NOTAT

Udvikling i profilen af plejehjemsbeboere
Af Bodil Helbech Hansen
Formålet med dette notat er at beskrive udviklingen i plejehjemsbeboere fra
2008 til 2014 i forhold til deres alder, køn og brug af sundhedsvæsenet som
indikation for deres helbredstilstand.
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Hovedkonklusioner


Gennemsnitsalderen blandt plejehjemsbeboere er nogenlunde konstant (84 år).
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Tre ud af fire plejehjemsbeboere er kvinder, men andelen af mænd er stigende.
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Plejehjemsbeboeres forbrug af sundhedsvæsenet steget i perioden 2008-2014,
mens det ikke gør sig gældende blandt de øvrige ældre.



I 2008 havde plejehjemsbeboere årligt 21 kontakter med almen praksis i løbet af
et år, mens de 6 år senere i 2014 havde 24 kontakter om året i gennemsnit.
Blandt øvrige ældre (med samme køns og aldersfordeling) lå antallet konstant på
14 kontakter om året.



Andelen af plejehjemsbeboere, som blev indlagt på hospital i løbet af et år, steg
fra 37 pct. i 2008 til 42 pct. i 2014. Blandt øvrige ældre lå andelen konstant på ca.
29 pct.



Disse resultater indikerer, at plejehjemsbeboere er blevet en gruppe med dårligere helbred og dermed sandsynligvis også mere plejekrævende borgergruppe
end tidligere.

Definition af ”plejehjemsbeboere”
Plejehjemsbeboere omfatter personer, som bor på plejehjem/centre, plejeboliger, friplejeboliger samt selvejende institutioner og diakonhjem m.m. Afgrænsningen af plejehjemsbeboere er taget fra AEPI-registeret, som definerer plejehjemsbeboere ud fra en
kombination af kommunale EOJ-indberetninger af visitation til plejehjem for de kommuner, som indberetter dette (ca. en tredjedel), og Danmarks Statistiks imputation af plejehjemsbeboere ud fra adresseoplysning og alder i kommuner med manglende indberetninger. Registeret er vurderet til identificere plejehjemsbeboere med en relativt høj præcision (fejlmargin på +/- 3 pct.) i 2010. Da nogle ældre ikke flytter deres folkeregisteradresse, når de flytter på plejehjem, især hvis ægtefællen stadig bor hjemme, vurderes
det dog, at antallet af plejehjemsbeboere underestimeret med op til 25 pct.

NOTAT

1. Alder og køn blandt plejehjemsbeboere

Dato: 14. marts 2016

Tre ud af 4 plejehjemsbeboere er over 80 år. Gennemsnitsalderen blandt
plejehjemsbeboere har ligget nogenlunde konstant på 84 år fra 2008 til
2014. Blandt 80+ årige plejehjemsbeboere er gennemsnitsalderen 88 år,
mens den blandt 80+årige, som ikke bor på plejehjem, er 85 år.
Der er flere kvinder end mænd blandt plejehjemsbeboere – og blandt ældre
generelt. Blandt plejehjemsbeboere er tre ud af fire kvinder. Andelen af ældre mænd og mandlige plejehjemsbeboere er dog stigende jf. figur 1.
Figur 1. Andel kvinder blandt 80+ årige plejehjemsbeboere fra 2008 til 2014
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Note: Analysen er foretaget på en population af plejehjemsbeboere identificeret delvist ud fra
kommunale indberetninger og delvist ud fra Danmarks Statistiks imputation af plejehjemsbeboere ud fra informationer om bopælsadresse og alder, hvilket er forbundet med usikkerhed. Repræsentativiteten af plejehjemsbeboere i analysen vurderes dog ikke at have ændret sig over
tid. I en validering fra 2010 er algoritmens fejlmargin vurderet til at være +/- 3 procentpoint.
Kilde: KL-analyser på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik.

2. Brug af sundhedsvæsenet blandt plejehjemsbeboere
Plejehjemsbeboere bruger sundhedsvæsenet langt mere end andre ældre,
hvilket er ganske forventeligt. Men plejehjemsbeboeres forbrug af sundhedsvæsenet steget i perioden 2008-2014, mens det ikke gør sig gældende
blandt de øvrige ældre.
I 2008 havde plejehjemsbeboere i gennemsnit årligt 20,8 kontakter med almen praksis i løbet af et år, mens de 6 år senere i 2014 havde 23,6 kontakter om året i gennemsnit svarende til en stigning på 14 pct. Blandt ældre
med samme køns- og aldersfordeling, men som ikke bor på plejehjem, lå antallet konstant på 14-15 kontakter om året.
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Figur 2. Udvikling i gennemsnitligt årligt antal lægekontakter blandt plejehjemsbeboere fra 2008 til 2014
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Note: Analysen er lavet blandt 65-95 årige plejehjemsbeboere, og en sammenligningsgruppe af
ældre, som ikke bor på plejehjem, men med samme køns- og aldersfordeling. Plejehjemsbeboere er identificeret delvist ud fra kommunale indberetninger og delvist ud fra Danmarks Statistiks imputation af plejehjemsbeboere ud fra informationer om bopælsadresse og alder, hvilket
er forbundet med usikkerhed. Repræsentativiteten af plejehjemsbeboere i analysen vurderes
dog ikke at have ændret sig over tid. I en validering fra 2010 er algoritmens fejlmargin vurderet
til at være +/- 3 procentpoint.
Kilde: KL-analyser på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik.

Tilsvarende steg andelen af plejehjemsbeboere, som blev indlagt på hospital
i løbet af et år fra 37,2 pct. i 2008 til 42,4 pct. i 2014, også svarende til en 14
pct. stigning. Blandt øvrige ældre lå andelen konstant på ca. 29 pct.
Figur 3. Udvikling i andel af plejehjemsbeboere med mindst én årlig hospitalsindlæggelse fra 2008 til 2014
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Note: Analysen er lavet blandt 65-95 årige plejehjemsbeboere, og en sammenligningsgruppe af
ældre, som ikke bor på plejehjem, men med samme køns- og aldersfordeling. Plejehjemsbeboere er identificeret delvist ud fra kommunale indberetninger og delvist ud fra Danmarks Statistiks imputation af plejehjemsbeboere ud fra informationer om bopælsadresse og alder, hvilket
er forbundet med usikkerhed. Repræsentativiteten af plejehjemsbeboere i analysen vurderes
dog ikke at have ændret sig over tid. I en validering fra 2010 er algoritmens fejlmargin vurderet
til at være +/- 3 procentpoint.
Kilde: KL-analyser på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik.

Stigningen i antallet af kontakter blandt plejehjemsbeboere kan ikke forklares

med aldersforskelle, da gennemsnitsalderen blandt plejehjemsbeboere er
konstant i perioden, og sammenligningsgruppen af øvrige ældre, som ikke
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bor på plejehjem, er sammensat så den har samme køns- og aldersfordeling
som plejehjemsbeboerne i hvert år.
Det er væsentligt at påpege, at forbruget af sundhedsydelser både afspejler
behovet for og udbuddet af sundhedsydelser. Aktiviteten i sygehusvæsenet
har generelt været stigende i perioden. Det er derfor sandsynligt, at det konstante forbrug af sundhedsydelser blandt ældre, som ikke bor på plejehjem,
dækker over en kombination af sundere ældre og en generel aktivitetsstigning i hospitalssektoren. Tilsvarende kan en del af stigningen i forbruget af
hospitalsydelser blandt plejehjemsbeboere skyldes stigende udbud/ en generel aktivitetsstigning. Det ændrer dog ikke på, at forbruget af ydelser i de
to grupper af ældre borgere, har udviklet sig forskelligt.
Disse resultater indikerer derfor, at der er sket en forskydning, hvor gruppen
af plejehjemsbeboere er blevet en sygere, og dermed sandsynligvis generelt
mere svag borgergruppe med større behov for hjælp og pleje end tidligere,
sammenlignet med øvrige ældre.
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