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KL analyse, : 7. april 2021. Ren demografisk fremskrivning af kommunale og regionale sundhedsudgifter, 2019-2050



Medarbejderne på ældreområdet

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor, ”Social- syge og sundhedspersonale”, ekskl. ledere. Udvalgte (store) grupper. NB: Ekskl. 4.660 
voksenelever, ekskl. 1.740 sundhedsplejersker, ekskl. 3.800 ernæringsassistenter). I alt 89.295 fuldtidsansatte i januar 2020 

Farmakonomer 45 0%

Ergoterapeuter 3.207 3%

Fysioterapeuter 3.635 4%

Sygeplejersker 9.853 10%

Social- og sundhedsassistenter 
(inkl. 1639 sygehjælpere)

22.541 23%

Social- og sundhedshjælpere 27.520 28%

Hjemmehj., plejehjemsass., plejemedhj., 
plejere, sundhedsmedhj., pæd. ass., øvr. 

social & sundhedspers. 958 1%

Elever, assistent- 3.162 3%

Elever, hjælper- 1.046 1%

Elever, voksenelevløn 9.602 10%

Ikke-udd. social- og sundhedspers. 8.974 9%

Ikke-faglærte i rengøring + rengøringsass. 1.021 1%

Ernæringsass.-/hjælperelever 237 0%

Ernæringsass. 2.284 2%
Diætister, kostfaglige, PBere ernæring&sundhed, økonomaer 636 1%

Ledere ældreomsorg 1.057 1%

Ledende kostfaglige 213 0%

Ledende spl. 1.908 2%

Ledende ergo 215 0%

Ledende fys 239 0%

Kommunale fuldtidsårsværk 
på ældreområdet, marts 2022  
(Sundhedsområdet + tilbud til 
ældre + fællesudgifter og adm. 
indenfor voksen, ældre og 
handicapområdet. 
Dvs. ex. Sundhedspleje og 
tandområdet). 
I alt 98.350 årsværk.
Kilde: KRL Sirka + egne beregninger. 



Fuldtidsstillinger i kommunerne 2007-2021 (OBS: 2021 -> 2007!)

Anm: Figuren viser antal fuldtidsstillinger på overenskomstområdet ’Social- og sundhedspersonale, KL’ i maj måned det givne år. Kilde: KRL Sirka
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Aldersfordeling for kommunalt ansatte hjælpere og assistenter (dec. 2019) 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra KRL.



Frontstage-backstage: Sygeplejerskerne som eksempel
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Ledende 
sygeplejersker

Visiterende 
sygeplejersker

Fremskudt 

visitation

Akutsygeplejersker
Hjemme-

sygeplejersker

Faglige 
‘specialister’, 

tovholdere mv.

Forebyggende 
sygeplejersker

Sygeplejersker i 
‘projekter’

Udviklings-, 
kvalitets-, …-

sygeplejersker

‘Koordinerende’ 
sygeplejersker

Hvor ligger 
prestigen og 

løntillæggene? 

Hvor ligger alt 
det nye og 

spændende? 

Hvor ligger 
hverdagen 

uden 
kørelister? 

Hvor ligger de største 
rekrutterings- og 
fastholdeleses-
udfordringer? 

Assistenter 

(60-85 % af 
sygeplejen)

Hvor ligger 
helhedsplejen 
og den nære 

borgerkontakt? 



Hvad er problemet med BUM?

1. Det koster! 
• VIVE estimerer at ”i omegnen af 1.500 årsværk beskæftiget som visitatorer på 

ældreområdet” (Kilde: Foged, m.fl.: ”Notat: Estimat på årsværk af visitatorer 
ansat på det kommunale ældreområde”, september 2022, udgives denne uge).

• STM m.fl.: ”Ud af kontorerne – deltag i leveringen af kernevelfærd”?
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• Flere ældre – færre medarbejdere
• Men hverken ”rekrutteringsudfordringer” eller ”det demografiske pres” kan 

ændres med (endnu) flere penge

• Frontstage/backstage-brøken bliver mindre
• Flere om af vurdere, udvikle, beskrive, kontrollere, evaluere, kvalitetssikre, 

beskrive, forbedre og ikke mindst bevilge og bestille velfærdsydelser – færre om 
at levere velfærdsydelser

• Mere periferiydelse – mindre kerneydelse: Det kan vi vælge at ændre!

Udfordringerne



Tre mulige scenarier for fremtiden
• Scenarie 1 – Middelvejen: Sundhedsvæsensmodellen 

• Minus BUM: Ingen adskillelse af bestiller og udfører på det, der vedrører kroppen (træning 
§86, personlig pleje §83 + det der allerede er SUL). 

• Plus BUM: Kun myndighedsafgørelser på det der vedrører hjemmet (praktisk hjælp og 
bistand, madservice, vasketøj mv.).

• Sundhedsvæsensmodellen betyder integration af faglig vurdering og udførelse, ligesom i hele 
resten af sundhedsvæsenet.

• Scenarie 2 – Opgør med BUM: Vurdering af behov integreres i udførelse 
• Minus BUM: Adskillelsen af bestiller og udfører droppes helt, så myndighed (afgørelse) ikke 

adskilles fra udførelse, på nogen områder.

• Scenarie 3 – Status quo: Det muliges kunst 
• BUM som i dag: Indenfor nuværende lovgivning flyttes myndighed så tæt på udførelsen, som 

muligt, for at reducere det enorme ressourceforbrug kommunerne har til 
myndighedsopgaverne i dag og for at få borgers perspektiv og udførende medarbejderes 
viden koblet tættere til afgørelserne. 
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De kommunale opgaver
Et overblik

11



Hvad er det kommunale sundhedsvæsen?

Tandplejen 
§127-137

Midl. pladser §84.2

Hjemmepleje §83

Forebyggende 
hjemmebesøg §79a

Kroniker-rehab. §119
Misbrugs-
Behandling §141-42

Social-
psykiatrien?

Kommunal 
sundhedstjeneste §120

Bosteder?

KRAM-tilbud §119

Genoptræning §140

Sundhed er ikke 
kerneydelsen

Væresteder?

Pleje-boliger §192

Sundhed er 
kerneydelsen

Raske borgere

Syge/svækkede borgere

(Genop)træning §86

Dagtilbud?

Skoler?

Akutpladser §138

(Hjemme)sygepleje §138

12

Rehab-team §83a



13

• Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

• personlig hjælp og pleje,

• hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

• madservice

• Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal 
kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens 
funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1.

• Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til 
den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov.

• Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal 
kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83.

§ 83: En blandet landhandel!
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• Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til 
personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre 
personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen 
skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

• Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og 
tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i 
samarbejde med den enkelte modtager af forløbet.

• Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet 
beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal 
dette ske i samarbejde med modtageren.

• Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige 
hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og 
støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. 

§ 83a: Rehabilitere i stedet for at kompensere



Rehabilitering som paradigme:

To forskellige perspektiver på kerneopgaven

Kompenserende hjælp
• En social service hvor det vigtigste er, at 

borgerne er tilfredse med servicen

• Borgerne bliver glade – hvis de får 
kompenserende hjælp

• Udfordringer

• Kompensation giver faldende 
funktionsniveau og det giver faldende 
livskvalitet

• Faldende funktionsniveau giver flere 
udgifter til kommunen

Rehabiliterende hjælp
• En målrettet sundhedsfaglig indsats, hvor 

det vigtigste er, at det virker på 
funktionsniveauet

• Borgeren bliver glade – hvis de bliver mere 
selvhjulpne og mindre afhængige

• Udfordringer
• Manglende borgermotivation og ønske om 

mere kompenserende hjælp

• En stor kulturel, faglig, ledelsesmæssig og 
politisk ændring, der er svær at få til at lykkes 
i praksis
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Kommune 6
(2019)

Kommune 8
(2019)

Kommune 5
(jan.-sept. 2020)

§ 83 § 83a § 83 § 83a § 83 § 83a

I alt 95 5 99 1,17 93 7

Ernæring 8,3 0,3 5,3 0,01 2,7 0,0

Hverdagens aktiviteter SEL 1,1 0,2 0,0 0,00 1,7 0,1

Indkøb 0,7 0,1 0,6 0,02 0,3 0,0

Mobilitet 3,9 0,8 13,3 0,03 11,2 0,4

Personlig hygiejne 42,3 1,5 31,2 0,59 36,2 4,0

Rengøring 15,5 0,6 12,2 0,05 12,1 0,1

Tilberede/anrette mad 15,8 0,8 16,0 0,27 16,3 1,4

Tilsyn/Omsorg 2 1,4 0,1 0,5 0,00 0,3 0,0

Tøjvask 0,9 0,1 0,1 0,05 1,4 0,0

Udskillelser 5,3 0,2 19,6 0,16 10,3 1,2

Varig hjemmepleje versus midlertidig rehabilitering (i %)

Anm.: Tabellen viser timefordelingen (planlagt/disponeret tid) til indsatsområderne som andele på kommunernes udeområder.

Kilde: Udtræk fra kommunens omsorgssystem for 2019 samt VIVEs beregninger.
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• §88. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v.. 
Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter §83 ved en konkret, individuel 
vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Stk. 2. Tilbud efter 
§ 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. 

• § 89. I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken 
hjælp der er bevilget. 

• § 90. Hjælp efter §§ 83 og 86 skal leveres i overensstemmelse med den afgørelse, 
kommunalbestyrelsen har truffet efter §§ 88 og 89. 

• Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter § 83 oplyse modtageren 
af hjælpen om, hvor hos myndigheden denne kan rette henvendelse, hvis den tildelte hjælp ikke 
leveres i overensstemmelse med afgørelsen.

• § 91. Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge 
mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

§88-91: Bestilling skilles fra udførelse
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• § 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk 
hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 
83 a og 86.

• Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan 
forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb eller 
kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

• Stk. 3. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat 
for ydelser efter lovens §§ 83, 83 a og 86. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal 
være præcis og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, 
afgørelserne samt leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarden skal endvidere indeholde operationelle mål for, 
hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål, jf. § 2.

• § 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på de efter § 1, stk. 3, fastsatte mål for kvaliteten 
og styringen af hjælpen efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Kilde: Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 (BEK nr 1575 af 
27/12/2014 Gældende)

”Kvalitets”standarder?
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BUM: Nogen er hoved – andre er hænder



Hvad er problemet med BUM?

1. Det koster! 
• VIVE estimerer ”omegnen af 1.500 årsværk beskæftiget som visitatorer på 

ældreområdet” (Kilde: Foged, m.fl.: ”Notat: Estimat på årsværk af visitatorer ansat på det 
kommunale ældreområde”, september 2022, udgives denne uge).

• STM m.fl.: ”Ud af kontorerne – deltag i leveringen af kernevelfærd”?

2. Kvalitetsstandardsbureaukrati
-> ”Minut-tyrani” der reducerer faglige medarbejdere til ”udførere” af andres ”bestillinger”
• Trækker faglige medarbejdere væk fra kerneopgaven

3. Minimal viden og fleksibilitet i afgørelserne
• Adskiller beslutningen om hjælpe fra dem der kender borgerne
• STM m.fl.: ”Slip fagligheden fri”? ”Sæt medarbejderne fri”? ”Opgør med regler og 

bureaukrati”? 
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Sammensmeltningen af social 
og sund i praksis 
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Sammensmeltningen af social og sundhed
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Hjemmesygepleje (SUL §138)
• 4 indsatser (ud af de 43 i FSIII) udgør 65 - 72 % af sygeplejen:

• 1) Medicinadministration og 2) medicindispensering

• 3) Kompressionsbehandling og 4) sårbehandling

• 61 - 85 % af alle sygeplejeindsatserne leveres af assistenter og hjælpere 

Note: Begge dele er opgjort som planlagte ydelser på udeområdet i de kommuner som har deltaget i 

følgende undersøgelse: Kilde Vinge & Topholm, 2021

https://www.vive.dk/da/udgivelser/social-og-sundhedshjaelpere-og-social-og-sundhedsassistenter-i-kommunerne-15862/


Det er en myte at sygepleje = sygeplejersker

Sygeplejersker
CA. 15 – 40 %
af SUL §138

SUL 
§138 

Sygepleje

SEL § 83
Personlig

pleje
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Praktisk
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Nogen 
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Mere sygepleje end 

hjælperne
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Den kommunale kerneopgave
version 2.0
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Hjælp til at blive selvhjulpen
Rehabiliteringsforløb §83a SEL
Sygepleje §138 SUL 
Træning §86 SEL 
Aflastning §84 SEL
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Den kommunale kerneopgave er…

Forblive selvhjulpen og 
forebygge behov for hjælp
Forebyggende hjemmebesøg §79a SEL

Forbedre funktionsevne, 
udskyde funktionstab, 
forebygge sygdom
Hjemmepleje §83 SEL 
Sygepleje §138 SUL 
Træning §86 SEL 
Træning §140 SUL
Aflastning §84 SEL

Rehabilitere, aflaste, 
stabilisere, afklare
Midlertidig plads §84.2 SEL 
Akutpladser §138 SUL En værdig tid 

med massiv 
hjælp, støtte, 
omsorg, pleje
Plejebolig §192PIPELINENEN

VARIG HJÆLP (EGEN BOLIG)

PLEJEBOLIG

At modvirke presset fra eskalationspilen:
Fra enkeltydelser og service - til outcome



”Sammen kan vi faktisk rigtigt meget”
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Sociallov: 

Systematisk 
registrering

Sociallov møder 
sundhedslov:

Triagering 

Sundhedslov: 

TOBS  og 
forebyggelse af 

indlæggelse

Sociallov:

Kommunikation 
og observation



Hjælpe borgerne ned af eskalationspilen

Forebyggelse af indlæggelser i praksis
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3.



Hvad betyder det så i hverdagen?

• Opgaven er ikke bare at gøre rent på 22 minutter. 
• Opgaven er at ”arbejde med at aktivere borgeren i løsningen af opgaver frem for 

at gøre opgaver for borgerne” (SST 2017)

• Opgaven er ikke bare at levere hjemmepleje i hht. §83 eller 83a. 
• Opgaven er at arbejde ”helhedsorienteret og tværfagligt” (i følge SEL).

• Opgaven er ikke at bare give støttestrømper på, nedre toilette, anrette 
morgenmad og sørger for at pillerne bliver slugt. 
• Opgaven er at være første og vigtigste led i ”tidlig opsporing af nedsat 

funktionsevne og forringet helbredstilstand hos ældre mennesker” (SST 2017). 
Det er hele forudsætningen for TOBS og for forebyggelse af indlæggelser.



Den kommunale omstilling: 
Mere kerneydelser 
mindre periferiydelse
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SEL §84: Aflastning (og midlertidige pladser)

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til 
ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person 
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en 
periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

84.2 er lovgrundlaget for langt hovedparten af kommunernes ca. 3.500 
sengepladser 



Kommunernes sengepladser Hospitalernes sengepladser
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Kilde: Tabel RESP01, ”boliger til midlertidigt ophold/aflastning”, www.statistikbanken.dk. 
DST tager forbehold for underrapportering.

Kilde: www.esundhed.dk ”Sengepladser og belægning på sygehuse”, disponible senge 
fordelt på specialeblokke.

Udviklingen i sengepladser: Kommuner vs. hospitaler

http://www.statistikbanken.dk/
http://www.esundhed.dk/


Den kommunale omstilling:

Mere kerneydelse – mindre periferiydelse

33

8% af al 
sygepleje 

i klinik
92% af al 

sygepleje er 
udkørende
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• Fra ”ringere service” og ”besparelser” til mere fokus på den kommunale kerneopgave
og effekten af de faglige kerneydelser - og mindre på periferiydelser uden effekt på 
sundhed eller funktionsniveau

• Flyt kapacitet fra periferiydelser til kerneydelser: Frontstage
• Borgerne kommer til kommunen – præcis som de kommer til hele resten af sundhedsvæsenet: 

Sygepleje i klinik

• Mest muligt, længst muligt i eget hjem

• Rehabilitering som kultur og paradigme: Noget vi reelt gør, ikke bare noget vi siger

• Flyt kapacitet fra periferiydelser til kerneydelser: Backstage
• Nyt styringsparadigme: Reintegrere vurdering (bestilling) i udførelse, ligesom i hele resten af det 

danske sundhedsvæsen, hvor det lykkes at styre økonomi med en væsentligt mindre detailstyring 
fagliges virke

• Nye incitamenter: Lønnen og prestigen og (efter)uddannelsen ud i frontlinjen – så skal 
medarbejderne nok følge efter (ligesom i Holland og i almen praksis)

Hvad er opgaven og hvad kræver den?



Tre mulige scenarier for fremtiden
• Scenarie 1 – Middelvejen: Sundhedsvæsensmodellen 

• Minus BUM: Ingen myndighedsafgørelser på alt, hvad der vedrører kroppen (træning 
§86, personlig pleje §83 + det der allerede er SUL). 

• Plus BUM: Kun myndighedsafgørelser på det der vedrører hjemmet (praktisk hjælp 
og bistand, madservice, vasketøj mv.).

• Sundhedsvæsensmodellen betyder integration af faglig vurdering og udførelse, 
ligesom i hele resten af sundhedsvæsenet! 

• Scenarie 2 – Opgøret med BUM: Vurdering af behov integreres i udførelse 
• Minus BUM: Adskillelsen af bestiller og udfører droppes helt, så myndighed 

(afgørelse) ikke adskilles fra udførelse, på nogen områder.

• Scenarie 3 – Status quo: Det muliges kunst 
• BUM som i dag: Indenfor nuværende lovgivning flyttes myndighed så tæt på 

udførelsen, som muligt, for at reducere det enorme ressourceforbrug kommunerne 
har til myndighedsopgaverne i dag og for at få borgers perspektiv og udførende 
medarbejderes viden koblet tættere til afgørelserne. 
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