtagerandel som benchmark-kommunerne 4.649.510

Plejetyngde som bencmark-kommunerne -28.754.679
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Effekter fra sund aldring 

I tabel 7-9 er mulige økonomiske effekter opgjort af den sunde aldring. Den sunde aldring beregnes ved, at 

en andel af borgerne i en aldersgruppe, eks. 80-84-årige, der oplever sund aldring, overtager den 

enhedsomkostning, der er i aldersgruppen før dvs. i dette eksempel for gruppen 75-79-årige. Det er ud fra 

en antagelse om, at den yngre aldersgruppe har en lavere enhedsomkostning, da de antages at være 

sundere. 

Tabel 7-9. Effekt af sund aldring på udgiftsudviklingen i Brøndby Kommune, hjemmepleje 

 

Af tabel 7-9 ses, at det er minimale økonomiske effekter, der kan forventes fra den sunde aldring. Den 

sunde aldring kan således samlet reducere udgifterne på ca. 100.000 årligt. Det skyldes først og fremmest, 

at kommunen ikke har en ydelsesstruktur, hvor udgifterne stiger med alderen i alle aldersklasser. 

Det er således mere omkostningstungt at være mellem 80-84 år end det er at være borger mellem 85-89 år. 

Det betyder, at den sunde aldring for gruppen af 85-89-årige medfører en øget udgift i stedet for en mindre 

udgift, når en mindre del af borgerne ”overtager” den enhedspris, der gælder for aldersgruppen før. 

 

 

7.4 Plejeboliger 
Afsnittet indeholder en fremskrivning af udgifterne på plejeboliger under forskellige forudsætninger 

omkring kommunens timepriser, modtagerandele og plejetyngder frem mod 2030. 

Det demografisk betingede udgiftspres 

Brøndby Kommunes helårs pladspris er i fremskrivningen opgjort til 640.613 kr. Pladsprisen måles op mod 

en gennemsnitspris for benchmark-kommunerne på 534.737 kr. 

Sund aldring - effekt 2020 2025 2030

Borgere imellem 0-64 år 99.262 110.376 110.022

Borgere imellem 65-69 år 15.415 17.207 18.341

Borgere imellem 70-74 år 106.694 102.650 111.690

Borgere imellem 75-79 år -243.623 -284.740 -272.604

Borgere imellem 80-84 år -248.338 -275.122 -319.329

Borgere imellem 85-89 år 70.262 72.656 82.232

Borgere imellem 90-94 år 560.735 599.076 663.777

Borgere 95 år og derover -250.200 -250.200 -291.216

I alt 110.208         91.904          102.911          
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Figur 7-9. Udvikling i udgifter til plejecentre fordelt på aldersgrupper 

 

 

Figur 7-9 viser, at det særligt er gruppen 75-79-årige, der stiger i udgifter frem til 2024 og herefter er det 

gruppen af 80-84-årige, der særligt bidrager til et højere demografisk udgiftsniveau. 

I tabel 7-10 er er en beregning af det demografiske udgiftspres på plejeboligområdet frem til 2030. 

 

Tabel 7-10. Demografisk udgiftspres på plejeboliger: Udvikling i udgifterne til hjemmepleje, fordelt på alder. 

Brøndby Kommune (kr. og pct.), som følge af udviklingen i befolkningen 

 

Det demografiske udgiftspres på plejeboliger dvs. udgiftsstigningen, der skyldes, at der kommer flere ældre, 

er frem mod 2022 på 0,9 mill. kr., i 2025 er presset steget til 10,7 mill. kr. og i 2030 er de årlige 

2019 2025 2030
Ændring 

2019-2030

Ændring i 

%

Borgere imellem 0-64 år 9.974.263 10.370.612 10.337.321 363.058 4%

Borgere imellem 65-69 år13.530.107 14.380.548 15.327.473 1.797.366 13%

Borgere imellem 70-74 år15.023.701 13.305.468 14.477.213 -546.488 -4%

Borgere imellem 75-79 år21.220.978 26.640.637 25.505.190 4.284.212 20%

Borgere imellem 80-84 år32.413.284 34.798.640 40.390.104 7.976.819 25%

Borgere imellem 85-89 år46.896.413 45.369.807 51.349.353 4.452.940 9%

Borgere imellem 90-94 år30.986.384 33.027.890 36.594.903 5.608.519 18%

Borgere 95 år og derover9.433.691 9.752.322 11.351.064 1.917.373 20%

I alt 176.916.368 187.645.925 205.332.620 28.416.252 16%
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ekstraudgifter på 28,4 mill. kr. Dette under forudsætning af, at der løbende sker en udbygning af 

kapaciteten svarende til stigningen i behovet ud fra dækningsgraderne.  

 

Fremskrivning med forskellige pladspriser 

I figur 7-10 er der en fremskrivning af udgiftsudviklingen baseret på forskellige pladspriser. Pladsprisen er 

for Brøndby Kommune opgjort til 640.613 for en helårsplads. I figuren er Brøndby Kommunes udgifter 

fremskrevet med pladsprisen frem til 2030, under forudsætning om en uændret modtagerandel. 

Kommunes udgifter er desuden fremskrevet med en pladspris på 534.737, der er et gennemsnit af de tre 

benchmark kommuners pladspris.  

 

Figur 7-10. Fremskrivning af udgiftsudviklingen på plejecentre med forskellige pladspriser 

 

Af figur 7-10 ses, at demografien med en uændret pladspris betyder stigende udgifter med den 

modtagerandel, der findes i 2019. Fremskrivningen forudsætter en udbygning af den nuværende kapacitet. 

Skal kommunen neutralisere dele af udgiftspresset kan det ske ved at sænke pladsprisen ned til et niveau, 

der svarer til benchmark-kommunernes gennemsnitspris. 

 

Fremskrivning med forskellige serviceniveauer 

I figur 7-11 er udgiftsudviklingen fremskrevet med Brøndby Kommunes pladspris i 2019, hvor der anvendes 

hhv. kommunens modtagerandel i 2019 og en modtagerandel, der er gennemsnittet af de 3 benchmark-

kommuner. 
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Figur 7-11. Udvikling i udgifter på plejecentre med forskellige modtagerandele 

 

De blå pile angiver mulige udviklingsveje for udgiftsniveauet, hvis der ændres på modtagerandelen. 

Modtagerandelen kan påvirkes gennem kommunens arbejde med rehabilitering og gennem de 

visitationskriterier, der er til en plejebolig. 

Figur 7-11 viser, at kommunen med en ændret visitationspraksis til plejeboligerne, i form af en lavere 

modtagerandel, kan reducere udgiftsudviklingen til plejeboliger.  

I figur 7-12 er opgjort udviklingen i pladsbehov med afsæt i de forskellige modtagerandele. 

 

Figur 7-12. Udvikling i behov for pladser med forskellige modtagerandele 

 

Figur 7-12 viser, at behovet med de nuværende modtagerandele er stigende i hele perioden. Der er ikke i 

modtagerandelen taget højde for, at man på plejeboligområdet vil opleve forskydninger i borgernes 

præferencer for ældrebolig og at en sund aldring kan påvirke efterspørgslen efter plejeboliger. 
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Et alternativ til plejebolig er, at borgeren bliver i eget hjem. 

Den økonomisk mest fordelagtige modtagerandel ift. at holde borgere længst muligt i eget hjem kan delvist 

bestemmes med afsæt i den alternativ omkostning, der vil være for kommunen, når der i stedet skal 

leveres hhv. hjemmepleje og hjemmesygepleje i eget hjem. 

Pladsprisen i Brøndby Kommune er opgjort til 640.613 kr. De gennemsnitlige udgifter til en modtager af 

hjemmepleje og hjemmesygepleje er for aldersgruppen 95+ årige opgjort til 183.339 kr., mens den for de 

90-94-årige er på 149.939 kr. For gruppen af 65-90 år er den gennemsnitlige pris på 80-140.000 kr. pr. 

modtager. Der er således en stor udgiftsforskel mellem at yde støtten i hjemmet og yde støtten i form af en 

plejebolig. En del af denne forskel kan måske tilskrives, at kommunen både yder et højt plejeniveau til 

beboere på plejecentre, men at de også får et højt serviceniveau i form af aktiviteter mm. som beboere i 

eget hjem ikke i samme omfang nyder godt af. 

 

Illustration af økonomiske potentialer 

I tabel 7-11 er mulige potentialer opgjort med afsæt i data fra 2020.  

Tabel 7-11. Potentialer på plejeboliger, opgjort ift. pladspriser og modtagerandele 

 

Ved at sænke pladsprisen til et niveau, der svarer til benchmark-kommunerne, er der et potentiale på ca. 

28,9 mill. kr. 

Ved at ændre på kommunens serviceniveau i form af modtagerandel til den andel, som benchmark-

kommunerne som gennemsnit har, vil der teoretisk kunne spares ca. 19,9 mill. kr., når der tages hensyn til 

den estimerede udgift som borgerne, der bliver længere tid i eget hjem, vil få (se tabel 7-12). Dette er 

udgifter til hjemmepleje og hjemmesygepleje. Dette forudsætter dog, at borgeren faktisk har mulighed for 

at blive i eget hjem og ønsker dette. 

 

Plejecentre i 2020 Potentiale, kr.

Pladspris som benchmark-kommunerne -28.887.160

Modtagerandel som benchmark-kommunerne -28.897.510

Modtagerandel med kompensation for 

ekstraudgifter til hjemmepleje og 

hjemmesygepleje (200.000 kr. pr. borger)

-19.875.685
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Tabel 7-12. Gennemsnitlige udgifter pr. modtager i Brøndby Kommune til hjemmepleje og hjemmesygepleje 

pr. modtager 

 

 

 

Effekter fra sund aldring 

På plejeboligområdet kan der komme en effekt fra sund aldring, som forskyder det forventede 

udgiftsbehov ned ad.  

Sund aldring forventes at kunne reducere de årlige udgifter i fremskrivningsperioden på mellem 3,9 og 4,6 

mill. kr. Den relativ store effekt skyldes det højre udgiftsniveau, der er i kommunen på plejeboliger. 

 

 

7.5 Hjælpemiddelområdet 

 

Brøndby Kommunes udgift pr. modtager er opgjort til 2.977 kr. Udgiften måles op mod en gennemsnitspris 

for benchmark-kommunerne på 3.330 kr. 

BRK samlede udgifter pr. 

aldersgruppe, i alt

Gennemsnitlige udgifter pr 

modtager, 2019, kr.

Borgere imellem 0-64 år 74.547

Borgere imellem 65-69 år 128.796

Borgere imellem 70-74 år 84.053

Borgere imellem 75-79 år 100.108

Borgere imellem 80-84 år 137.346

Borgere imellem 85-89 år 89.982

Borgere imellem 90-94 år 149.939

Borgere 95 år og derover 183.339

95.000.000

115.000.000

135.000.000

155.000.000

175.000.000

195.000.000

215.000.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

K
r.

Udvikling i udgifter på plejeboliger

Brøndby Udgifter med sund aldring
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Det demografiske udgiftspres på hjælpemiddelområdet, dvs. udgiftsstigningen, der skyldes, at der kommer 

flere ældre, er frem mod 2022 på 0,3 mill. kr., i 2025 er presset steget til 0,9 mill. kr. og i 2030 er de årlige 

ekstraudgifter på 1,5 mill. kr.  

Fremskrivning med forskellige modtagerpriser (udgiftsniveauer) 

I figuren er Brøndby Kommunes udgifter fremskrevet med modtagerprisen frem til 2030, under 

forudsætning om en uændret modtagerandel. Kommunes udgifter er desuden fremskrevet med en 

modtagerpris på 3.330 kr., der er et gennemsnit af de to benchmark-kommuners (Ballerup og Glostrup) 

udgifter pr. 65+årige.  

 

Figur 7-13. Udvikling i udgifter med forskellige modtagerpriser pr. modtager 

 

Af figur 7-13 ses, at demografien med en uændret modtagerpris betyder stigende udgifter med den 

modtagerandel, der findes i 2019. Hvis Brøndby Kommune overtager benchmark-kommunernes 

modtagerpris, vil det betyde, at udgiftsniveauet øges med ca. 1 mill. kr. årligt. 

Fremskrivning med forskellige serviceniveauer 

I figur 7-14 er udgiftsudviklingen fremskrevet med Brøndby Kommunes modtagerpris i 2019, hvor der 

anvendes hhv. kommunens modtagerandel i 2019 og en modtagerandel, der er gennemsnittet af de 2 

benchmark-kommuner. 



Sammenhængs- og benchmarkanalyse  

Sammenhængs- og benchmarkanalyse 89 

Figur 7-14. Udvikling i udgifterne på hjælpemiddelområdet med forskellige modtagerandele 

 

Af figur 7-14 ses, at Brøndby Kommune har en højere modtagerandel end benchmark-kommunerne. Det 

betyder, at kommunen kan reducere udgifterne ved at reducere modtagerandelen og dermed 

serviceniveauet på området. De blå pile angiver en mulig udviklingsvej for udgiftsniveauet, hvis der ændres 

på modtagerandelen, som kan være med til at neutralisere det demografiske udgiftstryk i Brøndby 

Kommune. 

 

Illustration af økonomiske potentialer 

I tabel 7-13 er opgjort mulige potentialer med afsæt i data fra 2019.  

Hvis Brøndby Kommune overtager benchmark-kommunernes udgiftsniveau vil kommunens samlede 

udgifter øges med 1,1 mill. kr.  

Ved at ændre på kommunens serviceniveau i form af modtagerandel til den andel som benchmark-

kommunerne i gennemsnit har, vil det betyde en mindre udgift for Brøndby Kommune på ca. 0,9 mill. kr. 

årligt. 

Da pris pr. 65+-årige og modtagerandele går ind over hinanden, vil de to beløb påvirke hinanden, når der 

ændres på den ene. Reduceres modtagerandelen, vil det således også reducere udgiften pr. 65+årige. 

 

Tabel 7-13. Potentialer på hjælpemiddelområdet 

Hjælpemiddelområdet i 2019 Potentiale 

Timepris som benchmark-kommunerne 1.123.599 

Modtagerandel som benchmark-kommunerne -880.216 

 

 

Effekter fra sund aldring 
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Effekten fra sund aldring på træningsområdet er begrænset og kan opgøres til ca. 0,1 mill. kr. årligt. 

 

7.6 Træningsområdet 

 

Brøndby Kommunes udgifter pr. modtager af træning er i benchmarket opgjort til 10.575 kr. 

Det demografiske udgiftspres på træningsområdet, dvs. udgiftsstigningen, der skyldes, at der kommer flere 

ældre, er frem mod 2022 på 0,5 mill. kr., i 2025 er presset steget til 1,4 mill. kr. og i 2030 er de årlige 

ekstraudgifter på 2,1 mill. kr. 

Fremskrivning med forskellige modtagerpriser (udgiftsniveauer)  

I figuren er Brøndby Kommunes udgifter fremskrevet med modtagerprisen frem til 2030 under 

forudsætning om en uændret modtagerandel. Kommunes udgifter er desuden fremskrevet med en 

modtagerpris på 7.358 kr., der er et gennemsnit af de tre benchmark-kommuners udgifter pr. modtager 

 

Figur 7-15. Udvikling i udgifter til træningsområdet med forskellige modtagerpriser 

  

Af figur 7-13 ses, at demografien med en uændret modtagerpris betyder stigende udgifter med den 

modtagerandel, der findes i 2019. Hvis Brøndby Kommune overtager benchmark-kommunernes 

modtagerpris, vil det betyde, at udgiftsniveauet reduceres med ca. 4,2-4,8 mill. kr. årligt. De blå pile angiver 

mulige udviklingsveje, hvor kommunen sænker prisen pr. modtager. Det kan bl.a. ske gennem en bedre 

tilrettelæggelse af træningsforløbene og gennem en mere udbredt brug af holdtræning. 
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Fremskrivning med forskellige serviceniveauer 

I figur 7-14 er udgiftsudviklingen fremskrevet med Brøndby Kommunens modtagerpris i 2019, hvor der 

anvendes hhv. kommunens modtagerandel i 2019 og en modtagerandel der er gennemsnittet af de 3 

benchmark-kommuner. 

Figur 7-16. Udvikling i udgifterne på træningsområdet med forskellige modtagerandele 

 

Af figur 7-14 ses, at Brøndby Kommune har en lavere modtagerandel end benchmark-kommunerne. Det 

betyder, at kommunen vil få øget udgifterne ved at overtage modtagerandelen fra benchmark-

kommunerne, og dermed øge serviceniveauet på området.  

De blå pile angiver mulige udviklingsveje for udgiftsniveauet, hvis der ændres på modtagerandelen. En øget 

modtagerandel kan medføre øgede udgifter, hvis ikke prisen pr. borger samtidig falder. Et fald i prisen kan 

bl.a. komme igennem en mere udbredt brug af holdtræning. 

 

Illustration af økonomiske potentialer 

I tabel 7-14 er opgjort mulige potentialer med afsæt i data fra 2019.  

Hvis Brøndby Kommune overtager benchmark-kommunernes udgiftsniveau pr. modtager vil kommunens 

samlede udgifter reduceres med 4,2 mill. kr.  

Ved at ændre på kommunens serviceniveau i form af modtagerandel til den andel som benchmark-

kommunerne som gennemsnit har, vil det betyde en merudgift for Brøndby Kommune på ca. 5,1 mill. kr. 

årligt. Da modtagerpris og modtagerandele går ind over hinanden, vil de to beløb påvirke hinanden, når der 

ændres på den ene af de to.  
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Tabel 7-14. Potentialer på træningsområdet 

Træning i 2019 Potentiale 

Timepris som benchmark-kommunerne -4.161.219 

Modtagerandel som benchmark-

kommunerne 5.085.119 

 

Effekter fra sund aldring 

Effekten af sund aldring på træningsområdet er begrænset og kan opgøres til ca. 0,2 mill. kr. årligt. 

 

8 Anbefalinger 
 

Nøgletals- og benchmarkanalysen viser, at der er en række områder, hvor det i særlig grad vil være 

interessant for Brøndby Kommune dels at skabe yderligere gennemsigtighed om kommunen udgifts- og 

serviceniveau og dels at skabe den rigtige sammenhæng mellem udgifter, serviceniveau og produktivitet 

inden for og mellem områderne. Det kan ske gennem et udviklings- og forbedringsarbejde, der kan 

igangsættes som opfølgning på denne analyse. 

Figur 8-1. Økonomiske sammenhænge på ældre- og omsorgsområde 

 

Omkring kommunens udgifts- og serviceniveau: 

I hvilken grad er kommunens samlede høje udgiftsniveau på hjemmesygeplejen, herunder den delegerede 

sygepleje et resultat, af at borgerne i Brøndby Kommune har et større behov for sygeplejeydelser end andre 

kommuner? 

I hvilken grad er kommunens høje udgiftsniveau på plejeboliger en afspejling, af at kommunens 

serviceniveau er højt og/eller en afspejling, af at kommunen anvender de samlede ressourcer dårligere end 

benchmark-kommunerne. Det kan derfor være interessant at belyse om kommunens høje udgiftsniveau 

sammenholdt med den lave produktivitet kan henføres til de primære ydelser, der leveres til borgerne eller 

Nøgletal

Samlede udgifter pr. 

65+ årige borger

Træning Hjælpemidler Hjemmepleje Hjemmesygepleje Plejeboliger

Benchmark

Udgiftsniveau Udgifter pr. borger Udgifter pr. borger Udgifter pr borger Udgifter pr. borger Udgifter pr. plads

Serviceniveau Andel modtagere Andel modtagere Andel modtagere Andel modtagere Andel modtagere

Produktivitet Pr. time Pr. sag Pr. time Pr. time Pr. plads
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om det er de sekundære (aktivitetstilbud, specialtilbud mm.) samt hvordan kommunens tildelings- og 

visitationsmodel påvirker det samlede udgiftsniveau og produktiviteten. 

Omkring organisering af indsatsen: 

- i hjemmesygeplejen 

I hvilken grad afspejler kommunens høje udgifts- og serviceniveau og lave produktivitet på 

hjemmesygeplejen en effektiv opfyldelse af de behov, der er for sygepleje og en effektiv tilrettelæggelse af 

indsatsen?  

- I hjemmeplejen 

I hvilken grad er der et potentiale for at forbedre produktiviteten i hjemmeplejen gennem en bedre 

planlægning og afvikling af den leverede tid? Det kan med fordel inddrages om kommunens organisering og 

styring af det interne vikarkorps understøtter en klog brug af lønkronerne. 

Som del af udviklings- og forbedringsarbejdet kan man på både hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 

inddrage den valgte visitationspraksis, organisering af indsatsen i kommunen, opbygningen af kommunens 

ydelseskatalog og den tid, der er afsat til levering af de enkelte ydelser samt den effekt, som 

serviceniveauet har på omfanget af genindlæggelser og antal færdigbehandlingsdage. 

Omkring sammenhænge mellem indsatser: 

I hvilken grad er der opnået den rigtige balance mellem det høje service- og udgiftsniveau, der er valgt på 

plejeboliger og det udgifts- og serviceniveau, som kommunen har på hhv. hjemmeplejen (særligt ift. antal 

borgere, der får mere end 20 timers hjælp om ugen), sygeplejen og på det specialiserede voksenområde? 

Omkring effekter/resultater af indsatserne:  

I hvilken grad opnår kommunen en tilstrækkelig effekt af det høje udgiftsniveau på træningsområdet, i form 

af, at borgerne bliver mere selvhjulpne og der dermed kan reduceres i den tildelte hjælp? Og hvordan 

understøtter kommunens udgifts- og serviceniveau på hjælpemiddelområdet, at hjælpen hurtigt kan 

reduceres? 

 

8.1 Forslag til udviklings- og forbedringsaktiviteter 
 

Brøndby Kommunens service- og udgiftsniveau ligger højt på flere af de områder, der er med i 

benchmarkanalysen. 

Med afsæt i de sammenhænge, der er mellem områderne, den stigning der forventes i antallet af borgere 

over 65 år, og det faktum, at kommunen står over for en udbygning af antallet af plejeboligpladser, 

anbefales det, at udviklings- og forbedringsaktiviteterne på områderne sker i tre etaper. 

Aktiviteterne i de enkelte etaper er prioriteret ift.: 

- Sammenhænge mellem områderne. 

- Områdets økonomiske potentiale på kort sigt ift. mulige ændringer i serviceniveau og produktivitet 

og dermed i det samlede udgiftsniveau. 
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- Det langsigtede udgiftspres på området ift. udviklingen i befolkningen og den udbygning af 

kapaciteten det vil forudsætte. 

I første etape (2. halvår 2020) anbefales det, at der igangsættes udviklings- og forbedringsaktiviteter på 

plejecentrene og i hjemmesygeplejen. Det vil bl.a. muliggøre, at man kan beslutte en justering af udgifts- og 

serviceniveau før de nye pladser på kommunens plejecentre bringes i drift og implementere det i driften. 

I anden etape (1. halvår 2021) anbefales det, at der gennemføres udviklings- og forbedringsaktiviteter i 

hjemmeplejen og af kommunens træningsindsats, hvor de første resultater, fra udviklings- og 

forbedringsaktiviteterne på plejecentrene og i hjemmesygeplejen, kan inddrages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodisk tilgang 

Type2dialog anbefaler en metodisk tilgang, hvor der løbende implementeres ændringer og realisere de 

forudsatte gevinster parallelt med, at der sker en uddybende kortlægning. Det anbefales med afsæt i denne 

tilgang, at udviklings- og forbedringsaktiviteterne for hvert område består af fire sideløbende aktiviteter: 

- Kortlægning af de væsentligste årsager til det nuværende omkostningsniveau inden for de 3 

hovedområder: Produktivitet, serviceniveau (modtagerandele og plejetyngde) og den effekt som 

det nuværende omkostningsniveau har ift. borgerne 

- Løbende forbedringsarbejde (i tråd med kvalitetsudviklingsmetoden i forbedringsmodellen), hvor 

organisationen forbedrer og forankrer ny praksis med afsæt i den virkelighed, som man i fællesskab 

observerer bl.a. i kortlægningen. Det sker gennem at dele, overføre og opbygge kompetencer og 

forandringskraft i organisationen.  

- Løbende forbedringer af den nuværende styring og organisering på området, der muliggør, at 

kommunen proaktivt kan håndtere det demografiske udgiftspres.  

- Ændring af kommunens udgifts- og serviceniveau til det nye ønskede niveau i takt med, at 

ændringerne implementeres og konstateres at virke. 

Etape 1

Plejeboliger

Hjemmesygeplejen

Etape 2

Træning

Hjemmepleje

(med sammenhæng til brug 
af midlertidige pladser og 
socialområdet)

Etape 3

Tilstødende 
områder bl.a. 
hjælpemidler, 
midlertidige pladser

Figur 8-2. Forslag til rækkefølgeplan for udviklings- og forbedringsaktiviteter 
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Undervejs træffes beslutningerne, hvor det er relevant i et tæt samspil mellem politikere, ledere og 

medarbejdere samt de borgere og pårørende, der er nutidens og fremtidens modtagere af ældreservice i 

kommunen. 
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Fase 1 

 

Udviklings- og forbedringsaktiviteter på plejeboligområdet 

Brøndby Kommunen har en høj udgift pr. plads. 

Hvis kommunen havde samme udgiftsniveau pr. plads, som benchmark-kommunerne ville kommunen årligt 

anvende ca. 29 mio. kr. mindre på plejeboliger. Kommunen oplever i de kommende år en vækst i antallet af 

65+-årige på 8% frem til 2025 og 15% frem til 2030, hvor der som konsekvens sker en udbygning af antallet 

af pladser. Væksten er i den sidste del af perioden større for de 80+-årige. 

Der igangsættes en række udviklings- og forbedringsaktiviteterne, der tager afsæt i en kortlægning af 

omkostninger og effekter på området. Det skal give en øget gennemsigtighed, der gør det muligt at drøfte 

ændringer til ydelserne og de konsekvenser, som ændringerne har på det samlede omkostnings- og 

serviceniveau.  

Med afsæt i kortlægningen kan der ske en drøftelse af: 

- Om og hvordan der skal ske en tilpasning af serviceniveauet, hvilke tilpasninger, der kan foretages, 

og hvilke konsekvenser tilpasningerne har på økonomien. 

- Om og hvordan der skal ske en tilpasning af produktiviteten, hvilke tilpasninger, der kan foretages, 

og hvilke konsekvenser det har på økonomien. 

Kortlægningen kan indeholde nedenstående elementer: 

• Styringen om området, med kortlægning af ressourcetildelingen til området og til de enkelte 

plejecentre samt de takster, der opgøres for de forskellige pladser på centrene (almindelige, 

demens, aflastning, flex og rehabilitering).  

• Opgørelse af afregningspriser ved salg af pladser. 

• Beboersammensætningen med afsæt i deres funktionsniveau. 

• Kortlægning af serviceniveauet med afsæt i hvilke typer af opgaver, der udføres og omfanget 

opgaverne. Der inddrages af primære pleje- og omsorgsopgaver (pleje, mad, medicin, sygepleje 

mm.) og de sekundære pleje- og omsorgsopgaver (aktivitetstilbud, specialisttilbud mm.). Der 

inddrages herudover ledere og medarbejders egen forståelse af hvilket serviceniveau, der skal 

leveres i det daglige.  

• Organisering af opgaverne, der indeholder en kortlægning af hvilke faggrupper, der varetager 

opgaverne. 

• Normering af opgaverne, der indeholder en kortlægning af, hvordan udgifter påvirkes af faste 

stillingstyper og vikarer. 

• Styring af opgaverne, der indeholder en kortlægning, af hvordan arbejdstidsplanlægningen foregår 

herunder, hvornår personalet er på arbejde og overlap mellem vagter. 

• Arbejdsgange, der indeholder en kortlægning af BTP/ATA-tid, daglig tilrettelæggelse af opgaverne, 

samarbejde mellem faggrupper, håndtering af dokumentation, samarbejde med pårørende, 

medicinhåndtering. 

• Borgerflows ud og ind af plejeboligerne med særligt fokus på indlæggelser og genindlæggelser, 

samarbejde med læge samt sammenhænge til brug af midlertidige pladser.   
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• Brug af velfærdsteknologi. 

• Kvalitet i af plejeboligtilbuddet med fokus på organisatorisk kvalitet, faglig kvalitet og borgerrettet 

kvalitet. 

Da der er store forskelle mellem kommunes plejecentre i den måde, som opgaverne udføres på, kan der 

indgå en sammenligning mellem centrene mhp. at skabe læring. 

Parallelt med kortlægningen igangsættes et udviklings- og forbedringsarbejde, hvor man løbende bruger 

den viden, der er opnået i kortlægningen til at skabe forbedringer på området. Det kan bl.a. ske gennem en 

bedre brug af kompetencerne på området og gennemførsel af efteruddannelsesforløb, hvor det er 

relevant, for at ydelserne dels kan leveres mere effektivt, dels gives, når det er nødvendigt og i et omfang, 

hvor det er nødvendigt. 

 

Udviklings- og forbedringsaktiviteter i hjemmesygeplejen 

Hjemmesygeplejen har et højt udgifts- og serviceniveau og en lav produktivitet. 

Udgifterne til hjemmesygepleje pr. borger pr. 65+årige borger er vokset med 4.990 kr. i 2014 til 7.273 kr. i 

2019 (løbende priser), hvilket er en stigning på 2.283 kr. eller 46%. I de sammenlignelige socioøkonomiske 

kommuner og i nabokommunerne er der også sket en stigning, men udgiftsniveauet pr. borger i 2018/19 er 

på et lavere niveau.   

Der igangsættes en række udviklings- og forbedringsaktiviteterne, der tager afsæt i en kortlægning af 

årsagen til udgiftsniveauet pr. borger i hjemmesygeplejen og den lave produktivitet.  Det skal give en øget 

gennemsigtighed, der gør det muligt at drøfte ændringer til ydelserne og de konsekvenser, som 

ændringerne har på det samlede omkostnings- og serviceniveau. Kortlægningen skal endvidere give viden 

om kommunens serviceniveau er højt og/eller en afspejling af, at kommunens sundhedsprofil og/eller om 

kommunen anvender de samlede ressourcer dårligere end benchmark-kommunerne. 

Med afsæt i kortlægningen kan der ske en drøftelse af: 

- Om og hvordan der skal ske en tilpasning af serviceniveauet, hvilke tilpasninger der kan foretages, 

og hvilke konsekvenser tilpasningerne har på økonomien. Anbefalinger tages med i analysen af 

hjemmeplejen i etape 2. 

- Om og hvordan der skal ske en tilpasning af produktiviteten, hvilke tilpasninger der kan foretages, 

og hvilke konsekvenser det har på økonomien. 

Den indledende kortlægning kan indeholde nedenstående elementer: 

• Styringen om området, med kortlægning af ressourcetildelingen og kontering af udgifter på 

området. 

• Organisering af indsatsen, herunder team- og geografisk struktur, brug af klinikker og håndtering af 

sygeplejedepoter. 

• Brugersammensætningen med afsæt i deres funktionsniveau. 

• Visitationspraksis på området med fokus på betydningen af selvvisitation. 
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• Kortlægning af ydelsessammensætning og serviceniveauet med afsæt i hvilke typer af opgaver, der 

udføres og omfanget af opgaverne samt hvilke opgaver, der delegeres til hjemmeplejen. Der 

inddrages herudover ledere og medarbejders egen forståelse af hvilket serviceniveau, der skal 

leveres i det daglige.  

• Organisering og normering af opgaverne, der indeholder en kortlægning af hvilke faggrupper, der 

varetager opgaver, hvilke funktioner der varetages af hjemmesygeplejen og hvordan udgifter 

påvirkes af faste stillingstyper og vikarer 

• Styring af opgaverne, der indeholder en kortlægning af hvordan arbejdstids- og ruteplanlægningen 

foregår, herunder hvornår personalet er på arbejde og overlap mellem vagter. 

• Arbejdsgange, der indeholder en kortlægning af BTP/ATA-tid, køretid, daglig tilrettelæggelse af 

opgaverne, opfølgning og evaluering af indsatserne, praksis for afslutning af opgaverne, håndtering 

af dokumentation og medicinhåndtering. 

• Borgerflows med særligt fokus på indlæggelser og genindlæggelser og samarbejde med læge.   

• Brug af velfærdsteknologi til bl.a. medicinhåndtering. 

• Kvalitet i ydelserne, der leveres af hjemmesygeplejen med fokus på organisatorisk kvalitet, faglig 

kvalitet og borgerrettet kvalitet samt den effekt som serviceniveauet har på omfanget af 

genindlæggelser og antal færdigbehandlingsdage. 

Parallelt med kortlægningen igangsættes et udviklings- og forbedringsarbejde, hvor man løbende bruger 

den viden, der er opnået i kortlægningen til at skabe forbedringer på området. Det kan bl.a. ske gennem en 

bedre brug af kompetencerne på området og en efteruddannelse, hvor det er relevant, for at ydelserne 

dels kan leveres mere effektivt, dels gives når det er nødvendigt og i et omfang det er nødvendigt. 

Elementerne bygger videre på at supplere de indsatser, der i 2019 er igangsat på hjemmesygeplejeområdet 

bl.a. vedr. dokumentationspraksis, revision af indsatskatalog, delegering af opgaver og bedre styring af 

lønniveauer. 

 

Fase 2 

 

Udviklings- og forbedringsaktiviteter på træningsområdet 

Brøndby Kommune har en særlig høj modtagerandel på træning for de ældste borgere. Kommunens 

bruttoudgifter til træning, efter §86, er steget fra 3.116 kr. pr. 65+årige borgere i 2014 til 3.841 kr. pr. 

65+årige borger i 2019, hvilket er en stigning på 23%. Hertil kommer udgifter til træning efter 

sundhedslovens §140, der kan være konteret på andre udgiftskonti. 

Brøndby Kommune har de højeste udgifter til træning pr. borger blandt de 4 benchmark kommuner. 

Der igangsættes en række udviklings- og forbedringsaktiviteterne, der tager afsæt i en kortlægning af 

årsagen til udgiftsniveauet pr. modtager af træning og den lave produktivitet. Det skal give en øget 

gennemsigtighed, der gør det muligt at drøfte ændringer til ydelserne og de konsekvenser, som 

ændringerne har på det samlede omkostnings- og serviceniveau. Kortlægningen skal endvidere give viden 

om kommunens serviceniveau er højt og/eller en afspejling af, at kommunens sundhedsprofil og/eller om 

kommunen anvender de samlede ressourcer dårligere end benchmark-kommunerne. 
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Med afsæt i kortlægningen kan der ske en drøftelse af: 

- Om og hvordan der skal ske en tilpasning af serviceniveauet, hvilke tilpasninger der kan foretages, 

og hvilke konsekvenser tilpasningerne har på økonomien. 

- Om og hvordan der skal ske en tilpasning af produktiviteten, hvilke tilpasninger der kan foretages, 

og hvilke konsekvenser det har på økonomien. 

- Om og hvordan der skal ske ændringer i sammenhængene i kommunens træningsindsats og den 

samlede rehabiliterende indsats. Observationer og anbefaleringer inddrages i analysen af 

hjemmeplejen. 

Formålet med den indledende kortlægning er at undersøge: 

- Organisering af træningsindsatsen i kommunen, herunder samarbejdet med nabokommunerne om 

indsatsen. 

- Tilrettelæggelse af arbejdsgangene omkring træningsindsatsen. 

- Økonomi og aktivitet omkring træningsindsatsen, herunder hvilke træningsformer der benyttes. 

- Hvordan der samarbejdes med hhv. hjemmeplejen og hjemmesygeplejen samt 

hjælpemiddelområdet omkring den rehabiliterende indsat mhp. at gøre borgere, der har deltaget i 

træningsforløb mere selvhjulpne. 

- Visitationspraksis til træning og efter træning, herunder i hvilket omfang der sker en revisitation  

til et færre antal timer i hjemmepleje.  

- Resultaterne af træningsindsatsen i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats i 

kommunen. 

- Samlet vurdering af resultaterne af kommunens træningsindsats i kvalitativt og økonomisk 

perspektiv. 

Ovenstående temaer bliver yderligere suppleret af de konklusioner, der kommer ud af udviklings- og 

forbedringsaktiviteterne på hhv. plejeboliger og hjemmesygeplejen i etape 1. 

Parallelt med kortlægningen igangsættes et udviklings- og forbedringsarbejde, hvor man løbende bruger 

den viden, der er opnået i kortlægningen til at skabe forbedringer på området. Det kan bl.a. ske gennem en 

bedre brug af kompetencerne på området og en efteruddannelse, hvor det er relevant for at ydelserne dels 

kan leveres mere effektivt, dels gives når det er nødvendigt og i et omfang det er nødvendigt. Det indgår 

her i som et centralt element at styrke de sammenhænge, der skal være mellem kommunens 

træningsindsats og den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen og på plejecentrene. 

 

Udviklings- og forbedringsaktiviteter i hjemmeplejen 

Brøndby Kommune har væsentlig flere udgifter til hjemmepleje pr. 65+-årige borger end i 

sammenligningskommunerne. Gennemsnitsudgiften pr. 65+-årige borger var på 16.473 kr. i 2018, hvilket er 

mellem 2.500-6.800 kr. mere pr. 65+-årige borger sammenlignet med sammenligningskommunerne.  

Det højere udgiftsniveau afspejler sig i, at andelen, der modtager hjemmehjælp, er lidt højere end i 

sammenligningskommunerne (landsgennemsnittet, FLIS, nabo og sociokommunerne). Det gælder dog ikke 

ift. benchmark-kommunerne.  
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For borgere under 65 år har Brøndby Kommune samme modtagerandel, mens der i benchmark-

kommunerne gives ca. 99 timer hjælp om året, så gives der i Brøndby 118 timers hjælp om året, hvilket er 

30% mere pr. person. Samtidig er andelen af borgere, der modtager mere end 20 timers hjemmehjælp om 

ugen højere i Brøndby Kommune end i sammenligningskommunerne, undtaget i sociokommunerne. 

Kommunens hjemmepleje løser ud over almindelig hjemmepleje en 45% delegeret sygepleje, hvilket 

bidrager til at øge dækningsgraden og dermed det målte serviceniveau i hjemmeplejen. 

En del af forklaring på det høje udgiftsniveau kan være, at bruttolønudgiften pr. time i Brøndby Kommune 

ligger lidt over niveauet i FLIS-kommunerne og sociokommunerne, mens det er på niveau med 

landsgennemsnittet og nabokommunerne. Benchmarkanalysen understøtter, at der er muligheder for at 

øge produktiviteten. Produktiviteten i hjemmeplejen er lidt lavere end gennemsnittet, når der ses på 

planlagte timer, mens kommunen har en lidt højere produktivitet end gennemsnittet for de fire kommuner, 

når der ses på leveret tid.  

Der igangsættes en række udviklings- og forbedringsaktiviteter, der tager afsæt i en kortlægning af årsagen 

til udgiftsniveauet pr. borger i hjemmeplejen og den lave produktivitet.  Det skal give en øget 

gennemsigtighed, der gør det muligt at drøfte ændringer til ydelserne og de konsekvenser, som 

ændringerne har på det samlede omkostnings- og serviceniveau. Kortlægningen skal endvidere give viden 

om kommunens serviceniveau er højt og/eller en afspejling af, at kommunens sundhedsprofil og/eller om 

kommunen anvender de samlede ressourcer dårligere end benchmark-kommunerne. 

Med afsæt i kortlægningen kan der ske en drøftelse af: 

- Om og hvordan der skal ske en tilpasning af serviceniveauet, hvilke tilpasninger der kan foretages, 

og hvilke konsekvenser tilpasningerne har på økonomien. 

- Om og hvordan der skal ske en tilpasning af produktiviteten, hvilke tilpasninger der kan foretages, 

og hvilke konsekvenser det har på økonomien. 

- Om og hvordan der kan ske en styrkelse af den rehabiliterende indsats, herunder hvilke tiltag der er 

nødvendige for at styrke den rehabiliterende kultur, tilgang og kompetencer i organisationen. 

Formålet med kortlægningen er at undersøge: 

• Styringen om området, med kortlægning af ressourcetildelingen til området. 

• Afregningsmodeller på området. 

• Organisering af indsatsen, herunder team- og geografisk struktur. 

• Brugersammensætningen med afsæt i deres funktionsniveau, herunder hvordan kommunens 

sundhedsprofil påvirker udgiftsniveauet for de aldersklasser, der modtager hjemmepleje og 

omfanget af pleje, der modtages. 

• Visitationspraksis på området med fokus på betydningen af selvvisitation. 

• Kortlægning af ydelsessammensætning og serviceniveauet med afsæt i hvilke typer af opgaver, der 

udføres og omfanget af opgaverne samt hvilke opgaver, der varetages for hjemmesygeplejen. Der 

inddrages herudover ledere og medarbejders egen forståelse af hvilket serviceniveau, der skal 

laveres i det daglige.  

• Organisering og normering af opgaverne, der indeholder en kortlægning af hvilke faggrupper, der 

varetager opgaver, hvilke funktioner der varetages af hhv. hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 
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(med input fra udviklings- og forbedringsaktiviteterne på området) og hvordan udgifter påvirkes af 

faste stillingstyper og vikarer. 

• Styring af opgaverne, der indeholder en kortlægning af hvordan arbejdstids- og ruteplanlægningen 

foregår herunder hvornår personalet er på arbejde og overlap mellem vagter. 

• Arbejdsgange, der indeholder en kortlægning af BTP/ATA-tid, køretid, daglig tilrettelæggelse af 

opgaverne, opfølgning og evaluering af indsatserne, praksis for afslutning af opgaverne, håndtering 

af dokumentation og medicinhåndtering. 

• Sammenhæng mellem hjemmeplejen, brug af midlertidige/rehabiliteringspladser og det sociale 

område (§85, 107 og 108). 

• Brug af velfærdsteknologi i hjemmeplejen. 

• Kvalitet af ydelserne, der leveres af hjemmeplejen med fokus på organisatorisk kvalitet, faglig 

kvalitet og borgerrettet kvalitet samt den effekt som serviceniveauet har på omfanget af 

genindlæggelser og antal færdigbehandlingsdage. 

Parallelt med kortlægningen igangsættes et udviklings- og forbedringsarbejde, hvor man løbende bruger 

den viden, der er opnået i kortlægningen af området og fra aktiviteterne i fase 1 på hjemmesygeplejen og 

plejecentrene til at skabe forbedringer på området. Det kan bl.a. ske gennem en bedre brug af 

kompetencerne på området og en efteruddannelse, hvor det er relevant, for at ydelserne dels kan leveres 

mere effektivt, dels gives når det er nødvendigt og i et omfang det er nødvendigt. 

 

Fase 3 

I fase 3 gennemføres forbedrings- og udviklingsaktiviteter på de tilstødende områder bl.a. hjælpemidler og 

de midlertidige pladser. Fase 3 bygger på den viden, der er opnået i udviklings- og forbedringsaktiviteterne i 

fase 1 og 2. 

 

9 Om Type2dialog – vi skaber sammenhæng 
 

Type2dialog er en mindre rådgivningsvirksomhed med speciale i at understøtte myndigheder og 

leverandører på social- og sundhedsområdet i at sikre høj kvalitet og effektivitet i kerneopgaven. 

Vores konsulentkorps er sammensat, så vi både har ”fagfaglige” spidskompetencer og ekspertise inden for 

styring, ledelse, analyse, data og strategi. Omtrent halvdelen af vores konsulenter har en fagprofessionel 

uddannelse bag sig som farmaceut, sygeplejerske, terapeut, visitator, psykolog, pædagog eller lignende. 

Den anden halvdel er managementkonsulenter – typisk med en DJØF-baggrund og typisk med omfattende 

cheferfaring bag sig.  

Hos Type2dialog vil du desuden møde konsulenter, der har omfattende, personlig erfaring med drift. Vi tror 

på, at løsninger, der for alvor gør en forskel bedst udvikles af mennesker, der har stået med problemerne 

på egen krop. 
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Vores kompetencer er sammensat på denne måde, fordi vi tror på, at bæredygtig transformation af 

velfærdsområderne kræver, at man kan skabe sammenhæng – og det forudsætter, at dyb indsigt i 

fagligheden kombineres med dyb indsigt i drift og dyb indsigt i økonomi, strategi og ledelse. 

Vi bistår bl.a. med: 

Kompetenceudvikling: Vores konsulenter er uddannet i de nyeste metoder inden for transfer og læring, 

som – i kombination med vores praksiserfaring med drift – gør, at vi kan skræddersy forløb til større eller 

mindre grupper af medarbejdere og ledere med høj grad af læringseffekt 

 

Transformationsprojekter: Vores konsulenter har stor erfaring med at drive implementerings- og 

forandringsprojekter både i små og større organisationer. Vi kender, og har personlig erfaring med, de 

vigtigste drivere for forandring – og derfor ved vi, hvor der skal sættes ind, når der skal skabes reelle 

forandringer. 

 

Analyse: Vi har dyb indsigt i data inden for social- og sundhedsområdet – både dem I selv sidder inde med 

og de data, som skal skaffes ad anden vej. Og vi har dyb indsigt i, hvilke typer af analyser og data, ledere og 

chefer har brug for – for at kunne lede og styre effektivt 
 

Vil du vide mere om os: www.Type2dialog.dk 
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Bilag 1. Forklaringsmodel for sammenhæng i omkostninger 
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