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Det er med stor glæde, at vi kan præsentere en af de første rapporter, der estimerer omkostningerne til kommunale
sundheds- og omsorgsydelser blandt
borgere med kronisk sygdom i Region
Hovedstaden.
Rapporten er blevet til som en del af
samarbejdet om Sundhedsprofiler for
Region og kommuner i Region Hovedstaden.
I alt 14 kommuner har leveret data til
rapporten. Aldrig før er det lykkes en
rapport at kunne præsentere sundheds-og
omsorgsdata fra så mange kommuner.
Årsagen hertil er formodentligt, at der er
mange faktorer der gør det vanskeligt at
indsamle ensartede data på tværs af
kommuner. Først og fremmest fordi der
er stor forskel på hvordan kommunerne

opgør brugen af kommunale sundhedsog omsorgsydelser og fordi kommunerne benytter forskellige systemer til den
økonomiske og administrative styring på
velfærdsområdet.
Vi håber, at rapporten vil blive brugt flittigt af både kommuner og region.
Vi vil gerne takke de deltagende kommuner for at fremskaffe de grundlæggende data, for deres støtte og sparring
til at tolke resultaterne og for at give
rapporten form og betydning.
Rigtig god læselyst.

Ann Nielsen, Projektleder
December 2016

Denne rapport estimerer omkostninger
til kommunale sundheds- og omsorgsydelser blandt borgere med kronisk sygdom i Region Hovedstaden. Det er første
gang detaljerede omkostningsdata indsamles på tværs af en række kommuner i
Region Hovedstaden.
Rapportens omdrejningspunkt er omkostninger og meromkostninger til borgere med de fire kroniske sygdomme;
hjertesygdom, diabetes, KOL og demens. Desuden har rapporten fokus på
borgere med komorbiditet. Dette begreb
dækker over tilstedeværelsen af én eller
flere sygdomme foruden en primær sydom, som i denne rapport er hjertesygdom, diabetes, KOL eller demens. Studiepopulationen består af 933.997 personer, svarende til 68 % af borgerne i
Region Hovedstaden. Rapportens resultater er baseret på data fra kommunale
økonomi- og omsorgssystemer fra 2013
samt data fra centrale registre. I alt 14
kommuner har bidraget med data til rapporten.
Rapportens opgørelser af kommunale
omkostninger til borgere med kronisk
sygdom kan anvendes som et opslagsværk og planlægningsredskab for planlæggere og beslutningstagere i kommunerne i Region Hovedstaden.

Omkostninger og meromkostninger på
tværs af sygdomme (hjertesygdom, diabetes, KOL og demens)
Der er betydelige kommunale omkostninger til borgere med hjertesygdom, diabetes, KOL og demens – særligt til
borgere med komorbiditet.
Størstedelen af omkostningerne til borgere med demens er relateret til kommunale sundheds- og omsorgsydelser
Sociodemografisk fordeling af omkostningerne til kommunale ydelser
Omkostninger til kommunale sundhedsog omsorgsydelser stiger markant med
alderen – stigningen for omkostninger til
sygehusaktivitet, sygesikringsydelser og
medicin er mindre markant.
En større andel af kvinder, enlige og
borgere med kort uddannelse modtager
kommunale sundheds- og omsorgsydelser. En mindre andel af borgerne med
ikke-vestlig baggrund gør brug af kommunale sundheds- og omsorgsydelser.
Omkostningerne til kommunale sundheds- og omsorgsydelser er størst for
borgere i kommunesocialgruppe 3 og 4 –
de mindst velstillede kommuner.
For borgere med hjertesygdom og diabetes er meromkostningerne størst for borgere i kommunesocialgruppe 1 – de mest
velstillede kommuner.

Denne rapport bidrager med detaljeret
viden om omkostninger til kommunale
sundheds- og omsorgsydelser blandt
borgere med udvalgte kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. Der fokuseres på borgere med hjertesygdom,
diabetes, KOL, demens samt flere samtidige kroniske sygdomme.
Rapporten har to hovedformål:
1. At estimere omkostninger og meromkostninger til kommunale sundheds- og omsorgsydelser blandt borgere med kronisk sygdom
2. At undersøge hvad der karakteriserer
borgere med kronisk sygdom, der
modtager kommunale sundheds- og
omsorgsydelser

Kommunerne fik med kommunalreformen i 2007 ansvaret for en række nye
opgaver inden for genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse. Med dette
ansvar fulgte nye krav til dokumentation, kvalitetsudvikling og forskning i
kommunernes sundhedsindsatser. Tidligere har registreringer i kommunalt regi
primært været et redskab til dokumentation af indsatser samt til drifts- og budgetstyring. Der har således ikke været
tradition for at anvende kommunale registreringer til analyse og kvalitetsudvikling på samme vis, som registreringer af
aktiviteter i hospitalsregi. Dette afspejles
i den sparsomme viden, der er til rådighed hvad angår brugen af kommunale
ydelser, der knytter sig til borgere med

kronisk sygdom i Region Hovedstaden
og de kommunale omkostninger relateret
hertil.
Sundhedsprofilerne har siden 2007 været
et centralt værktøj for kommunernes og
regionens planlægningsarbejde. Sundhedsprofilerne har blandt andet dokumenteret den sociale ulighed i sundhed i
Region Hovedstaden. Den seneste profil
Sundhedsprofil 2013 - Kronisk Sygdom
har desuden bidraget med viden om kronisk sygdom og regionale omkostninger,
der er knyttet til borgere med kronisk
sygdom i regionen. Derudover er omkostninger knyttet til den kommunale
medfinansiering rapporteret, hvorimod
omkostninger til specifikke ydelser i
kommunalt regi ikke er afdækket.
Opgørelser for København og Helsingør
kommuner har afdækket omkostningerne
til indsatsen for borgere med kronisk
sygdom i egne kommuner (Andreasen &
Maltbæk 2008; Vind, Andreasen et al.
2011). Disse opgørelser viser, at brug af
sundheds-og omsorgsydelser blandt borgere med kronisk sygdom udgør en betydelig udgiftspost for kommunerne.
Omkostninger til kommunale sundhedsog omsorgsydelser bør derfor indgå som
en del af de samlede omkostninger, når
der stilles skarpt på borgere med kronisk
sygdom.

Rapporten er et resultat af et gunstigt
samarbejde mellem fem kommuner, Region Hovedstaden og Forskningscenter
for Forebyggelse og Sundhed. Samarbejdet har udmundet i udviklingen af en
vejledning, som er blevet brugt til at
trække relativt ensartede omkostningsdata på tværs af 14 kommuner i regionen.
Resultatet, som præsenteres i denne rapport, giver et unikt indblik i de kommunale omkostninger til borgere med kronisk sygdom. Samtidig viser rapporten,
at systematisk registrering af sundhedsog omsorgsydelser i kommunalt regi kan
bidrage til at synliggøre hvilke borgere,
der har det største plejebehov og dermed
er de mest omkostningstunge borgere i
kommunalt regi. De indsamlede kommunale data er indhentet fra kommunernes økonomi- og omsorgssystemer. Disse data er opgjort forskelligt i kommunerne og med et helt andet fokus end
kvalitetsudvikling og patientforløb. Derfor har der været store variationer i hvilke data kommunerne har haft mulighed
for at levere til projektet. Og for visse
ydelser har der været stor variation i
omkostningerne på tværs af kommunerne. En variation som ikke alene skyldes
reelle forskelle i praksis kommunerne
imellem, men også er et udtryk for forskelle i organisering og dataopgørelsesmetoder. Variationen og dermed usikkerheden ved estimaterne for de enkelte
ydelser vil fremgå af rapporten.
Rapportens opgørelser af kommunale
data kan anvendes som opslagsværk og
planlægningsredskab for planlæggere og
beslutningstagere på samme vis som Region Hovedstadens sundhedsprofiler.
Resultaterne kan eksempelvis anvendes
til udvikling af den kommunale indsats

for borgere med kronisk sygdom samt i
samarbejdet mellem region og kommuner i forhold til forebyggelses-, behandlings-, og rehabiliteringsindsatser.
Rapporten er ikke en traditionel benchmark-analyse, som kommunerne kan anvende til at måle deres aktivitet i forhold
til en given ydelse op imod. Kommunerne kan heller ikke sammenligne egen aktivitet med de øvrige kommuner. Rapporten skal derimod ses som en opgørelse over de samlede omkostninger til
borgere med kronisk sygdom i Region
Hovedstaden. Dermed bidrager rapporten med et nuanceret billede af de kommunale omkostninger til kronisk sygdom.

I denne rapport fokuseres på kommunale
sundheds-og omsorgsydelser blandt borgere med kronisk sygdom. I det følgende
introduceres rapporten og dens fokusområder. For en mere detaljeret beskrivelse
af studiepopulation og statistisk analyse
henvises til bilag 2.
Studiepopulation
Samtlige kommuner i Region Hovedstaden har fået tilbuddet om at deltage i
projektet. Rapporten inkluderer data fra
følgende 14 kommuner: Ballerup, Bornholm, Egedal, Frederikssund, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hillerød,
Høje Taastrup, Hørsholm, København,
Rudersdal og Rødovre.
Studiepopulationen er afgrænset til borgere på 18 år og derover, som var bosiddende i én af de nævnte 14 kommuner 1.
januar 2013. Det drejer sig om i alt
933.997 personer, svarende til 68 % af

borgerne i Region Hovedstaden. Personer, der er afgået ved døden i løbet af
2013 indgår med data indtil den dag de
dør. Personer, der udvandrer fra Danmark i løbet af 2013, indgår med data
indtil den dag de udvandrer.
For sammenligning af studiepopulationen med øvrige borgere bosiddende i
Region Hovedstaden henvises til beskrivelse i bilag 2.
Definition af ydelser
I analyserne skelnes overordnet set mellem følgende ydelser: Kommunale
sundheds- og omsorgsydelser, andre
ydelser på sundhedsområdet samt overførselsindkomster.
De kommunale sundheds- og omsorgsydelser omfatter følgende ydelser:
 Hjemmehjælp og hjemmesygepleje
 Ophold på plejehjem, midlertidig
pladser eller botilbud
 Træning og rehabilitering
 Brug af hjælpemidler
Disse ydelser er udvalgt, da de dels er
stærkt associerede med kronisk sygdom,
dels er meget omkostningstunge. Herudover er det ydelser, som de medvirkende
kommuner rent praktisk havde mulighed

for at indhente i de kommunale økonomi-og omsorgssystemer. De nævnte
ydelser er markeret med lysegråt i figur
1.1 og beskrevet i tabel 1.1.
Andre ydelser på sundhedsområdet omfatter følgende:
 Sygehusaktivitet
 Sygesikringsydelser
 Medicinforbrug
Disse ydelser er markeret med mørkegråt i figur 1.1, og beskrevet i tabel 1.2.
Oplysningerne om disse ydelser stammer fra Landspatientregistret, Sygesikringsregistret, Lægemiddeldatabasen og
Region Hovedstadens takstdata. Takstdata er baseret på afregningerne for aktiviteter i hospitalssektoren (diagnoserelaterede grupper (DRG), og dansk ambulant
grupperingssystem
(DAGS)registreringer).
Endelig opgøres omkostningerne til
overførselsindkomster, herunder pensioner, sygedagpenge og kontanthjælp.
Disse
data
er
indhentet
via
Danmarks Statistiks sociale registre.
Denne ydelse er markeret med blåt i figur 1.1. og beskrevet i tabel 1.2.

Hjemmehjælp
og hjemmesygepleje
Overførselsindkomster

Totale
omkostninger
2013

Sygehusaktivitet

Træning og
rehabilitering

Hjælpemidler

Medicin

Sygesikringsydelser





Plejehjem,
midlertidige
pladser og
botilbud





Estimering af omkostninger
Omkostninger opgøres som et samlet
estimat for alle deltager-kommunerne
for at få så robuste estimater som muligt.
Herved forsøges det at udligne den tilfældige variation mellem kommunerne,
der kan skyldes variationer i registreringspraksis.
Der er foretaget sammenligninger mellem omkostninger til borgere med hjertesygdom, diabetes, KOL og demens og
samme type omkostninger til den øvrige
befolkning. Herved beregnes meromkostninger, som er et udtryk for den ekstra omkostning som følge af den aktuelle
sygdom.
I beregningerne af meromkostninger
sammenlignes sygdomsgruppen med

borgere uden den aktuelle sygdom. For
eksempelvis borgere med hjertesygdom,
betyder det at borgere, der alene har
hjertesygdom sammenlignes med borgere uden kronisk sygdom. Og borgere
med hjertesygdom og komorbiditet
sammenlignes med borgere med kronisk
sygdom, men uden hjertesygdom. For en
detaljeret beskrivelse henvises til bilag
2.

Hvert sygdomskapitel er inddelt i følgende afsnit:





Totale omkostninger
Omkostninger til kommunale
sundheds- og omsorgsydelser
Øvrige kommunale omkostninger
Sociodemografisk fordeling af
kommunale omkostninger

I det følgende præsenteres eksempler på
tabeltyper indenfor hvert afsnit. Bemærk, at tabeltypen for omkostninger til
kommunale sundheds- og omsorgsydelser og til øvrige kommunale omkostninger er ens og præsenteres derfor samlet.
Præsentation af resultater for totale omkostninger

De totale omkostninger præsenteres for
hver sygdom i en tabel opdelt på følgende fem ydelsestyper:






Kommunale ydelser
Overførselsindkomster
Sygehusaktivitet
Sygesikringsydelser
Medicin

I tabellen præsenteres endvidere de
kommunale omkostninger til de fem
ydelsestyper. Alle omkostninger opgøres
for borgere, der alene har den pågældende sygdom og for borgere, der udover
den pågældende sygdom har én eller flere samtidige kroniske sygdomme (komorbiditet). Et eksempel på en sådan tabel
er illustreret i tabel 1.3.

Køns- og aldersstandardiserede omkostninger og meromkostninger pr. person
med den pågældende sygdom præsente-

res i figurer. For hver sygdom er der en
figur, der viser de standardiserede totale
omkostninger på tværs af sektorer, og en

figur, der viser de standardiserede kommunale omkostninger til kommunale
sundheds- og omsorgsydelser. Figur 1.2
er et eksempel på en sådan figur. Figuren er opdelt i standardiserede omkostninger og meromkostninger for personer
med den pågældende sygdom alene og
for personer, der udover den pågældende
sygdom har én eller flere andre kroniske
sygdomme (komorbiditet).

De standardiserede omkostninger beregnes som den gennemsnitlige omkostning
(eller meromkostning) sygdomsgruppen
ville have, hvis køns- og aldersfordelingen var som i standardpopulationen, dvs.
alle borgere i Region Hovedstaden med
mindst én kronisk sygdom. I eksemplet i
figur 1.2 er de standardiserede totale
omkostninger pr. person med den pågældende sygdom 110.000 kr. Meromkostningerne er 35.400 pr. person.

Præsentation af resultater for omkostninger til kommunale ydelser
Omkostninger til kommunale sundhedsog omsorgsydelser er, for hver sygdom,
præsenteret i tabeller fordelt på typer af
ydelser. Et eksempel er nedenstående tabel 1.4. Tilsvarende tabeller ses ved beskrivelsen af omkostninger relateret til
andre ydelser på sundhedsområdet (sygehusaktivitet, sygesikringsydelser og
medicinforbrug) og overførselsindkom-

ster. I tabellen skelnes der mellem omkostninger pr person og pr bruger. Pr.
person er defineret som omkostninger
pr. person med den pågældende sygdom.
Pr. bruger er defineret som en person,
der har den pågældende sygdom og som
modtager ydelsen i fokus.

Præsentation af resultater for totale
omkostninger fordelt på sociodemografi
For de udvalgte sygdomme vises omkostningerne til kommunale sundhedsog omsorgsydelser fordelt på følgende
sociodemografiske variable: køn, alder,

samlivsstatus, uddannelsesniveau og etnisk baggrund. Desuden vises omkostninger på tværs af kommunesocialgruppe. Tabel 1.5 er et eksempel på en tabel
med sociodemografiske variable.

Forskningscenter for Forebyggelse og
Sundhed har stået for udarbejdelsen af
denne rapport. Hovedkræfterne bag rapporten har været projektleder Ann Nielsen, videnskabelig medarbejder Maj
Bekker-Jeppesen og videnskabelig medarbejder Kamille Almer. IT-medarbejder
Gert Virenfeldt og statistiker Anne
Helms Andreasen har oparbejdet data.
Statistiker Anne Helms Andreasen har
endvidere foretaget samtlige analyser.
Rapporten er resultatet af et projekt, som
Forskningscenter for Forebyggelse og

Sundhed har gennemført i et samarbejde
med repræsentanter fra Region Hovedstaden og en række af Region Hovedstadens kommuner. Fem kommuner, nemlig Gladsaxe, Hillerød, København, Rudersdal og Helsingør kommuner, har
fungeret som sparringspartnere i processen og bidraget til afgrænsningen af projektet og den omfattende dataindsamling
samt gennemlæsning og kommentering
af udvalgte kapitler i rapporten.













Hjertesygdom er en samlet betegnelse
for sygdomme i hjertet. I denne rapport
er borgere med hjertesygdom identificeret via Landspatientregistret og Lægemiddeldatabasen. Der anvendes en bred
definition på baggrund af diagnosekoder
og udlevering af medicin (se bilag 2). I
Region Hovedstaden har 4,2 % af borgerne hjertesygdom (Lau et al. 2015)

I det følgende afsnit præsenteres de totale omkostninger til borgere med hjertesygdom på tværs af sektorer i 2013. Der
fokuseres på omkostninger forbundet
med kommunale sundheds-og omsorgsydelser, overførselsindkomster, syge-

husaktivitet, sygesikringsydelser og medicinforbrug.
I tabel 2.1 er omkostningerne opgjort
blandt borgere, der udelukkende har
hjertesygdom og blandt borgere, der udover hjertesygdom har én eller flere andre kroniske sygdomme (komorbiditet).
I alt 11.800 borgere har hjertesygdom
alene, mens 24.800 borgere har hjertesygdom i kombination med anden kronisk sygdom. Alt i alt har 36.500 borgere
i deltager-kommunerne hjertesygdom.
Blandt borgere med hjertesygdom alene
har 24 % modtaget hjælp i kommunalt
regi, 72 % er på overførselsindkomst og
69 % har haft sygehusaktivitet. Næsten
alle har et medicinforbrug og benytter
sig af sygesikringsydelser. Andelen, der
har modtaget ydelser er højere blandt

borgere med hjertesygdom i kombination med anden kronisk sygdom, sammenlignet med borgere med hjertesygdom
alene. Det skal understreges, at den høje
andel, der har modtaget overførselsindkomster primært skyldes, at mange borgere med hjertesygdom er på pension.
De totale omkostninger til borgere med
hjertesygdom alene er cirka 1,6 mia. kr.
Dette tal er fire gange højere for borgere
med komorbiditet. Den største omkostning er for begge grupper overførselsindkomster – for borgere med hjertesygdom alene udgør denne post over halvdelen af omkostningerne.

De totale meromkostninger er størst for
sygehusaktivitet, således er meromkostningerne ca. 221 mio. kr. og 676 mio. kr.
til hhv. borgere med hjertesygdom alene
og til borgere med hjertesygdom og komorbiditet.
Fokuseres der udelukkende på kommunale omkostninger, er der også her en
mangedobling i omkostningerne til borgere, der udover hjertesygdom også har
anden kronisk sygdom. For en borger
med hjertesygdom og komorbiditet er
den kommunale meromkostning 16.900
kr. pr. person. Hertil skal lægges omkostninger til overførselsindkomster,
som ikke er medregnet.

I figur 2.1 ses de totale omkostninger pr.
person, standardiseret til populationen af
borgere i Region Hovedstaden med
mindst én kronisk sygdom og med samme køns- og aldersfordeling. Som det
fremgår af figuren, er der fortsat mar-

kante forskelle i omkostninger såvel som
meromkostninger når der standardiseres,
således er meromkostningerne til en
borger med komorbiditet cirka 30.000
kr. højere end til en borger der alene har
hjertesygdom.

I det følgende vises omkostningerne til
de kommunale sundheds- og omsorgsydelser fordelt på typen af ydelse. I opgørelserne indgår både borgere, der udelukkende har en hjertesygdom samt borgere med hjertesygdom og komorbiditet
(n= 36.500). Som det fremgår af tabellerne har ikke alle kommuner indberettet
data på alle ydelser. I tabellerne er udelukkende vist de gennemsnitlige omkostninger. Variationen mellem kommunerne beskrives i teksten og kan ikke
findes i tabellerne.
Hjemmehjælp og hjemmesygepleje
Omkostninger til hjemmehjælp
hjemmesygepleje er vist i tabel 2.2.

og

I alt 24 % af borgerne med hjertesygdom
modtager hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp. Dette tal varierer fra 16 % til 27 % i kommunerne.

Omkostningerne pr. bruger af hjemmehjælp er i gennemsnit 62.200 kr. Omkostningerne pr. bruger varierer i kommunerne fra 30.500 kr. til 83.800 kr.
Meromkostningen pr. person er 3.800
kr., mens meromkostningen pr. bruger er
15.800. Den lavere omkostning pr. person sammenlignet med pr. bruger skyldes, at ikke alle borgere med hjertesygdom modtager hjemmehjælp.
En række af kommunerne har haft mulighed for at opdele i hhv. personlig pleje og praktisk hjælp. I disse kommuner
er omkostningerne til personlig pleje
væsentlige højere end til praktisk hjælp.
De samlede omkostninger til personlig
pleje er 250 mio. kr., og for praktisk
hjælp 69 mio. kr. Meromkostningen pr.
bruger er 16.900 kr. og 4.100 kr. for hhv.

personlig pleje og praktisk hjælp (data
ikke vist).
I alt 21 % af borgerne med hjertesygdom
modtager hjemmesygepleje. Dette tal varierer i kommunerne fra 14 % til 29 %.
Omkostningerne pr. bruger af hjemmesygepleje er i gennemsnit 21.500 kr.
Dette tal varierer i kommunerne fra
13.700 kr. til 35.500 kr.

Plejehjem, midlertidige pladser og botilbud
Omkostninger til plejehjem, midlertidige
pladser og botilbud er vist i tabel 2.3.
I alt 6 % af borgerne med hjertesygdom
opholder sig på plejehjem, mens 4 % har
anvendt et midlertidigt tilbud, for eksempel i forbindelse med aflastning eller
genoptræning efter indlæggelse. For plejehjem varierer andelen i kommunerne
fra 2 % til 8 %, og for midlertidige pladser fra 1 % til 6 %. Blot hundrede borgere eller under 1 % af borgerne er bosat
på botilbud.
Omkostningen pr. bruger på plejehjem
er i gennemsnit 419.400. Dette tal varierer i kommunerne fra 263.700 kr. til

Meromkostningen pr. person er 1.800
kr., mens meromkostningen pr. bruger af
hjemmesygepleje er 8.800 kr. Den lavere
omkostning pr. person sammenlignet pr.
bruger skyldes, at ikke alle borgere med
hjertesygdom modtager hjemmesygepleje.

600.100 kr. pr. bruger. For midlertidige
pladser er den gennemsnitlige pris
78.200 kr. pr. bruger. Dette tal varierer i
kommunerne fra 7.000 kr. til 146.400 kr.
pr. bruger. At ophold på plejehjem er dyrere end en midlertidig plads skyldes
formentligt primært, at opholdet er af
længere varighed end en midlertidig
plads.
Meromkostningen pr. person er en del
lavere end meromkostningen pr. bruger
– dette både for plejehjem og for midlertidige pladser. Den lavere omkostning
pr. person skyldes, at ikke alle borgere
med hjertesygdom bor på plejehjem eller
modtager et midlertidigt tilbud.
Nogle kommuner har været i stand til at
skelne mellem somatik-og demensplad-

ser i forhold til ydelsen plejehjem. I disse kommuner er de gennemsnitlige omkostninger større for en demensplads
sammenlignet med en somatikplads.
Omkostningerne for en demensplads er i
gennemsnit 478.000 pr. bruger ift.
412.000 pr. bruger for en somatikplads
(data ikke vist).

omkostninger pr. bruger (509.900 kr.).
Det kan skyldes, at disse borgere i gennemsnit har boet længere tid på botilbuddet end borgere, der har boet på plejehjem. Grundet det lille antal og den
yderst selekterede gruppe, som borgere
med hjertesygdom på botilbud udgør, er
det ikke muligt at beregne meromkostningerne i denne gruppe.

Botilbud er den mest omkostningstunge
boform når vi ser på de gennemsnitlige

Træning og rehabilitering
Omkostninger til træning og rehabilitering er vist i tabel 2.4. Det har været
vanskeligt at opgøre træning og rehabilitering ensartet på tværs af kommunerne.
Nedenstående tal skal således tolkes med
forsigtighed.
I alt 14 % af borgerne med hjertesygdom
modtager træning i kommunalt regi.
Dette tal varierer i kommunerne fra 10
% til 18 %. Omkostningerne pr. bruger
af træning er i gennemsnit 8.800 kr.,

mens meromkostningen pr. bruger er
3.000 kr. Omkostningerne pr. bruger varierer i kommunerne fra 2.900 kr. til
12.800 kr.
I alt fem kommuner har været i stand til
at indhente data i forhold til rehabilitering. I disse kommuner modtager 1 % af
borgerne med hjertesygdom rehabilitering. Omkostningerne pr. bruger er i
gennemsnit 8.100 kr., mens meromkostningen pr. bruger er 5.000 kr.

Hjælpemidler
Omkostninger til hjælpemidler er vist i
tabel 2.5. Der opdeles i henholdsvis
kropsbårne og tekniske hjælpemidler.
I alt 21 % af borgerne med hjertesygdom
har modtaget kropsbårne hjælpemidler
som eksempelvis kompressionsstrømper
og bleer, mens 11 % har modtaget tekniske hjælpemidler som eksempelvis rollator, toiletstol og lifte. Der er en vis variation i andelen, der modtager hjælpemidler på tværs af kommunerne. For kropsbårne hjælpemidler varierer andelen i

kommunerne fra 7 % til 31 %, mens andelen for tekniske hjælpemidler varierer
fra 2 % til 18 %.
Omkostningerne pr. bruger af kropsbårne hjælpemidler er i gennemsnit 5.100
kr., mens omkostningerne pr. bruger af
tekniske hjælpemidler er 6.500 kr. Omkostningerne pr. bruger varierer i kommunerne fra 4.200 kr. til 8.200 kr. for
kropsbårne hjælpemidler, og fra 2.400
kr. til 10.200 kr. for tekniske hjælpemidler.

Standardiserede omkostninger til
kommunale sundheds- og omsorgsydelser
I figur 2.2 er omkostningerne til de
ovenfor nævnte sundheds- og omsorgsydelser summeret og standardiseret på

køn og alder i henhold til borgere i Region Hovedstaden med mindst én kronisk sygdom. Meromkostningerne for

borgere med komorbiditet er mere end
dobbelt så stor i forhold til meromkost-

ningerne for borgere med hjertesygdom
alene.

Omkostninger til kommunal medfinansiering

borgere med hjertesygdom haft sygehusaktivitet, 99 % har modtaget sygesikringsydelser og 98 % har et forbrug af
medicin. Den største omkostning pr.
bruger ses i forhold til sygehusaktivitet,
hvor omkostningerne i gennemsnit beløber sig til 17.700 kr.

I dette afsnit uddybes kommunernes
omkostninger til de ydelser, som ligger i
det regionale sundhedssystem, men hvor
kommunerne qua den kommunale medfinansiering skal afholde dele af udgiften. Tabel 2.6 vedrører udelukkende den
del af omkostningerne, som omhandler
den kommunale medfinansiering – altså
kommunernes andel af omkostningerne.
Størstedelen af borgerne med hjertesygdom har haft kontakt til det regionale
sundhedsvæsen. Således har 79 % af

Meromkostningen pr. bruger af sygehusaktivitet på 7.700 kr. er ligeledes en del
større end meromkostningen pr. bruger
af sygesikringsydelser eller medicin.
Meromkostningen pr. bruger af sygesikringsydelser eller medicin er på hhv. 100
kr. og 200 kr. pr. bruger.

Omkostninger til overførselsindkomster
De totale omkostninger forbundet med
overførselsindkomster til borgere med
hjertesygdom er vist i tabel 2.7.

gedagpenge på omkring 30.000 kr. er relativt stor.

I alt 14 % af borgere med hjertesygdom i
den erhvervsaktive alder (18-64 år) modtager kontanthjælpsydelser, mens 7 %
modtager sygedagpenge. Meromkostningen pr. bruger til kontanthjælp og sy-

I alt 79 % modtager pensionsydelser.
Det gør de samlede omkostninger til
pensioner til en meget stor udgiftspost
selvom meromkostningen på 10.600 kr.
pr. bruger er noget lavere end for borgere med kontanthjælpsydelser og sygedagpenge.

I tabel 2.8 ses omkostningerne til kommunale sundheds- og omsorgsydelser for
borgere med hjertesygdom fordelt på en
række sociodemografiske variable (køn,
alder, samlivsstatus, uddannelsesniveau
og etnisk baggrund).
En større andel kvinder end mænd modtager kommunale ydelser og andelen stiger med alderen. En større andel af borgere med hjertesygdom, der bor alene
modtager kommunale ydelser. Der ses
desuden en uddannelsesmæssig gradient.
Jo lavere uddannelsesniveau, des større
andel modtager hjælp. En mindre andel
af borgere med ikke-vestlig baggrund

modtager ydelser sammenlignet med
borgere med dansk baggrund.
Meromkostninger pr. bruger, der modtager ydelser er højere for kvinder end for
mænd og større for de 65+ årige end for
borgere med hjertesygdom under 65 år.
Meromkostningen pr. bruger er derimod
næsten den samme uanset om du er enlig
eller samlevende med partner. Uddannelsesniveau har heller ingen entydig
sammenhæng med meromkostningen pr.
bruger. Der er en tendens til at meromkostningen pr. bruger er større for borgere med ikke-vestlig baggrund sammenlignet med borgere med dansk baggrund.

I tabel 2.9 ses de kommunale sundhedsog omsorgsydelser fordelt på kommunesocialgrupper.
Omkring halvdelen af borgerne med
hjertesygdom i kommunesocialgruppe 3
og 4, som indeholder de mindst velstil-

lede kommuner, modtager kommunale
ydelser sammenlignet med omkring 40
% af borgere i kommunesocialgruppe 1
og 2.
Ved standardisering af omkostningerne
ses det, at der er højere omkostninger pr.

person til kommunale sundheds- og omsorgsydelser for de mindst velstillede
kommuner, hvorimod meromkostningerne pr. person er lavere. Dette indike-

rer, at der generelt er tale om borgere
med større behov for kommunale sundheds-og omsorgsydelser i kommunesocialgruppe 3 og 4.











Diabetes er en betegnelse for sygdomme, som påvirker glukosestofskiftet. Diabetes kan opdeles i type 1, som er insulinkrævende og type 2, som ikke er insulinkrævende. I denne rapport er diabetes
en samlet betegnelse for type 1 og 2.
Borgere med diabetes er identificeret via
Landspatientregistret og Lægemiddeldatabasen (bilag 2). I Region Hovedstaden
har 6 % af borgerne diabetes (Lau et al.
2015).

I det følgende afsnit præsenteres de totale omkostninger til borgere med diabetes
på tværs af sektorer i 2013. Der fokuseres på omkostninger forbundet med
kommunale sundheds-og omsorgsydel-

ser, overførselsindkomster, sygehusaktivitet, sygesikringsydelser og medicinforbrug.
I tabel 3.1 er omkostningerne opgjort
blandt borgere, der udelukkende har diabetes og blandt borgere, der udover diabetes har én eller flere andre kroniske
sygdomme (komorbiditet).
I alt 18.100 borgere har diabetes alene,
mens 23.700 borgere har diabetes i
kombination med anden kronisk sygdom. Alt i alt har 41.800 borgere i deltager-kommunerne diabetes. Blandt borgere med diabetes alene har 36 % modtaget
hjælp i kommunalt regi, 62 % er på
overførselsindkomst og 65 % har haft
sygehusaktivitet. Næsten alle har et me-

dicinforbrug og benytter sig af sygesikringsydelser (98 %). Andelen, der har
modtaget ydelser er generelt højere
blandt borgere med diabetes i kombination med anden kronisk sygdom, sammenlignet med borgere med diabetes
alene.

For borgere med diabetes alene er de totale meromkostninger ligeledes størst for
overførselsindkomster (285 mio. kr.).
For borgere med diabetes i kombination
med anden kronisk sygdom er de totale
meromkostninger størst for sygehusaktivitet (442 mio. kr.).

De totale omkostninger til borgere med
diabetes alene er ca. 2,1 mia. kr. Dette
tal er tre gange højere for borgere med
komorbiditet. Den største omkostning er
for begge grupper overførselsindkomster
– for borgere, der alene har diabetes udgør denne post over halvdelen af omkostningerne.

Fokuseres der på de kommunale omkostninger og meromkostninger er der
også her en mangedobling i omkostninger og meromkostninger til borgere, der
udover diabetes har anden kronisk sygdom. Samlet set er den kommunale
meromkostning for en borger med diabetes 8.500 kr., mens den kommunale
meromkostning er 20.200 kr. pr. person
med komorbiditet.

Alle med
diabetesa
Diabetes

Diabetes

I figur 3.1 ses de totale omkostninger pr.
person standardiseret til populationen
af borgere i Region Hovedstaden med
mindst én kronisk sygdom og med samme køns- og aldersfordeling. Som det
fremgår af figuren, er der fortsat markante forskelle i omkostninger såvel som

meromkostninger når der standardiseres,
således er omkostningerne til en borger
med komorbiditet dobbelt så høje som til
en borger, der alene har diabetes. Tilsvarende er meromkostningerne væsentlig
højere for borgere med komorbiditet.

I det følgende vises omkostningerne til
de kommunale sundheds- og omsorgsydelser fordelt på typen af ydelse. I opgørelserne indgår både borgere, der alene har diabetes samt borgere med diabetes og komorbiditet (n= 41.800). Som
det fremgår af tabellerne har ikke alle
kommuner indberettet data på alle ydelser. I tabellerne er udelukkende vist de
gennemsnitlige omkostninger. Variationen mellem kommunerne beskrives i
teksten og kan ikke findes i tabellerne.
Hjemmehjælp og sygepleje
Omkostninger til hjemmehjælp
hjemmesygepleje er vist i tabel 3.2.

og

I alt 15 % af borgerne med diabetes
modtager hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp. Dette tal varierer i kommunerne fra 10 % til 18 %.
De gennemsnitlige omkostninger pr.

bruger er 64.700 kr. Omkostningerne pr.
bruger af hjemmehjælp varierer i kommunerne fra 28.600 kr. til 91.600 kr.
Meromkostningen pr. person er 3.700
kr., mens meromkostningen pr. bruger er
24.100 kr. Den lavere omkostning pr.
person skyldes, at ikke alle borgere med
diabetes modtager hjemmehjælp.
En række af kommunerne har haft mulighed for at opdele i hhv. personlig pleje og praktisk hjælp. I disse kommuner
er omkostningerne til personlig pleje
væsentlige højere end til praktisk hjælp.
De samlede omkostninger til personlig
pleje er ca. 185 mio. kr., og for praktisk
hjælp ca. 48 mio. kr. Meromkostningen
pr. bruger er 29.700 og 5.200 kr. for hhv.
personlig pleje og praktisk hjælp (data
ikke vist).

I alt 14 % af borgerne med diabetes
modtager hjemmesygepleje. Dette tal varierer i kommunerne fra 9 % til 23 %.
Omkostningerne pr. bruger af hjemmesygepleje er i gennemsnit 27.100 kr.
Omkostningerne pr. bruger varierer i
kommunerne fra 17.000 kr. til 44.400 kr.

Plejehjem, midlertidige pladser og botilbud
Omkostninger til plejehjem, midlertidige
pladser og botilbud er vist i tabel 3.3.
I alt 3 % af borgerne med diabetes opholder sig på plejehjem, mens 2 % har
anvendt et midlertidigt tilbud, for eksempel i forbindelse med aflastning eller
genoptræning efter indlæggelse. Blot 1
% af borgerne med diabetes er bosat på
et botilbud. Andelen af borgere på plejehjem varierer i kommunerne fra 2 % til 4
%.
Omkostningerne pr. bruger på plejehjem
er i gennemsnit 429.200 kr. Dette tal varierer i kommunerne fra 295.000 kr. til
561.500 kr. pr. bruger. For ophold på
midlertidige pladser er den gennemsnitlige pris 78.800 kr. pr. bruger. Dette tal
varierer i kommunerne fra 7.800 kr. til
94.800 kr. pr. bruger. At ophold på ple-

Meromkostningen pr. person er 2.500
kr., mens meromkostningen pr. bruger er
17.200 kr. Den lavere omkostning pr.
person skyldes, at ikke alle borgere med
diabetes modtager hjemmesygepleje.

jehjem er dyrere end en midlertidig
plads skyldes formentligt primært, at
opholdet er af længere varighed.
Meromkostningen pr. person er en del
lavere end meromkostningen pr. bruger
– dette både for plejehjem og for midlertidige pladser. Den lavere omkostning
pr. person skyldes, at ikke alle borgere
med diabetes bor på plejehjem eller
modtager et midlertidigt tilbud.
Nogle kommuner har været i stand til at
skelne mellem somatik- og demenspladser i forhold til ydelsen plejehjem. I disse kommuner er de gennemsnitlige omkostninger større for en demensplads
sammenlignet med en somatikplads.
Omkostningerne for en demensplads er i
gennemsnit 503.000 kr. pr. bruger ift.

414.000 pr. bruger for en somatikplads
(data ikke vist).
Botilbud er den mest omkostningstunge
boform, både i forhold til gennemsnitli-

ge omkostninger pr. bruger (490.600 kr.)
og meromkostninger pr. bruger (85.600
kr). Det kan skyldes, at disse borgere i
gennemsnit har boet længere tid på botilbuddet end borgere på plejehjem

a

Træning og rehabilitering
Omkostninger til træning og rehabilitering er vist i tabel 3.4. Det har været
vanskeligt at opgøre træning og rehabilitering ensartet på tværs af kommunerne.
Nedenstående tal skal således tolkes med
forsigtighed.
I alt 12 % af borgerne med diabetes
modtager træning i kommunalt regi.
Dette tal varierer i kommunerne fra 2 %
til 14 %. Omkostningerne pr. bruger af

a
b

træning er i gennemsnit 9.900 kr., mens
meromkostningen pr. bruger er 4.700 kr.
Omkostningerne pr. bruger varierer i
kommunerne fra 2.800 kr. til 13.100 kr.
I alt fem kommuner har været i stand til
at indhente data i forhold til rehabilitering. I disse kommuner modtager 1 % af
borgerne med diabetes rehabilitering.
Omkostningerne pr. bruger er i gennemsnit 7.200 kr., mens meromkostningen
pr. bruger er 5.400 kr.

Hjælpemidler
Omkostninger til hjælpemidler er vist i
tabel 3.5. Der opdeles i henholdsvis
kropsbårne og tekniske hjælpemidler.
I alt 35 % af borgere med diabetes har
modtaget kropsbårne hjælpemidler som
eksempelvis sko, indlæg og injektionshjælpemidler, mens 8 % har modtaget
tekniske hjælpemidler som eksempelvis
madrasser. For kropsbårne hjælpemidler
varierer andelen i kommunerne fra 11 %

til 52 %, mens andelen for tekniske
hjælpemidler varierer fra 2 % til 11 %.
Omkostningerne pr. bruger af kropsbårne hjælpemidler er i gennemsnit 4.500
kr., mens omkostningerne pr. bruger af
tekniske hjælpemidler er 7.500 kr. Omkostningerne pr. bruger varierer i kommunerne fra 3.000 kr. til 13.800 kr. for
kropsbårne hjælpemidler, og fra 2.700
kr. til 12.600 kr. for tekniske hjælpemidler.

a
b

Standardiserede omkostninger til kommunale sundheds- og omsorgsydelser
I figur 3.2 er omkostninger til de ovenfor
nævnte sundheds- og omsorgsydelser
summeret og standardiseret på køn og
alder i henhold til borgere i Region Hovedstaden med mindst én kronisk sygdom.

Meromkostningerne for borgere med
komorbiditet er mere end dobbelt så stor
i forhold til meromkostningerne for borgere
med
diabetes
alene.

Omkostninger til kommunal medfinansiering
I dette afsnit uddybes kommunernes
omkostninger til de ydelser, som ligger i
det regionale sundhedssystem, men hvor
kommunerne qua den kommunale medfinansiering skal afholde dele af udgiften. Tabel 3.6 vedrører udelukkende den
del af omkostningerne, som omhandler
den kommunale medfinansiering – altså
kommunernes andel af omkostningerne.
Størstedelen af borgerne med diabetes
har haft kontakt til det regionale sundhedsvæsen. Således har 74 % af borgere
med diabetes haft sygehusaktivitet, 99 %

har modtaget sygesikringsydelser og 99
% har et forbrug af medicin. Den største
omkostning pr. bruger ses i forhold til
sygehusaktivitet, hvor omkostningerne i
gennemsnit beløber sig til 14.400 kr.
Meromkostningen pr. bruger af sygehusaktivitet på 5.300 kr. er ligeledes en del
større end meromkostningen pr. bruger
af sygesikringsydelser eller medicin.
Meromkostningen pr. bruger af sygesikringsydelser eller medicin beløber sig til
200 kr. pr. bruger.

Omkostninger til
overførselsindkomster
Omkostninger forbundet med overførselsindkomster til alle borgere med diabetes er vist i tabel 3.7.
I alt 17 % af borgerne med diabetes i den
erhvervsaktive alder (18-64 år) modtager
kontanthjælpsydelser, mens 7 % modtager sygedagpenge. Meromkostningen pr.

I tabel 3.8 ses omkostningerne til kommunale sundheds- og omsorgsydelser for
borgere med diabetes fordelt på en række sociodemografiske variable (køn, al-

bruger er 41.900 kr. for kontanthjælp og
18.300 kr. for sygedagpenge.
I alt 65 % af borgere med diabetes modtager pensionsydelser. Det gør de samlede omkostninger til pensioner til en meget stor udgiftspost for kommunerne
selvom meromkostningen på 19.200 kr.
er noget lavere end for borgere med kontanthjælpsydelser.

der, samlivsstatus, uddannelsesniveau og
etnisk baggrund).
En større andel kvinder end mænd meddiabetes modtager kommunale ydelser,

og andelen stiger med alderen. En større
andel af borgere med diabetes, der bor
alene modtager kommunale ydelser
sammenlignet med samlevende borgere.
Der ses desuden en uddannelsesmæssig
gradient. Jo lavere uddannelsesniveau,
des større andel modtager hjælp. Herudover modtager en mindre andel af borgere med ikke-vestlig baggrund ydelser
sammenlignet med borgere med dansk
baggrund.

Meromkostningerne pr. bruger, der modtager ydelser er større for kvinder end
for mænd, og større for de 65-79 årige
og enlige borgere med diabetes. Uddannelsesniveau har ingen entydig sammenhæng med meromkostningen pr. bruger.
Der er en tendens til, at meromkostningen pr. bruger er mindre for borgere med
ikke-vestlig baggrund sammenlignet
med borgere med dansk baggrund.

I tabel 3.9 ses de kommunale sundhedsog omsorgsydelser fordelt på kommunesocialgrupper.
Der ses ingen klar gradient hverken i andelen af brugere eller i omkostningerne
knyttet til brugen i forhold til kommune-

socialgrupper. Der er en lidt større andel
borgere med diabetes i kommunesocialgruppe 1, som indeholder de mest velstillede kommuner, der modtager kommunale ydelser, sammenlignet med de
øvrige kommunesocialgrupper.

Ved standardisering af omkostningerne
ses det, at meromkostningen pr. person
er højere i kommunesocialgruppe 1 i

forhold til de øvrige kommunesocialgrupper.











KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en kronisk uhelbredelig sygdom
i luftvejene og lungerne. I denne rapport
er borgere med KOL identificeret via
Landspatientregistret, Lægemiddeldatabasen og Sygesikringsregistret (se bilag
2). I Region Hovedstaden har 2,8 % af
borgerne KOL (Lau et al. 2015).

I det følgende afsnit præsenteres de totale omkostninger til borgere med KOL på
tværs af sektorer i 2013. Der fokuseres
på omkostninger forbundet med kom-

munale sundheds-og omsorgsydelser,
overførselsindkomster, sygehusaktivitet,
sygesikringsydelser og medicinforbrug.
I tabel 4.1 er omkostningerne opgjort
blandt borgere, der udelukkende har
KOL og blandt borgere der udover KOL
har én eller flere andre kroniske sygdomme (komorbiditet).
I alt 7.200 borgere har KOL alene, mens
16.800 har KOL i kombination med anden kronisk sygdom. Alt i alt har 24.000
borgere i deltager-kommunerne KOL.

Blandt borgere med KOL alene har 24 %
modtaget hjælp i kommunalt regi, 70 %
er på overførselsindkomst og 63 % har
haft sygehusaktivitet. Næsten alle borgere med KOL har et medicinforbrug og
benytter sig af sygesikringsydelser. Andelen, der har modtaget ydelser er generelt højere blandt borgere med KOL i
kombination med anden kronisk sygdom, sammenlignet med borgere med
KOL alene.
De totale omkostninger til borgere med
KOL alene er ca. 1,0 mia. kr. Dette tal er
fire gange højere for borgere med komorbiditet. Den største omkostning er for
begge grupper overførselsindkomster –
for borgere med KOL alene udgør denne
post over halvdelen af omkostningerne.

Med hensyn til meromkostninger for
borgere med KOL alene, er de totale
meromkostninger størst for overførselsindkomster (171 mio. kr.). For borgere
med KOL i kombination med anden
kronisk sygdom er de totale meromkostninger størst for sygehusaktivitet (622
mio. kr.).
Fokuseres der på de kommunale omkostninger, er der også her en mangedobling i omkostningerne til borgere, der
udover KOL også har anden kronisk
sygdom. For en borger med KOL og
komorbiditet er den kommunale meromkostning 27.200 kr. pr. person sammenlignet med en borger uden kronisk sygdom. Hertil skal lægges omkostninger til
overførselsindkomster som ikke er medregnet.

I figur 4.1 ses de totale omkostninger pr.
person standardiseret til populationen af
borgere i Region Hovedstaden med
mindst én kronisk sygdom og samme alders- og kønsfordeling. Som det fremgår
af figuren, er der fortsat markante forskelle i omkostninger såvel som merom-

kostninger når der standardiseres, således er meromkostningerne til en borger
med komorbiditet mere end 30.000 kr.
højere end til en borger, der alene har
KOL.

I det følgende vises omkostningerne til
de kommunale sundheds- og omsorgsydelser fordelt på typen af ydelse. I opgørelserne indgår både borgere, der udelukkende har KOL samt borgere med
KOL og komorbiditet (n= 24.000). Som
det fremgår af tabellerne har ikke alle
kommuner indberettet data på alle ydelser. I tabellerne er udelukkende vist de
gennemsnitlige omkostninger. Variationen mellem kommunerne beskrives i
teksten og kan ikke findes i tabellerne.
Hjemmehjælp og sygepleje
Omkostninger til hjemmehjælp
hjemmesygepleje er vist i tabel 4.2.

og

I alt 25 % af borgerne med KOL modtager hjemmehjælp i form af personlig
pleje og praktisk hjælp. Dette tal varierer
i kommunerne fra 16 % til 27 %. Omkostningerne pr. bruger af hjemmehjælp

er i gennemsnit 62.500 kr. Omkostningerne pr. bruger varierer i kommunerne
fra 34.100 kr. til 84.300 kr.
Meromkostningen pr. person er 6.600
kr., mens meromkostningen pr. bruger er
26.900 kr. Den lavere omkostning pr.
person skyldes, at ikke alle borgere med
KOL modtager hjemmehjælp.
En række af kommunerne har haft mulighed for at opdele i hhv. personlig pleje og praktisk hjælp. I disse kommuner
er omkostningerne til personlig pleje
væsentligt højere end til praktisk hjælp.
De samlede omkostninger til personlig
pleje er ca. 159 mio. kr., og for praktisk
hjælp ca. 45 mio. kr. Meromkostningen
pr. bruger er 32.100 kr. og 6.500 kr. for
hhv. personlig pleje og praktisk hjælp
(data ikke vist).

I alt 20 % af borgerne med KOL modtager hjemmesygepleje. Dette tal varierer i
kommunerne fra 14 % til 27 %. Omkostningerne pr. bruger af hjemmesygepleje er i gennemsnit 24.300 kr. Dette tal
varierer i kommunerne fra 13.700 kr. til
42.100 kr. pr. bruger.

Plejehjem, midlertidige pladser og botilbud
Omkostninger til plejehjem, midlertidige
pladser og botilbud er vist i tabel 4.3.
I alt 5 % af borgerne med KOL opholder
sig på plejehjem, mens 4 % har anvendt
et midlertidigt tilbud f.eks. i forbindelse
med aflastning eller genoptræning efter
indlæggelse. Blot 1 % af borgerne er bosat på botilbud. Andelen af borgere, der
opholder sig på plejehjem varierer i
kommunerne fra 3 % til 6 %, mens andelen der har anvendt et midlertidigt tilbud
varierer i kommunerne fra 2 % til 7 %.
Omkostningen pr. bruger på plejehjem
er i gennemsnit 420.100 kr. Dette tal varierer i kommunerne fra 294.000 kr. til
614.000 pr. bruger. For midlertidige
pladser er den gennemsnitlige pris
79.000 kr. pr. bruger. Dette tal varierer i
kommunerne fra 8.300 kr. til 111.000 kr.
pr. bruger. At ophold på plejehjem er

Meromkostningen pr. person er 2.600
kr., mens meromkostningen pr. bruger af
hjemmesygepleje er 13.400 kr. Den lavere omkostning pr. person skyldes, at
ikke alle borgere med KOL modtager
hjemmesygepleje.

dyrere end en midlertidig plads skyldes
formentligt primært, at opholdet er af
længere varighed.
Meromkostningen pr. person er en del
lavere end meromkostningen pr. bruger
– dette både for plejehjem og for midlertidige pladser. Den lavere omkostning
pr. person skyldes, at ikke alle borgere
med KOL bor på plejehjem eller modtager et midlertidigt tilbud.
Nogle kommuner har haft mulighed for
at skelne mellem somatik- og demenspladser i forhold til ydelsen plejehjem. I
disse kommuner er de gennemsnitlige
omkostninger større for en demensplads
sammenlignet med en somatikplads.
Omkostningerne for en demensplads er i
gennemsnit 510.400 kr. pr. bruger i forhold til 409.300 kr. pr. bruger for en somatikplads (data ikke vist).

Botilbud er den mest omkostningstunge
boform når vi ser på de gennemsnitlige
omkostninger pr. bruger (463.200 kr.).

Det kan skyldes, at disse borgere i gennemsnit har boet længere tid på botilbuddet end borgere på plejehjem.

a

Træning og rehabilitering
Omkostninger til træning og rehabilitering er vist i tabel 4.4. Det har været
vanskeligt at opgøre træning og rehabilitering ensartet på tværs af kommunerne.
Nedenstående tal skal således tolkes med
forsigtighed.
I alt 16 % af borgerne med KOL modtager træning i kommunalt regi. Dette tal
varierer i kommunerne fra 10 % til 19
%. Omkostningen pr. bruger af træning
er i gennemsnit 8.800 kr., mens merom-

a
b

kostningen pr. bruger er 3.800 kr. Omkostningen pr. bruger varierer i kommunerne fra 3.100 kr. til 12.900 kr.
I alt fem kommuner har været i stand til
at indhente data i forhold til rehabilitering. I disse kommuner modtager 1 % af
borgerne med KOL rehabilitering. Omkostningerne pr. bruger er i gennemsnit
4.400 kr., mens meromkostningen pr.
bruger er 3.200 kr.

Hjælpemidler
Omkostninger til hjælpemidler er vist i
tabel 4.5. Der opdeles i henholdsvis
kropsbårne og tekniske hjælpemidler.
I alt 17 % af borgere med KOL har modtaget kropsbårne hjælpemidler som eksempelvis en iltmaske eller en pepfløjte,
mens 12 % har modtaget tekniske hjælpemidler som eksempelvis en badebænk
eller en elstol, der monteres på trappen.
For kropsbårne hjælpemidler varierer
andelen i kommunerne fra 6 % til 25 %,

mens andelen for tekniske hjælpemidler
varierer fra 3 % til 18 %.
Omkostningerne pr. bruger af kropsbårne hjælpemidler er i gennemsnit 6.000
kr., mens omkostningerne pr. bruger af
tekniske hjælpemidler er 8.300 kr. Omkostningerne pr. bruger varierer i kommunerne fra 4.500 kr. til 12.400 kr. for
kropsbårne hjælpemidler, og fra 2.300
kr. til 15.800 kr. for tekniske hjælpemidler.

a
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Standardiserede omkostninger til kommunale sundheds- og omsorgsydelser
I figur 4.2 er omkostningerne pr. person
til de ovenfor nævnte sundheds- og omsorgsydelser summeret og standardiseret
på køn og alder i henhold til borgere i
Region Hovedstaden med mindst én

kronisk sygdom. Meromkostningerne for
borgere med komorbiditet er mere end
dobbelt så stor i forhold til meromkostningerne for borgere med KOL alene.

Omkostninger til kommunal medfinansiering
I dette afsnit uddybes kommunernes
omkostninger til de ydelser, som ligger i
det regionale sundhedssystem, men hvor
kommunerne qua den kommunale medfinansiering skal afholde dele af udgiften. Tabel 4.6 vedrører udelukkende den
del af omkostningerne, som omhandler
den kommunale medfinansiering – altså
kommunernes andel af omkostningerne.
Størstedelen af borgerne med KOL har
haft kontakt til det regionale sundhedsvæsen. Således har 77 % af borgere med

KOL haft sygehusaktivitet, 99 % har
modtaget sygesikringsydelser og 98 %
har et forbrug af medicin. Den største
omkostning pr. bruger ses i forhold til
sygehusaktivitet, hvor omkostningerne i
gennemsnit beløber sig til 19.200 kr.
Meromkostningen pr. bruger af sygehusaktivitet på 9.300 kr. er ligeledes en del
større end meromkostningen pr. bruger
af sygesikringsydelser eller medicin.
Meromkostningen pr. bruger af sygesikringsydelser eller medicin er på hhv. 100
kr. og 300 kr. pr. bruger.

Omkostninger til
overførselsindkomster
Omkostninger forbundet med overførselsindkomster til borgere med KOL er
vist i tabel 4.7.
I alt 16 % af borgerne med KOL i den
erhvervsaktive alder (18-64 år) modtager
kontanthjælpsydelser, mens 6 % modtager sygedagpenge. Meromkostningen pr.
bruger med KOL er relativt stor. For eksempel er meromkostningen pr. bruger

45.400 kr. blandt borgere med KOL, der
modtager kontanthjælpsydelser.
I alt 75 % modtager pensionsydelser.
Det gør de samlede omkostninger til
pensioner til en meget stor udgiftspost
selvom meromkostningen pr. bruger på
24.200 kr. er noget lavere end for borgere med kontanthjælpsydelser.

I tabel 4.7 vises omkostningerne til
kommunale sundheds- og omsorgsydelser for borgere med KOL fordelt på en
række sociodemografiske variable (køn,
alder, samlivsstatus, uddannelsesniveau
og etnisk baggrund).
En større andel kvinder end mænd modtager kommunale ydelser, men meromkostninger pr. bruger, der modtager
ydelser er højere for mænd end for kvinder. Samme mønster ses for alder, hvor
andelen der modtager kommunale ydelser stiger med alderen, men meromkostningen pr. bruger er størst for de 18-64
årige. En større andel af borgere med

KOL, der bor alene modtager kommunale ydelser sammenlignet med samlevende borgere.
Der ses desuden en uddannelsesmæssig
gradient. Jo lavere uddannelsesniveau,
des større andel modtager hjælp. Dog er
meromkostningerne pr. bruger med lang
uddannelse væsentlig højere sammenlignet med de øvrige uddannelsesgrupper.
En mindre andel af borgere med ikkevestlig baggrund modtager ydelser
sammenlignet med borgere med dansk
baggrund, men meromkostningen pr.
bruger er større for borgere fra ikkevestlige lande.

I tabel 4.8 ses de kommunale sundhedsog omsorgsydelser fordelt på kommunesocialgrupper.
Der er en større andel af borgerne med
KOL, der modtager kommunale ydelser
i kommunesocialgruppe 4, som indeholder de mindst velstillede kommuner,

sammenlignet med de øvrige kommunesocialgrupper. Tilsvarende er omkostningerne og meromkostningerne også
størst i denne gruppe.
Ved standardisering af omkostningerne
ses det, at meromkostningerne pr. person
med KOL er højere for borgere i kom-

munesocialgruppe 4 end for borgere i de
mere velstillede kommunesocialgrupper.








Demens er en tilstand som opstår, når de
mentale færdigheder svækkes af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er
Alzheimers sygdom, men der er mere
end 200 sygdomme, som kan medføre
demens. I denne rapport er borgere med
demens identificeret via Landspatientregistret og Lægemiddeldatabasen (se bilag 2).

ser, overførselsindkomster, sygehusaktivitet, sygesikringsydelser og medicinforbrug.

Demens opgøres i denne rapport kun for
borgere over 65 år, da sygdommen meget sjældent forekommer blandt yngre
borgere. I Region Hovedstaden er 3,6 %
af de 65+ årige diagnosticeret med demens (Lau et al. 2015).

I alt 1.500 borgere har demens alene,
mens 4.300 borgere har demens i kombination med anden kronisk sygdom.
Alt i alt er 5.800 borgere diagnosticeret
med demens i deltager-kommunerne.
Blandt borgere med demens alene har 87
% modtaget hjælp i kommunalt regi, 100
% er på overførselsindkomst og 71 %
har haft sygehusaktivitet. Næsten alle
har et medicinforbrug og benytter sig af
sygesikringsydelser. Andelen, der har
modtaget ydelser er højere blandt borgere med demens i kombination med anden kronisk sygdom, sammenlignet med
borgere med demens alene.

I det følgende afsnit præsenteres de totale omkostninger til borgere med demens
på tværs af sektorer i 2013. Der fokuseres på omkostninger forbundet med
kommunale sundheds-og omsorgsydel-

I tabel 5.1 er omkostningerne opgjort
blandt borgere, der udelukkende har demens og blandt borgere, der udover demens har én eller flere andre kroniske
sygdomme (komorbiditet)

De totale omkostninger til borgere med
demens alene er 687 mio. kr. Dette tal er
tre til fire gange højere for borgere med
komorbiditet. Størstedelen af omkostningerne og meromkostningerne er relateret til kommunale sundheds- og omsorgsydelser. Således er meromkostningerne ca. 395 mio. kr. til borgere med
demens alene og 1.2 mia. kr. til borgere
med demens og komorbiditet.

Borgere med demens udgør en særlig
omkostningstung gruppe. Og omkostningerne er høje, især når det tages i betragtning, hvor få personer, der har en
demensdiagnose. I forhold til sygehusaktivitet ses imidlertid meget lave omkostninger, på trods af at mange har haft sygehusaktivitet. At indlæggelser blandt
borgere med demens er billige kan muligvis skyldes, at de har kortere indlæggelser eller gennemgår færre dyre operationer.

I figur 5.1 ses de totale omkostninger pr.
person standardiseret til populationen af
borgere i Region Hovedstaden med
mindst én kronisk sygdom og samme
køn-og aldersfordeling. Meromkostningerne forbundet med demens er særligt
høje. Herudover fremgår det, at der ikke

er stor forskel på meromkostningen for
borgere med demens alene sammenlignet med borgere med demens og komorbiditet. Dette kan skyldes at omkostningerne i høj grad relaterer sig til demensdiagnosen.

I det følgende vises omkostningerne til
de kommunale sundheds- og omsorgsydelser fordelt på typen af ydelse. I opgørelserne indgår både +65 årige borgere, der alene har demens samt borgere
med demens og komorbiditet (n= 5.800).
Som det fremgår af tabellerne har ikke
alle kommuner indberettet data på alle
ydelser. Grundet det lave antal borgere
med demens i de deltagende kommuner,

er det ikke muligt at opgøre omkostningerne på kommuneniveau. Variationen i
omkostningerne mellem kommunerne
vil derfor ikke blive angivet i beskrivelsen af de kommunale sundheds- og omsorgsydelser for demens.

Hjemmehjælp og sygepleje
Omkostninger til hjemmehjælp
hjemmesygepleje er vist i tabel 5.2.

og

I alt 43 % af borgerne med demens modtager hjemmehjælp i form af personlig
pleje og praktisk hjælp. Omkostningen
pr. bruger af hjemmehjælp er i gennemsnit 122.900 kr. Meromkostningen pr.
person er 32.600 kr., mens meromkostningen pr. bruger er 76.800 kr. Den lavere omkostning pr. person skyldes, at ikke
alle borgere med demens modtager
hjemmehjælp.
En række af kommunerne har haft mulighed for at opdele i hhv. personlig ple-

Plejehjem, midlertidige pladser og botilbud
Omkostninger til plejehjem og midlertidige pladser er vist i tabel 5.3.
Tabellen viser ikke resultater for botilbud, da opgørelserne er begrænset til de
65 + årige.
I alt 54 % af borgerne med demens opholder sig på plejehjem, mens 10 % har
anvendt et midlertidigt tilbud. Der er således en stor andel af borgere med demens, der ikke bor i eget hjem.

je og praktisk hjælp. De samlede omkostninger til personlig pleje er ca. 29
mio. kr. og for praktisk hjælp ca. 46 mio.
kr. Meromkostningerne pr. bruger til
personlig pleje er væsentlig højere end
til praktisk hjælp. Meromkostningerne
pr. bruger er for personlig pleje ca.
70.000 kr. og for praktisk hjælp ca.
10.500 kr. (data ikke vist).
I alt 44 % af borgerne modtager hjemmesygepleje. Omkostningen pr. bruger
af hjemmesygepleje er i gennemsnit
24.900 kr. Meromkostningen pr. person
er 6.400 kr., mens meromkostningen pr.
bruger er 14.500 kr.

Omkostningerne pr. bruger på plejehjem
er ca. 478.000 kr. For midlertidige pladser er den gennemsnitlige pris 76.000 kr.
pr. bruger. At ophold på plejehjem er dyrere end en midlertidig plads skyldes
formentligt primært, at opholdet er af
længere varighed.
Meromkostningen pr. person er en del
lavere end meromkostningen pr. bruger
– dette både for plejehjem og for midlertidige pladser. Den lavere omkostning
pr. person skyldes, at ikke alle borgere

med demens bor på plejehjem eller modtager et midlertidigt tilbud.
Nogle kommuner har været i stand til at
skelne mellem somatik- og demenspladser i forhold til ydelsen plejehjem. I disse kommuner er de gennemsnitlige omkostninger større for en demensplads

sammenlignet med en somatikplads.
Omkostningerne for en demensplads er i
gennemsnit 532.200 kr. pr. bruger i forhold til 453.700 kr. pr. bruger for en somatikplads. Der er imidlertid kun 14 %
af borgerne med demens, der er registreret som havende en demensplads (data
ikke vist).

a

Træning og rehabilitering
Omkostninger til træning er vist i tabel
5.4. Det har været vanskeligt at opgøre
træning ensartet på tværs af kommunerne. Nedenstående tal skal således tolkes
med forsigtighed. Herudover er der ikke
opgjort resultater for rehabilitering, da
meget få borgere med demens har deltaget i rehabiliteringsforløb.

a

I alt 16 % af borgerne med demens modtager træning i kommunalt regi. Omkostningerne pr. bruger af træning er i
gennemsnit 6.100 kr. Da antallet af borgere med demens er relativt lavt, er det
ikke muligt at beregne meromkostningen
til træning blandt borgere med demens.

Hjælpemidler
Omkostninger til hjælpemidler er vist i
tabel 5.5. Der opdeles i henholdsvis
kropsbårne og tekniske hjælpemidler.
I alt 30 % af borgerne med demens har
modtaget kropsbårne hjælpemidler, som
eksempelvis kompressionsstrømper og

bleer, mens 26 % har modtaget tekniske
hjælpemidler, som eksempelvis toiletstop og lift.
Omkostningerne pr. bruger af kropsbårne hjælpemidler er i gennemsnit 3.700
kr., mens omkostningerne pr. bruger af
tekniske hjælpemidler er 6.900 kr.

a
b

Standardiserede omkostninger til kommunale sundheds- og omsorgsydelser
I figur 5.2 er omkostningerne til de
ovenfor nævnte sundheds- og omsorgsydelser summeret og standardiseret på
køn og alder i henhold til borgere i Region Hovedstaden med mindst én kronisk sygdom.
Omkostningerne til kommunale ydelser
forbundet med demens er særligt høje.
Herudover fremgår det, at der ikke er
stor forskel på omkostninger og meromkostninger for borgere med demens alene sammenlignet med borgere med de-

mens og komorbiditet. Dette kan skyldes
at omkostningerne i høj grad relaterer
sig til demensdiagnosen.
Ses der på meromkostninger blandt borgere med demens er disse stort set tilsvarende de totale omkostninger pr. borger.
Det skyldes at langt de fleste borgere
med demens modtager kommunale
sundheds- og omsorgsydelser og er langt
mere omkostningstunge end andre borgere med kronisk sygdom.

Omkostninger til kommunal medfinansiering
I dette afsnit uddybes kommunernes
omkostninger til de ydelser, som ligger i
det regionale sundhedssystem, men hvor
kommunerne qua den kommunale medfinansiering skal afholde dele af udgiften. Tabel 5.6 vedrører udelukkende den
del af omkostningerne, som omhandler
den kommunale medfinansiering – altså
kommunernes andel af omkostningerne.
Størstedelen af borgerne med demens
har haft kontakt til det regionale sundhedsvæsen. Således har 76 % af borgere

med demens haft sygehusaktivitet, 100
% har modtaget sygesikringsydelser og
99 % har et forbrug af medicin. Den
største omkostning pr. bruger ses i forhold til sygehusaktivitet, hvor omkostningerne i gennemsnit beløber sig til
15.500 kr.
Meromkostningen pr. bruger af sygehusaktivitet er 1.400 kr., mens meromkostningen til medicin er på 100 kr. pr. bruger.

Omkostninger til
overførselsindkomster
Omkostninger forbundet med medfinansiering af overførselsindkomster til borgere med demens er vist i tabel 5.6. Tabellen viser ikke resultater for kontanthjælp og sygedagpenge, da opgørelsen
er begrænset til de 65+ årige.

I tabel 5.8 ses omkostninger til kommunale sundheds- og omsorgsydelser for
borgere med demens fordelt på en række
sociodemografiske variable (køn, alder,
samlivsstatus, uddannelsesniveau og etnisk baggrund).
En lidt større andel kvinder end mænd
modtager kommunale sundheds- og omsorgsydelser. Andelen stiger med alderen. En større andel af borgere med demens, der bor alene modtager kommuna-

I alt 100 % af borgerne med demens
modtager pensionsydelser. De samlede
omkostninger til pensioner er ca.
736.000 mio.kr., mens meromkostningerne pr. bruger er 9.000 kr.

le ydelser sammenlignet med samlevende borgere.
Der ses desuden en uddannelsesmæssig
gradient. Jo lavere uddannelsesniveau,
des større andel modtager hjælp. Endelig
ses det, at en større andel af borgerne
med demens med dansk eller anden vestlig baggrund modtager kommunale ydelser sammenlignet med borgere med ikke-vestlig baggrund.

Meromkostningerne pr. bruger, der modtager ydelser er en smule højere for
kvinder end for mænd, og ligeledes lidt
højere for de 80+ årige sammenlignet
med de 65-79 årige. Meromkostningerne
pr. bruger er omkring dobbelt så stor for
enlige borgere med demens sammenlignet med samlevende borgere. Uddannel-

sesniveau synes ikke at have en entydig
sammenhæng med meromkostningen pr.
bruger. Meromkostningen pr. bruger er
lidt større for borgere med dansk baggrund sammenlignet med borgere med
ikke-vestlig baggrund.

I tabel 5.9 ses de kommunale sundhedsog omsorgsydelser fordelt på kommunesocialgrupper.
Størstedelen af borgere med demens i de
fire kommunesocialgrupper modtager
kommunale ydelser. Der er en marginalt
større andel af borgere med demens i

kommunesocialgruppe 3 og 4, som indeholder de mindst velstillede kommuner, sammenlignet med kommunesocialgruppe 1 og 2.
Ved standardisering af omkostningerne
ses det, at der er højere meromkostninger pr. person i de mindst velstillede
kommunesocialgrupper.

Denne rapport giver et indblik i fordelingen af omkostninger blandt borgere
med kronisk sygdom i en række kommuner i Region Hovedstaden.
Generelt har rapporten vist, at borgere
med demens adskiller sig fra de andre
sygdomme på en række områder. Ikke
kun fordi alderssammensætningen er anderledes end ved de andre sygdomme,
men også fordi det forbrugsmønster borgere med demens har, adskiller sig fra
det forbrugsmønstre, der ses hos borgere
med hjertesygdom, diabetes og KOL.
Denne sammenfatning omhandler variationer i omkostninger, meromkostninger
og brug af ydelser på tværs af sygdomme.
Totale omkostninger for alle borgere
I opgørelserne af de totale omkostninger
for de fire sygdomme ses det, at de
kommunale omkostninger til egne sundheds- og omsorgsydelser langt overstiger
kommunernes omkostninger til den
kommunale medfinansiering. Det ses
endvidere for borgere med demens, at
omkostningerne til kommunale sundheds-og omsorgsydelser overstiger omkostningerne til sygehusaktivitet.

I figur 6.1 ses de totale omkostninger pr.
person opdelt på forskellige typer af
ydelser. Figuren viser de totale omkostninger for hver alder, da alder er af stor
betydning for forbrug af såvel sygehusydelser som kommunale sundheds- og
omsorgsydelser. Figuren er ikke sygdomsspecifik.
For hver alder ses fordelingen af omkostninger til:
 Kommunale sundheds- og omsorgsydelser
 Kommunal medfinansiering
 Sygehusaktivitet, sygesikringsydelse og medicinforbrug
 Overførselsindkomster
Det ses som forventet, at omkostningsniveauet stiger med stigende alder. Det
ses endvidere, at omkostningerne til
kommunale sundheds- og omsorgsydelser stiger markant mere med stigende alder sammenlignet med omkostningerne
til sygehusaktivitet, sygesikringsydelser
og medicin. Der er endog en tendens til,
at omkostningerne til sygehusaktivitet
først stagnerer og derefter falder i de
ældste aldersgrupper, mens omkostningerne til kommunale ydelser fortsætter
med at stige. Dette kan skyldes, at de
ældste borgere, der fortsat lever, er forholdsvist raske borgere, der ikke nød-

vendigvis har et behandlingsbehov på
sygehus. Figur 6.1 indikerer imidlertid,
at disse borgere fortsat har stigende plejebehov i forhold til brug af kommunale
ydelser. Med alderen bliver borgerne altså ikke nødvendigvis syge men mindre
selvhjulpne.

forhold til de øvrige kommunale omkostninger relateret til kommunale sundheds- og omsorgsydelser. Fokuseres der
udelukkende på niveauet af omkostninger synes det i højere grad at være plejeopgaven og i mindre grad omkostningerne til sygehusvæsnet, som kommunerne kan have en økonomisk interesse i
at forudsige og styre ved den kommunale planlægning.

Figur 6.1 viser endvidere tydeligt, at den
kommunale medfinansiering udgør en
meget lille andel af omkostningerne i
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Variation i totale meromkostninger på
tværs af sygdomme
Meromkostninger er et udtryk for den
øgede omkostning, som er en følge af
den aktuelle sygdom. For borgere med
hjertesygdom, borgere med diabetes og
borgere med KOL er de standardiserede
totale meromkostninger nogenlunde på
samme niveau (figur 6.2). De totale
meromkostninger for borgere, der alene
har hjertesygdom, diabetes eller KOL
varierer fra ca. 39.000 kr. pr. person med

diabetes til ca. 49.000 kr. pr. person med
KOL, mens meromkostningerne for borgere med flere samtidige sygdomme
(komorbiditet) generelt er højere og varierer fra ca. 69.000 for borgere med diabetes til 81.000 for borgere med KOL.
Endelig viser resultaterne, at personer
med demens generelt har højere meromkostninger end borgere med hjertesygdom, diabetes og KOL. Dette skyldes

blandt andet, at borgere med demens er
ældre og mere plejekrævende. Disse resultater understøtter, at der på tværs af
sektorer er en økonomisk gevinst både

ved forebyggelse af, at sygdom opstår
hos den enkelte borger og ved forebyggelse af komorbiditet hos borgere, der
allerede har en kronisk sygdom.
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Variation i meromkostninger til kommunale sundheds- og omsorgsydelser på
tværs af sygdomme
Blandt borgere med hjertesygdom, diabetes og KOL er meromkostningerne til
kommunale sundheds-og omsorgsydelser
mere end dobbelt så stor for personer
med komorbiditet sammenlignet med
personer med sygdommen alene (se figur 6.3). For borgere med demens er forskellen i meromkostningerne for borgere
med demens alene og demens med komorbiditet derimod ikke så markant forskellige. Det indikerer, at meromkostningerne i høj grad er relateret til personens demensdiagnose. Til gengæld er
meromkostningerne til borgere med demens væsentlige højere end meromkostningerne til borgere med hjertesygdom,
diabetes og KOL. Forskellen mellem

demens og de øvrige sygdomme kan
delvist tilskrives, at personer med demens er afgrænset til de 65+-årige. Der
er således tale om en alderseffekt. Men
en anden forklaring er, at en meget høj
andel af borgerne med demens bor permanent på plejehjem eller har en midlertidig plads. Rapporten har vist, at omkostningerne til plejehjem og midlertidige pladser er væsentlig højere end til de
øvrige kommunale sundheds- og omsorgsydelser. Så alt i alt er det forventeligt, at de kommunale meromkostninger
er væsentlig højere for borgere med demens end for borgere med hjertesygdom,
diabetes og KOL.
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Brug af kommunale sundheds-og omsorgsydelser
Brug af kommunale sundheds- og omsorgsydelser er i høj grad afhængig af
alder. Forbruget på tværs af sygdomme
varierer stort set ikke, når der tages hensyn til alder. Således er variationen i andelen der modtager kommunale ydelser
for borgere på 80+ år kun få procentpoint. Andelen, der modtager kommunale
ydelser varierer fra 77 % blandt borgere
med hjertesygdom til 91 % blandt borgere med demens.
I forhold til andre sociodemografiske
faktorer ser vi de samme tendenser på
tværs af sygdomme. En større andel
kvinder end mænd, og enlige frem for
samlevende borgere har et forbrug af
kommunale sundheds- og omsorgsydelser. Det samme gælder borgere med kort
uddannelse. Endelig er der en mindre
andel af borgere med ikke-vestlig bag-

grund, der gør brug af kommunale sundheds- og omsorgsydelser.
Variation i omkostninger og meromkostninger i forhold til sociodemografiske
faktorer
Omkostningsniveauet i henhold til sociodemografiske faktorer varierer i høj
grad på tværs af sygdomme. For køn
gælder det for personer med hjertesygdom, diabetes og demens at omkostningerne og meromkostningerne pr. bruger
er højest for kvinder. For KOL ses det
derimod, at omkostningerne pr. bruger
fortsat er højest for kvinder, men at meromkostningerne pr. bruger er højere for
mænd. Det vil sige, at mænd når de får
en KOL-diagnose bliver mere omkostningstunge end andre mænd uden KOL.
Blandt enlige personer med diabetes,
KOL og demens ser vi tilsvarende, at
omkostninger og meromkostninger pr.
bruger følger hinanden og er højere for

enlige end for samlevende. For brugere
med hjertesygdom er der derimod stort
set ingen forskel i meromkostningerne
for enlige og samlevende.
Opdeles omkostninger og meromkostninger på uddannelsesniveau gælder det,
at de største omkostninger pr. bruger er
for de kortuddannede på tværs af sygdomme. For brugere med diabetes og
demens ses en uddannelsesmæssig gradient, hvor omkostningerne stiger med
faldende uddannelsesniveau. Dette er
ikke gældende for brugere med hjertesygdom og KOL. Der er for ingen af
sygdommene en uddannelsesmæssig
gradient i meromkostningerne pr. bruger.
Personer med ikke-vestlig baggrund har
på tværs af sygdommene de laveste omkostninger pr. bruger, men for personer
med hjertesygdom og KOL er meromkostningerne pr. bruger højest for personer med ikke-vestlige baggrund. Så set i
forhold til øvrige personer med ikkevestlig baggrund er personer med hjerte-

sygdom eller KOL væsentlig mere omkostningstunge.
Variation i omkostninger og meromkostninger i forhold til kommunesocialgruppe
De standardiserede omkostninger og
meromkostninger opdelt på kommunesocialgruppe er vist i figur 7.4. På tværs
af sygdommene er de standardiserede
omkostninger pr. person højest for personer i kommunesocialgruppe 3 og 4 –
de mindst velstillede kommuner. De
standardiserede meromkostningerne pr.
person er imidlertid forskellige fra sygdom til sygdom. For personer med KOL
og til dels demens er de standardiserede
meromkostninger højere for personer i
kommunesocialgruppe 3 og 4. For personer med hjertesygdom og diabetes er
de standardiserede meromkostningerne
pr. person imidlertid højest for borgere i
kommunesocialgruppe 1. Det vil sige at
meromkostningerne er højere hvis personen bor i en kommune, der tilhører
kommunesocialgruppe 1 end hvis personen bor i en kommune, der tilhører én af
de øvrige kommunesocialgrupper
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Dette bilag har til formål kort at opridse
hvad det er for data kommunerne har
indhentet i de kommunale økonomi-og
omsorgssystemer. Herudover beskrives
kommunernes erfaringer med at indhente data i forhold til følgende ydelser:
hjemmehjælp og hjemmesygepleje; plejehjem, midlertidige pladser og botilbud;
træning og rehabilitering; og hjælpemidler. En beskrivelse af de enkelte ydelser
kan findes i tabel 1.1.
Generelt for de 4 grupperinger af ydelser
gælder:
 Der er indberettet tid (timer/dage) og
omkostninger for 2013.
 Ved de enkelte variable er der taget
stilling
til
troværdigheden/validiteten af den indberettede
tid og omkostninger. Ekstreme værdier, dvs. enten meget små eller meget store værdier, der ikke stemmer
overens med hvad der er muligt ud
fra kommunernes beskrivelser, er
udeladt af beregningerne.

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje:
Hjemmehjælp er en fællesbetegnelse
for personlig pleje og praktisk hjælp i
borgerens eget hjem. Kommunerne har
indberettet visiteret tid, fratrukket pauseret tid. Visiteret tid er den tid det er vurderet, at hjemmehjælperen skal bruge i
borgerens hjem.

Kommunerne har anvendt de indberettede timepriser fra årsregnskabet 2013 for
personlig pleje (dagtid og øvrig tid) og
praktisk hjælp. Nogle kommuner har
haft vanskeligheder med at indberette visiteret tid, og har dermed været nødt til
at indberette planlagt eller leveret tid i
stedet. Herudover oplever nogle kommuner, at visse emner ikke er registreret
med et timeantal i de kommunale omsorgssystemer, men udelukkende med en
udgift. Sådan er det for ”tøjvask” for
nogle kommuner. Disse kommuner har
dermed kun indberettet udgiften. Tidsestimaterne er vurderet for usikre til at
inkludere i rapporten, hvorfor der alene
opgøres den totale omkostning i rapporten. Der skelnes ikke mellem private og
offentlige leverandører.
Hjemmesygepleje er en fællesbetegnelse for hjemmesygepleje og akutteam.
Kommunerne har indberettet visiteret
tid, fratrukket pauseret tid. Har kommunen ikke haft mulighed for at indberette
visiteret tid, er der indberettet planlagt
eller leveret tid i stedet. Der skelnes ikke
mellem dagtid og øvrig tid. Taksten er
den samme uanset om ydelsen er almindelig eller af akut karakter. Taksten er
desuden den samme for alle personalegrupper, uanset om den reelle udgift er
lavere for en sosu-assistent sammenlignet med en sygeplejerske. De fleste
kommuner har en rammebevilling til sy-

gepleje. Omkostningerne er derfor baseret på, at der til de enkelte brugere af
hjemmesygepleje er tilknyttet en basispris for hver visiteret time. Basisprisen
er estimeret på baggrund af beregninger
fra de tre kommuner, der initierede projektet (København, Hillerød og Gladsaxe
kommuner).
Plejehjem, midlertidige pladser og botilbud:
Der skelnes mellem ophold på plejehjem; ophold på midlertidige døgnpladser; og ophold på faste og midlertidige
botilbud.
I forhold til ophold på plejehjem har
nogle kommuner været i stand til at
skelne mellem somatik- og demenspladser. Disse kommuner har indberettet tid
(antal dage) og en gennemsnitstakst for
hhv. somatik og demens. Kommuner,
der ikke har kunnet skelne mellem somatik-og demenspladser har lavet en
samlet indberetning for henholdsvis tid
og omkostninger. Nogle kommuner har
ikke kunnet skelne midlertidige døgnpladser fra somatik-/demenspladser på
plejehjem.
Ophold på faste og midlertidige botilbud omfatter døgninstitutioner efter socialloven, §108 (varige botilbud), §107
(midlertidige botilbud) og §85 (socialpædagogisk støtte på botilbud). Med
henblik på at fordele tid (antal dage) og
omkostninger korrekt er der i indberetningen så vidt muligt skelnet mellem
egne borgere der er bosiddende på egne
botilbud, egne borgere der er bosiddende
på andre kommuners botilbud og andre
kommuners borgere bosiddende på
kommunens egne botilbud.
I beregningen af omkostningerne i forhold til ophold på plejehjem, midlertidige døgnpladser og botilbud har kommu-

nerne anvendt de mellemkommunale
takster.
Træning og rehabilitering:
Træning dækker al leveret træning under sundheds- eller serviceloven, både
individuel træning, holdtræning og kombinationer af de to. Data bærer præg af
en manglende ensartethed i registreringen af træning på tværs af kommunerne.
Eksempelvis kan nogle kommuner ikke
skelne mellem træning og rehabilitering
i omsorgssystemerne. På trods af forskelle i registeringen, viste det sig, at der
var en vis lighed i de indberettede omkostninger på tværs af kommunerne. Det
blev derfor besluttet at anvende en gennemsnitlig omkostning på træningsvariablen for alle kommuner, selvom denne
omkostning reelt dækker over variationer kommunerne imellem. Tid til dokumentation medregnes som regel ikke i
træningsvariablen.
I forhold til rehabilitering var det kun
enkelte kommuner, som kunne opgøre
tid (antal timer) og omkostninger hertil
og blandt disse var der en vis variation i
forhold til indholdet i variablen og størrelsen på omkostningerne. Alligevel er
omkostninger for variablen inkluderet i
beregningerne. Dette skyldes, at disse
estimater er de mest robuste og repræsentative tal, der kan fremskaffes på nuværende tidspunkt. På sigt vil det være
ønskværdigt med en større ensartethed i
registreringen og i gennemsigtigheden af
indholdet i variablen.
Hjælpemidler:
Der opdeles i henholdsvis kropsbårne og
tekniske hjælpemidler. Eksempler på
kropsbårne hjælpemidler er ortopædisk
fodtøj, stomihjælpemidler, parykker og

kompressionsstrømper. Eksempler på
tekniske hjælpemidler er senge, kørestole, lifte og rollatorer. For hjælpemidler
er der alene indberettet omkostninger.
I beregningen medtages alene nyindkøbte hjælpemidler, der kan henføres til en
specifik borger i kommunen. Flere
kommuner har en ordning, hvor tekniske
hjælpemidler genbruges. Desværre er
dette genbrug ikke personhenførbart i
registreringssystemerne og kan derfor

ikke medregnes i denne rapport. Udgifterne til tekniske hjælpemidler er således
konservative.
Hjælpemidler såsom effekter til boligindretning og biler er ikke medtaget i beregningen, da mange kommuner har
svært ved at trække disse data. Desuden
er der forskellig afskrivningspraksis i
forhold til bil på tværs af kommunerne i
regionen. Udgifter til kørsel af hjælpemidler indgår heller ikke.

Dette bilag har til formål at beskrive
rapportens metode i detaljer. I bilaget
findes information om
 hvordan studiepopulationen adskiller sig fra øvrige borgere i
Region Hovedstaden
 hvorledes kronisk sygdom defineres
 hvorledes de statistiske analyser
er foretaget
Studiepopulation
I det følgende sammenlignes studiepopulationen med borgere fra de kommuner i Region Hovedstaden der ikke deltager i projektet.
Ved en sammenligning af sociodemografiske faktorer blandt de kommuner,
der har deltaget i projektet og de øvrige
kommuner i regionen, ses det at kønsfordelingen er den samme blandt deltagende og ikke-deltagende kommuner
(Tabel 1). Derimod er der færre borgere
over 65 år, færre pensionister, og lidt
færre borgere med én eller flere kroniske
sygdomme i deltagende kommuner
sammenlignet med ikke-deltagende
kommuner. I de deltagende kommuner
er der endvidere en lidt højere andel af
borgere i beskæftigelse eller under uddannelse samt en højere andel med lang
videregående uddannelse. Endelig er

fordelingen i forhold til kommunesocialgruppe lidt skæv, idet der er færre borgere fra de mest velstillede kommuner
og flere borgere fra de mindst velstillede
kommuner blandt de deltagende kommuner.
Kommunesocialgruppe defineres ud fra
andelen af borgere i kommunen med
kort uddannelse, andelen udenfor arbejdsmarkedet og den gennemsnitlige
bruttoindkomst. I kommunesocialgruppe
1 indgår de mest velstillede kommuner,
mens de mindst velstillede kommuner
indgår i kommunesocialgruppe 4. De
deltagende kommuner fordeles i forhold
til kommunesocialgruppe som følger:
 Kommunesocialgruppe 1 (Egedal,
Gentofte, Hørsholm, Rudersdal)
 Kommunesocialgruppe 2 (Frederikssund, Gladsaxe, Helsingør, Hillerød,
Kbh Indre by, Kbh Vanløse, Kbh
Østerbro)
 Kommunesocialgruppe 3 (Ballerup,
Glostrup, Rødovre, Kbh Amager
Vest, Kbh Amager Øst )
 Kommunesocialgruppe 4 (Bornholm,
Høje Taastrup, Kbh Bispebjerg, Kbh
 Brønshøj-Husum, Kbh Nørrebro,
Kbh Valby, Kbh Vesterbro/Kongens
Enghave)
For nærmere beskrivelse af kommunesocialgrupper se Sundhedsprofil for region og kommuner 2013.

Definition af kronisk sygdom
De nationale registre indeholder ikke direkte information om hvorvidt en borger
har kronisk sygdom eller ej. I denne rapport identificeres borgere med kronisk
sygdom derfor ud fra oplysninger fra

Landspatientregistret, Lægemiddeldatabasen samt Sygesikringsregistret om diagnoser ved kontakter til hospitalssektoren, køb af medicin på recept samt for en

enkelt af sygdommene, ud fra sygdomsspecifikke ydelser i almen praksis.
Følgende kroniske sygdomme er i fokus
i denne rapport:





Hjertesygdom
Diabetes
KOL
Demens

Sygdommene er udvalgt, da de er hyppigt forekommende i Danmark og kræver mange ressourcer i det kommunale
system. Væsentligt er det desuden, at
sygdommene til en vis grad er forebyggelige. En deltaljeret gennemgang af definitioner og diagnosekoder anvendt til
at identificere sygdomsgrupperne fremgår af tabel 2.
Rapporten har desuden fokus på borgere
med komorbiditet. Komorbiditet dækker
over tilstedeværelsen af én eller flere
sygdomme udover en sygdom, som betragtes som primær. I denne rapport om-

fatter komorbiditet forekomsten af én af
de fire ovenstående kroniske sygdomme
i kombination med én eller flere af følgende sygdomme: Diabetes, hjertesygdom, KOL, demens, apopleksi, astma,
kræft, inflammatorisk ledsygdom, knogleskørhed, langvarig behandling med antidepressiv medicin, svær psykisk lidelse
og luftvejsallergi. Da en borger kan have
flere samtidige sygdomme betyder det,
at borgeren kan indgå i flere af de fire
undersøgte sygdomsgrupper samtidig.
De anvendte registeralgoritmer til identifikation af borgere med kronisk sygdom
har været i høring hos de sundhedsfaglige råd i Region Hovedstaden i forbindelse med udarbejdelsen af Sundhedsprofil
2013 – Kronisk Sygdom.
Kriterier for identifikation af borgere
med sygdomme, der ikke indgår i tabel
2, kan findes i Sundhedsprofil 2013 –
Kronisk Sygdom.















Statistisk analyse
Omkostninger
Omkostningerne summeres for alle
kommuner for at få så robuste estimater
som muligt. Det er ikke muligt at skelne
mellem, hvorvidt en omkostning er forbundet med den aktuelle sygdom eller
med en anden sygdom. Hvis en borger
med diabetes eksempelvis får en hjerne-

blødning, indgår omkostninger til indlæggelse, operation og efterfølgende
genoptræning i forbindelse med hjerneblødningen ligeledes i omkostningerne i
tabellerne for borgere med diabetes. I
rapportens tabeller er omkostningerne
for en gruppe borgere beregnet ved at

summere de individuelle omkostninger
for de relevante personer.
Meromkostninger
Der er foretaget sammenligninger mellem omkostninger til borgere med hjertesygdom, diabetes, KOL og demens og
samme type omkostninger til den øvrige
befolkning. Herved beregnes meromkostninger, som er et udtryk for den
øgede omkostning som følge af den aktuelle sygdom. I beregningerne af meromkostninger sammenlignes sygdomsgruppen med borgere uden den aktuelle

sygdom, se sammenligningsgrupperne i
Tabel 3. For borgere med sygdom A
men uden komorbiditet sammenlignes
med borgere uden kronisk sygdom. Borgere uden kronisk sygdom omfatter borgere uden følgende sygdomme: Diabetes, hjertesygdom, apopleksi, KOL, astma, kræft, inflammatorisk ledsygdom,
knogleskørhed, langvarig behandling
med antidepressiv medicin, svær psykisk
lidelse, demens eller luftvejsallergi. For
borgere med sygdom A og komorbiditet
tages der højde for antallet af samtidige
sygdomme (tabel 3).

For at beregne meromkostningen beregnes først den forventede omkostning.
Det er den omkostning vi ville forvente,
hvis borgerne i sygdomsgruppen havde
samme omkostningsniveau som borgerne uden den aktuelle sygdom (sammenligningsgruppen). Den forventede omkostning beregnes ved indirekte standar-

disering. Dette gøres for at skabe sammenlignelighed mellem sygdomsgruppen og sammenligningsgruppen. Herefter beregnes meromkostningen som forskellen på den faktiske omkostning og
den forventede omkostning. I figur 1 beskrives beregningen af den forventede
omkostning i detaljer.

I tabellerne præsenteres de totale meromkostninger såvel som meromkostninger pr. person og pr. bruger. Tabel 4 er

en oversigt over, hvorledes meromkostninger pr. person og pr. bruger er beregnet.
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