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1. Baggrund og formål

Hørsholm Kommune er i færd med at definere en ny ældrepolitik for kommunens borgere – Hørsholm hele livet.

Kommunen har lagt op til en inddragende proces, hvor borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere inviteres til at 
medvirke i udformningen af ældrepolitikken.

Et trin i processen er en borgerundersøgelse blandt kommunens borgere i alderen 50 år og ældre. 

Denne rapport er resultatet af borgerundersøgelsen.

Undersøgelsen blev gennemført af det uafhængige analyseinstitut DMA Research i december 2018 og januar 2019.

Formålet med undersøgelsen var at afdække borgernes holdninger og forventninger til et fremtidigt trygt og aktivt ældreliv, 
og resultaterne bliver præsenteret i den foreliggende rapport.
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Udvikling af spørgerammen

Spørgerammen blev udformet af DMA Research i samråd med Hørsholm Kommune i en proces der forløb over 6 uger: 

Spørgerammens struktur: 

Den endelige version af spørgerammen samt invitationsbrevet er vedlagt til sidst i rapporten. 

Oktober 2018

Indledende 
workshop med 

deltagere fra 
Hørsholm 
Kommune, 

repræsentanter fra 
Ældreudvalget og 

DMA. 

Kommunens oplæg 
til spørgerammen 

diskuteres og 
udvikles

November 2018

DMA’s udkast til 
spørgeskema 
præsenteres til 

Hørsholm 
Kommunes 

styregruppe samt 
repræsentanter fra 

Ældreudvalget

November 2018

Revideret 
spørgeskema 

baseret på feedback 
fra kommunen 

forelægges 
kommunens 
Ældreudvalg

November 2018

Nyt revideret 
spørgeskema 
udfærdiges på 
baggrund af 

ældreudvalgets og 
styregruppens 
påtegninger

November 2018

Den foreløbige 
version af 

spørgeskemaet 
sættes op i DMA’s
survey-software og 
testes af DMA og 

Hørsholm Kommune 

December 2018

Den endelige 
spørgeramme 
godkendes af 

Hørsholm Kommune 
og 

dataindsamlingen 
påbegyndes

2. Spørgeramme

Baggrunds-spørgsmål
DEL 1 

Prioriteringer

DEL 2

Overordnede 
perspektiver

DEL 3

Tryghed
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3. Metode og dataindsamling

Målgruppe

Undersøgelsen er gennemført som en såkaldt totalundersøgelse, det vil sige at alle 12.156 borgere bosat i Hørsholm 
Kommune på minimum 50 år på skæringsdagen er i målgruppen. 

Invitation til undersøgelsen

Invitationen til undersøgelsen blev udsendt via e-Boks med Hørsholm Kommune som afsender. Denne løsning blev 
valgt, da den målretter udsendelsen præcis til den relevante målgruppe. Desuden formodedes det, at borgere typisk anser 
informationer, som de modtager fra deres kommune via e-Boks, som en seriøs henvendelse, som forventedes at have en 
positiv indflydelse på svarprocenten. Der er samlet 10.800 borgere der er inviteret via e-Boks.

Dataindsamlingen

Dataindsamlingsperioden var fra 7. december 2018 til og med 1. januar 2019

Interviewtiden var 18 minutter (mediantid).

Grundet den overordnede tidsplan var det ikke muligt at undgå juletiden som tidspunkt for dataindsamlingen. Dog vurderes 
det, at dataindsamlingsperioden var tilstrækkelig for at give borgerne mulighed for at deltage i undersøgelsen på trods 
af den travle årstid.  

Der blev udsendt en reminder via e-Boks til borgere, der ikke havde gennemført undersøgelsen endnu på dette 
tidspunkt, den 21. december 2018.

I alt har 3.387 borgere gennemført undersøgelsen.
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3. Metode og dataindsamling

Vejning af data

Aldersgrupperne 50-64 år er lidt underrepræsenteret i de gennemførte interview (44% i kommunen, men 39% af svarene). 
Aldersgruppen 80 år + er i endnu højere grad underrepræsenteret (16% i kommunen, men 10% af svarene).
Til gengæld er aldersgruppen 65-79 år overrepræsenteret (41% i kommunen, men 51% af svarene)

En mulig forklaring for denne skævhed kunne være, at aldersgruppen 50-64 år højere grad er i arbejde og dermed har mere 
travlt, samtidig med at der kan være borgere i denne aldersgruppe, som synes, at ældrepolitikken ikke vedrører dem. 
Aldersgruppen 80 år + er traditionelt sværere at nå ud til med online-undersøgelser, og flere har muligvis barrierer i 
forbindelse med besvarelse af et spørgeskema af en karakter og længde som denne.

De indkomne svar er efterfølgende vejet på køn og alder i henhold til fordelingen blandt borgere 50 år + i Hørsholm 
Kommune for at sikre, at total-fordelingerne afspejler befolkningen.

Veje-faktorerne er indenfor hvad man normalt finder acceptable.

Samlet set vurderes det, at undersøgelsens resultater kan betragtes som repræsentative og valide for borgerne i Hørsholm 
Kommune på 50 år +.

Populationen 50 år + i

Hørsholm Kommune

Mænd Kvinder TOTAL

50-64 år 21% 23% 44%

65-79 år 18% 23% 41%

80 år + 6% 10% 16%

TOTAL 45% 55% 100%

Gennemførte besvarelser

i undersøgelsen

Mænd Kvinder TOTAL

17% 23% 39%

23% 28% 51%

5% 5% 10%

45% 55% 100%

Vægt anvendt i

data og resultater

Mænd Kvinder TOTAL

1,25 1,01 1,12

0,77 0,81 0,80

1,12 2,00 1,54

1,00 1,00 1,00
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4.
Hovedindsigter
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4. Hovedindsigter – 1 af 5

Prioriteringer af de 6 temaer

I dette afsnit er borgerne blevet bedt om på en række temaer at 

prioritere hvilke emner der er hhv. vigtigst, næst-vigtigst og 

tredje-vigtigst.

Tema 1: Boligformer

• Det vigtigste emne er at ældreboliger skal være placeret 

steder i kommunen, hvor de er godt integreret med det 

omgivende samfund (70% af borgerne har det på top 3)

• Det næst-vigtigste emne er at skabe tiltag så man kan blive 

længst mulig i egen bolig (60% har dette på top 3, men faktisk er 

emnet det emne der har den største andel af 1. prioritet, 32%)

• Det tredje-vigtigste emne er at det skal være muligt for ældre at 

bo sammen i seniorbofællesskaber (47% har dette på top-3)

Tema 2: Trafik og mobilitet

• Overordnet er det vigtigste punkt at det skal sikres, at ældre kan 

komme omkring i Kommunen, når de har behov for det, også 

om aftenen, fx ved hjælp af flextrafik (67% har dette punkt på top-

3)

• Som det næst-vigtigste emne svarer lige mange at der skal 

afsættes midler til at gennemgå og udbedre alle fortove og stier 

for ujævnheder samt at der skal sørges for tryghedsskabende 

belysning på alle offentlige stier (55% har disse to punkter på top-

3) 

Tema 3: Ensomhed og aktiviteter

• Det vigtigste emne er at der skal ydes støtte til, at de ældre kan 

fortsætte et socialt liv for at undgå ensomhed (52% har det på 

top-3)

• Det næst-vigtigste emne er at skabe tiltag, så ingen lades alene 

mod sin vilje ved afslutningen af livet (46% har det på top-3)

• Næsten lige så vigtigt er det tredje-vigtigste emne, som er at der 

skal tilbydes meningsfulde fritidsaktiviteter for ældre, både til hånd 

og ånd (45% har det på top-3)
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4. Hovedindsigter – 2 af 5

Prioriteringer af de 6 temaer

Tema 4: Mad

• Det vigtigste er at maden på kommunens plejecentre skal 

være nærende og af god kvalitet (76% har det på top-3)

• Det næst-vigtigste er at der skal være mulighed for at lave 

maden på selve plejecentrene, eller deltage i madlavningen 

(59% har det på top-3)

• Det tredje-vigtigste emner er at de ældre selv skal være med til 

at indrette de rammer, dagens måltid indtages i (48% har det på 

top-3)

.

Tema 5: Praktisk hjælp og personlig pleje

• Det vigtigste er at man som modtager af praktisk hjælp og/eller 

pleje skal det være muligt at blive tilknyttet et lille antal faste 

kontaktpersoner frem for meget skiftende personale (51% har 

det på top-3)

• Det næst-vigtigste er at ældre kan komme i bad så ofte de ønsker 

det (42% har det på top-3)

• Næsten lige så vigtigt er der på en delt tredje-prioritet et ønske om 

at pleje og omsorg skal tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker, 

vaner og livshistorie samt at plejepersonalet skal være 

veluddannet til at udføre deres arbejdsopgaver, både fagligt og 

menneskeligt (41% har disse to emner på top-3) 

Tema 6: Frivillighed

• Det emne med flest der har angivet det som første-prioritet er at 

frivillige i alle aldersgrupper skal have faciliteter og økonomisk 

støtte til at yde hjælp og gennemføre arrangementer til ældre 

(67% har det på top-3, og 31% har det som første-prioritet)

• Næsten lige så vigtigt er det i højere grad at inddrage frivillige 

ældre, samt at gøre det mere attraktivt at yde en frivillig indsats for 

ældre (65% har begge disse emner som top-3)
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4. Hovedindsigter – 3 af 5

Velfærdsteknologi

Åbenhed over for velfærdsteknologi

I de følgende spørgsmål er borgeren bedt om at vurdere 

enigheden i en række spørgsmål på en skala fra 1 til 5. 

• 3 ud af 4 er enige i at mulighederne for digital kommunikation 

med fagpersonale, læger og sundhedspersonales skal 

udnyttes 

• 72% er enige i at frigjorte ressourcer, som opnås med hjælp af 

velfærdsteknologien, skal bruges til at sikre menneskelig 

kontakt for de ældre

• 60% er enige i at der skal være mulighed for hjælp til 

udfordringer med IT og teknisk udstyr til de ældre, også om 

aftenen

• Flertallet (59%) er enige i at effektivisering med hjælp af 

velfærdsteknologi er nødvendigt for at opretholde 

serviceniveauet i fremtiden

Skræddersyet velfærd og egenbetaling

Borgere ønsker fleksibilitet og valgfrihed

I det følgende er borgerne bedt om at vurdere enigheden i to 

spørgsmål på en skala fra 1 til 5. 

• 85% er enige i at de selv skal kunne bestemme, hvordan de vil 

benytte den kommunale service, de har krav på

• 75% er enige i at det skal være muligt at tilvælge kommunale 

ydelser ud over det borgeren er berettiget til, så længe 

borgeren selv betaler for det

Udpræget betalingsvillighed for tillægsydelser

Borgerne er spurgt om hvilke af 5 tillægsydelser de vil være 

indstillet på egenbetaling af. Det var muligt at angive flere svar.

• Betalingsvilligheden er højest for mad af særlig kvalitet, som 

58% er villige til at betale for

• 55% er villige til at betale for ekstra personlig pleje, og 53% for 

ekstra rengøring

• Kun 9% af de adspurgte vil ikke være villige til at betale for 

nogen af de 5 tillægsydelser i undersøgelsen til en tænkt 

”basispakke” inden for kommunens ældrepleje og –omsorg 
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4. Hovedindsigter – 4 af 5

Pårørendes rolle i ældrepolitikken

I de følgende spørgsmål er borgeren bedt om at vurdere 

enigheden i en række spørgsmål på en skala fra 1 til 5. 

• Fælles ansvar: 69% er enige i at ældrepleje og -omsorg er et 

fælles ansvar for Hørsholm Kommune, den pågældende borger 

og eventuelle pårørende

• Inddragelse af pårørende hvis de selv ønsker det: 65% er 

enige i at de pårørende kun skal inddrages i det omfang, de 

selv ønsker det

• 54% af de adspurgte er enige i at der skal bruges kræfter på at 

skabe bedre økonomiske og praktiske rammer for at pårørende 

kan give omsorg og pleje

• 40% er enige i at pårørende skal inddrages i større omfang for 

at sikre en velfungerende og tilstrækkelig ældreomsorg og 

ældrepleje i Hørsholm Kommune, mens 30% er uenige

Tryghed

Tryg hverdag:

Borgerne er blevet bedt om at vurdere på en skala fra 1 til 7 

hvor trygge de føler sig i hverdagen. 

• 3 ud af 4 borgere 50+ i Hørsholm Kommune føler sig 

grundlæggende trygge i deres hverdag (dvs. har svaret 1 på 

en skala fra 1 til 7)

• Mens der er flest grundlæggende trygge blandt borgere i 

arbejde (80%), er andelen lavest for borgere i ældrebolig / på 

plejecenter (66%) 

Fysisk tryghed:

Borgerne er blevet bedt om at vurdere hvor trygge de er på en 

række områder. De kunne svare Meget tryg, Ret tryg, Ret utryg, 

Meget utryg.

• 85% af de adspurgte føler sig meget eller ret trygge, når de 

bevæger sig i det område, de bor i, efter mørkets frembrud

• 88% af de adspurgte føler sig slet ikke eller kun lidt utrygge 

over for at blive overfaldet eller slået

• Mænd og borgere i arbejde føler sig mest trygge, mens 

trygheden falder med alderen
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4. Hovedindsigter – 5 af 5

Tryghed

Borgerne er blevet bedt om at vurdere hvor utrygge de er for 

tiden på en række områder. De kunne svare For tiden slet ikke 

utryg, For tiden kun lidt utryg, For tiden noget utryg, For tiden 

meget utryg

Indbrud: 

• 1 ud af 3 af de adspurgte er noget eller meget utrygge for at 

blive udsat for et indbrud

• Borgere i ejerbolig er mest utrygge, mens borgere i lejebolig 

er mindst utrygge

Stor utryghed over for utilstrækkelig pleje og omsorg:

• 1 ud af 2 af de adspurgte er noget eller meget utrygge over 

for dette problem

• Utrygheden er størst blandt de 50-64-årige, for hvilke 

usikkerheden om niveauet af pleje og omsorg de kan 

forvente må formodes at være størst
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5. 
Undersøgelsens 
resultater
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5a: 

Prioriteringer 

indenfor de 6 temaer
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Tema 1: Boligformer
Total prioritering

26%

32%

17%

7%

4%

6%

3%

3%

25%

15%

17%

14%

8%

7%

4%

5%

19%

13%

13%

18%

11%

7%

7%

6%

70%

60%

47%

39%

22%

20%

14%

13%

Ældreboliger skal være placeret steder i kommunen, hvor de er godt integreret med det
omgivende samfund. Der er kort vej til for eksempel læge, apotek, indkøbsmuligheder,

busstoppesteder, kulturtilbud..

Der skal skabes tiltag, så borgere så længe som muligt kan blive i egen bolig, hvis de
ønsker det.

Det skal være muligt at ældre kan bo sammen i seniorbofælleskaber. Et
seniorbofællesskab er en samling af en række ældreboliger med tilhørende

fællesarealer.

Der skal være boliger indrettet til borgere med særlige behov for pleje og omsorg, for
eksempel demente eller ældre med handicap..

Det skal være muligt at vælge et privat plejehjem / friplejehjem.

Der skal tænkes i bebyggelser som rummer forskellige generationer, fx i form af
ungdoms- og ældreboliger dør om dør eller forbundne børnehaver og plejehjem..

Der skal være hospicepladser i rimelig afstand fra borgerens seneste egen bopæl.

Boligenheder skal være fleksible, så de alt efter behov både kan bruges som
ældreboliger eller ungdomsboliger.

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

TOTAL prioritet

Base: 3.387 besvarelser
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67%

57%

58%

36%

20%

26%

9%

16%

73%

63%

40%

41%

24%

15%

18%

11%

Ældreboliger placeres godt integreret

Længst mulig i egen bolig

Seniorbofællesskaber

Indretning til særlige behov

Valg af privat plejehjem / friplejehjem

Forskellige generationer

Hospicepladser

Fleksible, både ældre-/ungdomsboliger

Arbejdssituation

I arbejde (1.273)

Ikke i arbejde
(2.023)

66%

67%

44%

39%

23%

21%

12%

15%

74%

55%

50%

40%

22%

19%

16%

12%

Ældreboliger placeres godt integreret

Længst mulig i egen bolig

Seniorbofællesskaber

Indretning til særlige behov

Valg af privat plejehjem / friplejehjem

Forskellige generationer

Hospicepladser

Fleksible, både ældre-/ungdomsboliger

Køn

Mand
(1.519)

Kvinde
(1.868)

69%

55%

59%

38%

19%

26%

9%

16%

72%

64%

44%

40%

25%

16%

16%

11%

70%

67%

26%

41%

27%

12%

23%

12%

Ældreboliger placeres godt integreret

Længst mulig i egen bolig

Seniorbofællesskaber

Indretning til særlige behov

Valg af privat plejehjem / friplejehjem

Forskellige generationer

Hospicepladser

Fleksible, både ældre-/ungdomsboliger

Alder

50-64 år (1.314)

65-79 år (1.721)

80 år (352)

70%

63%

48%

38%

24%

20%

13%

13%

71%

55%

46%

43%

16%

19%

16%

15%

72%

41%

39%

58%

24%

13%

17%

12%

Ældreboliger placeres godt integreret

Længst mulig i egen bolig

Seniorbofællesskaber

Indretning til særlige behov

Valg af privat plejehjem / friplejehjem

Forskellige generationer

Hospicepladser

Fleksible, både ældre-/ungdomsboliger

Boligtype

Ejerbolig (2.549)

Lejebolig (722)

Ældrebolig/pleje-
center (68)

Tema 1: Boligformer – Total prioritering pr. segment

Andelen der er angivet i % viser hvor stor en andel der har emnet blandt de 3 vigtigste emner

16
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Tema 1: Boligformer
Opsummering

• Det vigtigste emne overordnet ifht. temaet Boligform er at ældreboliger skal være placeret steder i kommunen, 
hvor de er godt integreret med det omgivende samfund (71% af borgerne har det på top-3)

• Det næst-vigtigste er at skabe tiltag så man kan blive længst mulig i egen bolig (61% har det på top 3, men faktisk er 
emnet det emne der har den største andel af 1. prioritet, 32%)

• Som det tredje-vigtigste nævner knap halvdelen at de synes det skulle være muligt at bo sammen i 
Seniorfællesskaber (48% har det på top-3)

• Prioriteringen er stort set ens for alle grupper.

• For Mænd er det vigtigste emne dog at kunne blive længst muligt i egen bolig (67% har dette som top-3, mod 55% for 
kvinder)

• For ældre på 80 år + er det også lidt mere vigtigt end andre, at der er boliger særligt indrettet til borgere med særlige 
behov (42% har dette på top-3, mod 39% totalt)
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Tema 2: Trafik og mobilitet
Total prioritering

34%

20%

16%

9%

4%

5%

3%

3%

2%

1%

19%

19%

21%

9%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

14%

16%

18%

12%

9%

5%

6%

4%

4%

1%

67%

55%

55%

29%

19%

15%

13%

10%

9%

4%

Der skal sikres, at ældre kan komme omkring i Kommunen, når de har behov for det,
også om aftenen, fx ved hjælp af flextrafik.

Der skal afsættes midler til at gennemgå og udbedre alle fortove og stier for
ujævnheder med henblik på at sikre fremkommeligheden for gangbesværede.

Der skal sørges for tryghedsskabende belysning på alle offentlige stier.

De naturskønne områder skal være inviterende for alle generationer af ældre, så de i 
højere grad benyttes til socialt samvær – for eksempel i form af en fælles skovtur for 

ældre.

Alle lysregulerede kryds skal forsynes med fodgængertryk med forlænget grøn tid.

Der skal skabes ældreparkeringspladser i lighed med handicapparkeringspladser.

Antallet af bænke og borde bænkesæt i det fri skal fordobles.

Kommunen skal stille elcykler til rådighed til alle, der ikke længere kan køre egen bil.

Kommunens badesteder ved kysten skal gøres tilgængelige for gangbesværede.

Der skal oprettes et sted med dyr – katte, kaniner, høns mv. à la ”Skolelandbruget” i 
Stavnsholt, hvor ældre nemt kan tage hen med offentlig transport og uden forudgående 

aftale kan være sammen med dyrene.

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

TOTAL prioritet

Base: 3.387 besvarelser
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Tema 2: Trafik og mobilitet – Total prioritering pr. segment
Andelen der er angivet i % viser hvor stor en andel der har emnet blandt de 3 vigtigste emner

62%

52%

52%

31%

17%

17%

13%

12%

8%

4%

71%

57%

57%

28%

21%

14%

13%

8%

9%

5%

Ældre kan komme omkring, også om aftenen

Udbedre fortove og stier, sikre fremkommeligheden

Tryghedsskabende belysning på alle offentlige stier

Naturskønne områder for alle ældre, til socialt samvær

Fodgængertryk ved lyskryds med forlænget grøn tid

Ældreparkeringspladser

Bænke og borde i det fri skal fordobles

Elcykler til rådighed til alle uden egen bil

Badesteder tilgængelige for gangbesværede

Sted med dyr med offentlig transport

Køn

Mand
(1.519)

Kvinde
(1.868)

67%

51%

55%

37%

15%

11%

11%

12%

11%

7%

69%

57%

57%

25%

20%

18%

12%

9%

7%

2%

63%

62%

50%

20%

28%

20%

19%

4%

6%

1%

Ældre kan komme omkring, også om aftenen

Udbedre fortove og stier, sikre fremkommeligheden

Tryghedsskabende belysning på alle offentlige stier

Naturskønne områder for alle ældre, til socialt samvær

Fodgængertryk ved lyskryds med forlænget grøn tid

Ældreparkeringspladser

Bænke og borde i det fri skal fordobles

Elcykler til rådighed til alle uden egen bil

Badesteder tilgængelige for gangbesværede

Sted med dyr med offentlig transport

Alder

50-64 år (1.314)

65-79 år (1.721)

80 år + (352)

68%

57%

56%

29%

19%

16%

12%

9%

8%

3%

68%

50%

55%

30%

20%

13%

14%

12%

10%

6%

55%

58%

51%

31%

25%

21%

26%

4%

6%

1%

Ældre kan komme omkring, også om aftenen

Udbedre fortove og stier, sikre fremkommeligheden

Tryghedsskabende belysning på alle offentlige stier

Naturskønne områder for alle ældre, til socialt samvær

Fodgængertryk ved lyskryds med forlænget grøn tid

Ældreparkeringspladser

Bænke og borde i det fri skal fordobles

Elcykler til rådighed til alle uden egen bil

Badesteder tilgængelige for gangbesværede

Sted med dyr med offentlig transport

Boligtype

Ejerbolig (2.549)

Lejebolig (722)

Ældrebolig/pleje-
center (68)

67%

50%

55%

37%

16%

12%

11%

13%

11%

6%

67%

59%

55%

24%

22%

18%

15%

8%

7%

3%

Ældre kan komme omkring, også om aftenen

Udbedre fortove og stier, sikre fremkommeligheden

Tryghedsskabende belysning på alle offentlige stier

Naturskønne områder for alle ældre, til socialt samvær

Fodgængertryk ved lyskryds med forlænget grøn tid

Ældreparkeringspladser

Bænke og borde i det fri skal fordobles

Elcykler til rådighed til alle uden egen bil

Badesteder tilgængelige for gangbesværede

Sted med dyr med offentlig transport

Arbejdssituation

I arbejde (1.273)

Ikke i arbejde
(2.023)
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Tema 2: Trafik og mobilitet
Opsummering

• Overordnet er det vigtigste punkt indenfor temaet Trafik og mobilitet, at der skal sikres, at ældre kan komme omkring 
i Kommunen, når de har behov for det, også om aftenen, fx ved hjælp af flextrafik (67% har dette punkt på top-3)

• Som det næst-vigtigste emne svarer lige mange (55% har disse punkter på top-3) at der skal afsættes midler til at 
gennemgå og udbedre alle fortove og stier for ujævnheder samt at der skal sørges for tryghedsskabende 
belysning på alle offentlige stier.

• Prioriteringen er stort set ens for alle grupper.

• Udbedring af fortove og stier for ujævnheder er dog særlig vigtig for den ældste del af befolkningen på 80 år + (62% 
har det på top-3, mod 51% blandt de yngste 50-64 år). 

• Naturskønne områder for ældre til socialt samvær er mest vigtig for den yngste del af befolkningen 50-64 år (37% har 
dette på top-3, mod 20% blandt 80 år +)
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Tema 3: Ensomhed og Aktiviteter
Total prioritering

19%

18%

16%

13%

9%

4%

4%

4%

3%

5%

18%

14%

15%

11%

5%

6%

5%

5%

5%

5%

16%

13%

13%

10%

5%

7%

7%

6%

5%

4%

52%

46%

45%

34%

18%

17%

16%

15%

13%

13%

Der skal ydes støtte til, at de ældre kan fortsætte et socialt liv for at undgå ensomhed.

Der skal skabes tiltag så ingen lades alene mod sin vilje ved afslutningen af livet.

Der skal tilbydes meningsfulde fritidsaktiviteter for ældre, til både hånd og ånd. Det
kan for eksempel være veludstyrede hobbyværksteder, forfatterskoler, foredrag og

lignende.

Der skal skabes steder, hvor det eksplicitte formål er at ældre i alle aldersgrupper kan
møde andre med henblik på at indgå venskabelige eller romantiske forhold, for
eksempel i form af hyggelige cafeer, som har åbent i dagtimerne såvel som om

aftenen / i

Husdyr skal være tilladt på offentlige og private plejecentre.

Der skal arrangeres flere koncerter og kulturelle events målrettet ældre.

Der skal oprettes flere aktiviteter, der ikke kræver forudgående tilmelding.

Der skal i højere grad arrangeres fælles aktiviteter for de ældre, fx fælles aftaler til
frisør, svømmehal, fælles indkøb, biografture, som det allerede i dag finder sted i

Frivilligcenterets regi.

Der skal skabes en kommunal online-platform til at understøtte ældres 
selvorganiserede aktiviteter, en slags ”kommunal Facebook”, hvor ældre trygt kan 

lave aftaler omkring fælles aktiviteter.

Der skal være mulighed for at tilmelde sig til arrangementer/aktiviteter uden brug af
PC. For eksempel på biblioteket/rådhuset

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

TOTAL prioritet

Base: 3.387 besvarelser
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Tema 3: Ensomhed og Aktiviteter – Total prioritering pr. segment
Andelen der er angivet i % viser hvor stor en andel der har emnet blandt de 3 vigtigste emner

55%

43%

48%

34%

15%

17%

15%

15%

14%

11%

50%

47%

42%

34%

21%

17%

16%

16%

12%

15%

Ældre fortsætte et socialt liv og undgå ensomhed

Ingen lades alene mod sin vilje

Meningsfulde fritidsaktiviteter, både til hånd og ånd

Steder for mødes med andre, relevante arrangementer

Husdyr tilladt på offentlige og private plejecentre

Flere koncerter og kulturelle events målrettet ældre

Flere aktiviteter uden forudgående tilmelding

Fælles aktiviteter for de ældre

"Kommunal Facebook" til selvorg. aktiviteter

Tilmelde sig arrangementer/aktiviteter uden brug af PC

Køn

Mand
(1.519)

Kvinde
(1.868)

54%

45%

50%

39%

24%

13%

12%

20%

16%

7%

53%

46%

43%

33%

15%

19%

18%

12%

12%

16%

48%

48%

34%

25%

12%

22%

18%

10%

6%

22%

Ældre fortsætte et socialt liv og undgå ensomhed

Ingen lades alene mod sin vilje

Meningsfulde fritidsaktiviteter, både til hånd og ånd

Steder for mødes med andre, relevante arrangementer

Husdyr tilladt på offentlige og private plejecentre

Flere koncerter og kulturelle events målrettet ældre

Flere aktiviteter uden forudgående tilmelding

Fælles aktiviteter for de ældre

"Kommunal Facebook" til selvorg. aktiviteter

Tilmelde sig arrangementer/aktiviteter uden brug af PC

Alder

50-64 år (1.314)

65-79 år (1.721)

80 år + (352)

52%

44%

48%

35%

17%

16%

16%

15%

13%

12%

55%

49%

34%

34%

21%

17%

15%

15%

13%

18%

50%

50%

40%

27%

17%

21%

14%

22%

6%

16%

Ældre fortsætte et socialt liv og undgå ensomhed

Ingen lades alene mod sin vilje

Meningsfulde fritidsaktiviteter, både til hånd og ånd

Steder for mødes med andre, relevante arrangementer

Husdyr tilladt på offentlige og private plejecentre

Flere koncerter og kulturelle events målrettet ældre

Flere aktiviteter uden forudgående tilmelding

Fælles aktiviteter for de ældre

"Kommunal Facebook" til selvorg. aktiviteter

Tilmelde sig arrangementer/aktiviteter uden brug af PC

Boligtype

Ejerbolig (2.549)

Lejebolig (722)

Ældrebolig/pleje-
center (68)

54%

45%

51%

39%

23%

13%

12%

19%

16%

7%

52%

46%

40%

31%

15%

19%

18%

12%

10%

18%

Ældre fortsætte et socialt liv og undgå ensomhed

Ingen lades alene mod sin vilje

Meningsfulde fritidsaktiviteter, både til hånd og ånd

Steder for mødes med andre, relevante arrangementer

Husdyr tilladt på offentlige og private plejecentre

Flere koncerter og kulturelle events målrettet ældre

Flere aktiviteter uden forudgående tilmelding

Fælles aktiviteter for de ældre

"Kommunal Facebook" til selvorg. aktiviteter

Tilmelde sig arrangementer/aktiviteter uden brug af PC

Arbejdssituation

I arbejde (1.273)

Ikke i arbejde
(2.023)
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Tema 3: Ensomhed og Aktiviteter
Opsummering

• Det vigtigste emne indenfor Ensomhed og aktiviteter er, at der skal ydes støtte til, at de ældre kan fortsætte et 
socialt liv for at undgå ensomhed (52% har det på top-3)

• Det næst-vigtiste emne er at skabe tiltag, så ingen lades alene mod sin vilje ved afslutningen af livet (46% har det 
på top-3)

• Næsten lige så vigtigt på tredje-pladsen er det, at der skal tilbydes meningsfulde fritidsaktiviteter for ældre, både til 
hånd og ånd (45% har det på top-3)

• Prioriteringen er ikke helt så markant som på nogle af de andre temaer, hvor højeste prioritet ofte har min 2/3 der 
angiver det som top-3, og ca. 1/3 angiver det som 1. prioritet.

• Desuden er der 7% der har svaret ”ved ikke” til prioriteringen, hvilket også er mere end på de fleste andre temaer.

• Meningsfulde fritidsaktiviteter appellerer specielt til mændene (48% har det på top-3, mod 42% for kvinder), samt for 
den yngste del 50-64 år (50% har det på top-3, mod 34% for de 80 år +).

• De yngste 50-64-årige er også mere interesserede i steder med formål at indgå venskabelige eller romantiske forhold 
(39% har det på top-3, mod 25% for 80 årige +).
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Tema 4: Mad
Total prioritering

Base: 3.387 besvarelser

40%

24%

8%

13%

9%

21%

22%

18%

16%

12%

15%

13%

23%

17%

16%

76%

59%

48%

46%

38%

Maden på kommunens plejecentre skal være nærende og af god kvalitet.

Der skal være mulighed for at lave maden på selve plejecentrene, og de ældre skal
have mulighed for at deltage i madlavningen.

De ældre skal selv være med til at indrette de rammer, dagens måltider indtages i.

Der skal være mulighed for at bestille take-away mad på plejecentrene fra en hvilken
som helst udbyder.

Det skal være muligt at få understøttet madlavningen i eget hjem, fx i frivillighedsregi.

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

TOTAL prioritet
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Tema 4: Mad – Total prioritering pr. segment
Andelen der er angivet i % viser hvor stor en andel der har emnet blandt de 3 vigtigste emner

73%

57%

48%

47%

39%

78%

61%

48%

45%

36%

Maden på kommunens plejecentre skal være nærende
og af god kvalitet.

Der skal være mulighed for at lave maden på selve
plejecentrene, og de ældre skal have mulighed for at

deltage i madlavningen.

De ældre skal selv være med til at indrette de rammer,
dagens måltider indtages i.

Der skal være mulighed for at bestille take-away mad
på plejecentrene fra en hvilken som helst udbyder.

Det skal være muligt at få understøttet madlavningen i
eget hjem, fx i frivillighedsregi.

Køn

Mand
(1.519)

Kvinde
(1.868)

76%

70%

49%

42%

44%

77%

57%

48%

50%

34%

73%

37%

46%

48%

29%

Maden på kommunens plejecentre skal være nærende
og af god kvalitet.

Der skal være mulighed for at lave maden på selve
plejecentrene, og de ældre skal have mulighed for at

deltage i madlavningen.

De ældre skal selv være med til at indrette de rammer,
dagens måltider indtages i.

Der skal være mulighed for at bestille take-away mad
på plejecentrene fra en hvilken som helst udbyder.

Det skal være muligt at få understøttet madlavningen i
eget hjem, fx i frivillighedsregi.

Alder

50-64 år (1.314)

65-79 år (1.721)

80 år + (352)

76%

60%

47%

47%

38%

77%

59%

49%

43%

36%

82%

48%

48%

49%

26%

Maden på kommunens plejecentre skal være nærende
og af god kvalitet.

Der skal være mulighed for at lave maden på selve
plejecentrene, og de ældre skal have mulighed for at

deltage i madlavningen.

De ældre skal selv være med til at indrette de rammer,
dagens måltider indtages i.

Der skal være mulighed for at bestille take-away mad
på plejecentrene fra en hvilken som helst udbyder.

Det skal være muligt at få understøttet madlavningen i
eget hjem, fx i frivillighedsregi.

Boligtype

Ejerbolig (2.549)

Lejebolig (722)

Ældrebolig/pleje-
center (68)

75%

69%

47%

43%

44%

76%

52%

48%

48%

33%

Maden på kommunens plejecentre skal være nærende
og af god kvalitet.

Der skal være mulighed for at lave maden på selve
plejecentrene, og de ældre skal have mulighed for at

deltage i madlavningen.

De ældre skal selv være med til at indrette de rammer,
dagens måltider indtages i.

Der skal være mulighed for at bestille take-away mad
på plejecentrene fra en hvilken som helst udbyder.

Det skal være muligt at få understøttet madlavningen i
eget hjem, fx i frivillighedsregi.

Arbejdssituation

I arbejde (1.273)

Ikke i arbejde
(2.023)
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Tema 4: Mad
Opsummering

• I forhold til Mad er det vigtigste at maden på kommunens plejecentre skal være nærende og af god kvalitet (76% 
har det på top-3)

• Det næst-vigtigste er, at der skal være mulighed for at lave maden på selve plejecentrene, eller deltage i 
madlavningen (59% har det på top-3)

• Det tredje-vigtigste er, at de ældre skal selv være med til at indrette de rammer, dagens måltider indtages i (48% 
har det på top-3)

• Der er stor forskel på indstillingen til selv at kunne lave maden på plejecenter, afhængig af alder. For de yngste 50-64 
år er det det næst-vigtigste (70%), hvor det for de ældste 80 år + er det fjerde-vigtiste (37% har det på top-3).

• Derudover er der ingen store forskelle mellem grupperne i prioriteringen.
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Tema 5: Praktisk hjælp og personlig pleje
Total prioritering

Base: 3.387 besvarelser

18%

16%

14%

13%

11%

12%

8%

5%

17%

13%

13%

15%

11%

9%

10%

7%

16%

13%

14%

14%

13%

9%

10%

6%

51%

42%

41%

41%

35%

30%

28%

17%

Som modtager af praktisk hjælp og/eller pleje skal det være muligt at blive tilknyttet et
lille antal faste kontaktpersoner frem for meget skiftende personale.

Ældre kan komme i bad så ofte de ønsker det.

Pleje og omsorg skal tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker, vaner og livshistorie.

Plejepersonalet skal være veluddannet til at udføre deres arbejdsopgaver, både
fagligt og menneskeligt.

Plejepersonalet skal have mere tid til at give pleje og omsorg.

Ældre modtagere af pleje og/eller praktisk hjælp skal behandles med respekt.

Det skal være muligt at bevare sin egen døgnrytme i forbindelse med at man
modtager pleje og/eller praktisk hjælp.

Ældre, som bor på plejecenter eller modtager praktisk hjælp skal have samme
rengøringsstandard som de er vant til fra tidligere.

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

TOTAL prioritet
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Tema 5: Praktisk hjælp og personlig pleje – Total prioritering pr. segment
Andelen der er angivet i % viser hvor stor en andel der har emnet blandt de 3 vigtigste emner

48%

43%

41%

42%

34%

31%

27%

18%

53%

41%

40%

41%

37%

30%

29%

17%

Få faste kontaktpersoner frem for skiftende personale

Ældre kan komme i bad så ofte de ønsker det

Udgangspunkt i den enkeltes ønsker, vaner,
livshistorie

Veluddannet plejepersonale, fagligt og menneskeligt

Plejepersonalet skal have mere tid til pleje og omsorg

Modtagere skal behandles med respekt

Mulighed for egen døgnrytme ifbm. pleje/hjælp

Modtagere af praktisk hjælp skal have samme
rengøringsstandard som de er vant til fra tidligere

Køn

Mand
(1.519)

Kvinde
(1.868)

51%

43%

42%

42%

40%

31%

27%

13%

51%

42%

39%

41%

34%

30%

27%

21%

50%

37%

39%

41%

27%

28%

35%

20%

Få faste kontaktpersoner frem for skiftende personale

Ældre kan komme i bad så ofte de ønsker det

Udgangspunkt i den enkeltes ønsker, vaner,
livshistorie

Veluddannet plejepersonale, fagligt og menneskeligt

Plejepersonalet skal have mere tid til pleje og omsorg

Modtagere skal behandles med respekt

Mulighed for egen døgnrytme ifbm. pleje/hjælp

Modtagere af praktisk hjælp skal have samme
rengøringsstandard som de er vant til fra tidligere

Alder

50-64 år (1.314)

65-79 år (1.721)

80 år + (352)

53%

41%

42%

43%

33%

30%

28%

18%

47%

46%

35%

37%

43%

30%

27%

16%

33%

22%

46%

49%

43%

39%

34%

12%

Få faste kontaktpersoner frem for skiftende personale

Ældre kan komme i bad så ofte de ønsker det

Udgangspunkt i den enkeltes ønsker, vaner,
livshistorie

Veluddannet plejepersonale, fagligt og menneskeligt

Plejepersonalet skal have mere tid til pleje og omsorg

Modtagere skal behandles med respekt

Mulighed for egen døgnrytme ifbm. pleje/hjælp

Modtagere af praktisk hjælp skal have samme
rengøringsstandard som de er vant til fra tidligere

Boligtype

Ejerbolig (2.549)

Lejebolig (722)

Ældrebolig/pleje-
center (68)

50%

44%

42%

42%

39%

31%

27%

14%

51%

40%

39%

41%

33%

30%

29%

20%

Få faste kontaktpersoner frem for skiftende personale

Ældre kan komme i bad så ofte de ønsker det

Udgangspunkt i den enkeltes ønsker, vaner,
livshistorie

Veluddannet plejepersonale, fagligt og menneskeligt

Plejepersonalet skal have mere tid til pleje og omsorg

Modtagere skal behandles med respekt

Mulighed for egen døgnrytme ifbm. pleje/hjælp

Modtagere af praktisk hjælp skal have samme
rengøringsstandard som de er vant til fra tidligere

Arbejdssituation

I arbejde (1.273)

Ikke i arbejde
(2.023)
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Tema 5: Praktisk hjælp og personlig pleje
Opsummering

• Det vigtigste emne indenfor Praktisk hjælp og personlig pleje er, at man som modtager af praktisk hjælp og/eller pleje 
skal det være muligt at blive tilknyttet et lille antal faste kontaktpersoner frem for meget skiftende personale 
(51% har det på top-3)

• Det næst-vigtigste er at ældre kan komme i bad så ofte de ønsker det (42% har det på top-3)

• Næsten lige så vigtigt er der på en delt tredje-plads (41% har disse på top-3) et ønske om, at pleje og omsorg skal tage 
udgangspunkt i den enkeltes ønsker, vaner og livshistorie samt at plejepersonalet skal være veluddannet til at 
udføre deres arbejdsopgaver, både fagligt og menneskeligt.

• Generelt er der ikke den store forskel på prioriteringen blandt de enkelte grupper.

• Dog er der blandt de yngste 50-64 år en større andel der har blandt de tre højeste prioriteter, at plejepersonalet skal 
have mere tid til at give pleje og omsorg (40%, mod 27% for de 80 årige +).

• For dem på ældre-/pleje-center er ønsket om at ældre skal kunne komme i bad så ofte de ønsker det kun en 7. 
prioritet, hvor det er 2. prioritet generelt.
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Tema 6: Frivillighed
Total prioritering

Base: 3.387 besvarelser

31%

25%

26%

19%

17%

23%

16%

23%

16%

67%

65%

65%

Frivillige i alle aldersgrupper skal have faciliteter og økonomisk støtte til at yde hjælp
og gennemføre arrangementer til ældre.

Der skal i højere grad inddrages frivillige ældre – for eksempel som supplement i 
daginstitutioner eller som støtte til andre ældre.

Det skal gøres mere attraktivt for mennesker i alle aldersgrupper at yde en frivillig
indsats for ældre ved at indføre en meritordning som formel anerkendelse for deres

indsats.

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

TOTAL prioritet
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Tema 6: Frivillighed – Total prioritering pr. segment
Andelen der er angivet i % viser hvor stor en andel der har emnet blandt de 3 vigtigste emner

67%

65%

65%

67%

65%

64%

Faciliteter og økonomisk støtte til at yde hjælp og
gennemføre arrangementer

Der skal i højere grad inddrages frivillige ældre

Mere attraktivt at yde en frivillig indsats for ældre,
meritordning som formel anerkendelse for indsats

Køn

Mand
(1.519)

Kvinde
(1.868)

71%

70%

69%

66%

63%

65%

56%

53%

53%

Faciliteter og økonomisk støtte til at yde hjælp og
gennemføre arrangementer

Der skal i højere grad inddrages frivillige ældre

Mere attraktivt at yde en frivillig indsats for ældre,
meritordning som formel anerkendelse for indsats

Alder

50-64 år (1.314)

65-79 år (1.721)

80 år + (352)

67%

66%

66%

64%

61%

63%

68%

58%

56%

Faciliteter og økonomisk støtte til at yde hjælp og
gennemføre arrangementer

Der skal i højere grad inddrages frivillige ældre

Mere attraktivt at yde en frivillig indsats for ældre,
meritordning som formel anerkendelse for indsats

Boligtype

Ejerbolig (2.549)

Lejebolig (722)

Ældrebolig/pleje-
center (68)

71%

70%

70%

64%

61%

61%

Faciliteter og økonomisk støtte til at yde
hjælp og gennemføre arrangementer

Der skal i højere grad inddrages frivillige
ældre

Mere attraktivt at yde en frivillig indsats for
ældre, meritordning som formel

anerkendelse for indsats

Arbejdssituation

I arbejde (1.273)

Ikke i arbejde
(2.023)
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Tema 6: Frivillighed
Opsummering

• Alle tre emner har 65-67% der anser hvert emne som vigtigt. Der var dog kun 3 emner i denne kategori, hvorfor det 
mest oplagte er at fokusere på hvordan fordelingen er på 1. prioritet

• Det emne med flest der har angivet det som første-prioritet er at frivillige i alle aldersgrupper skal have faciliteter 
og økonomisk støtte til at yde hjælp og gennemføre arrangementer til ældre (31% har det som første-prioritet)

• Prioriteringen er stort set ens for alle målgrupper.

• Der er i øvrigt ingen nævneværdige forskelle ifht. om man indenfor de seneste 12 måneder har deltaget i nogen form 
for frivilligt arbejde

• 18% har svaret ved ikke til prioriteringen, hvilket også angiver en mindre grad af stillingtagen
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Frivillighed

Base: 3.387 besvarelser

58%

18%

24%

58%

15%

27%

47%

30%

23%

Nej, jeg har aldrig været frivillig

Nej, men jeg har tidligere været
frivillig

Ja 50-64 år (1314)

65-79 år (1721)

80 år ++ (352)

49%

29%

22%

57%

17%

26%

Nej, jeg har aldrig været frivillig

Nej, men jeg har tidligere været
frivillig

Ja Ikke i arbejde
(2023)

I arbejde
(1273)
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Frivillighed

Knap halvdelen er eller har været frivillig

• 1 ud af 4 af de adspurgte angiver at de har deltaget i frivillig arbejde inden for det seneste år

• Tager men de borgere med, som angiver at de tidligere har været frivillige, er det 47% der er, eller har været, 
frivillige

• I undersøgelsen skulle borgeren selv afgøre, hvad han/hun opfatter som frivilligt arbejde. 

Andelen af frivillige varierer blandt forskellige grupper

• Andelen af nuværende frivillige er størst blandt borgere i ældrebolig/på plejecenter (30%), blandt 65-79-årige (27%) og 
blandt dem, som ikke er i arbejde (26%) 

• Det er blandt borgere i ældrebolig/på plejecenter (56%) og i den yngste aldersgruppe mellem 50-64 år (53%) og blandt 
de borgere, som er i arbejde (51%) hvor den samlede andel af frivillige, både nuværende og tidligere, er højest

• Der er ingen nævneværdig forskel mellem mænd og kvinder
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5b:
Overordnede 
perspektiver
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Skræddersyet velfærd

Der tales i den offentlige debat om ”skræddersyet velfærd” til borgeren – altså velfærdsydelser, som i høj grad er 

tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

Base: 3.387 besvarelser
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Egenbetaling af tillægsydelser

Forestil dig, at der findes en ”basispakke” indenfor kommunens ældrepleje og -omsorg, som finansieres via kommunen, som omfatter alle 

ydelser, en borger kan være berettiget til, hvis han eller hun opfylder kravene. Det kan fx være støtte til personlig pleje eller praktisk hjælp. 

Forestil dig, at der derudover findes en række yderligere ydelser, som ældre borgere som bor på plejecenter eller modtager hjemmehjælp, 

kan vælge til mod egenbetaling. 

Base: 3.387 besvarelser
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Skræddersyet velfærd og egenbetaling

Flertallet af borgere ønsker skræddersyet velfærd

• 75% er enige i at det skal være muligt at tilvælge kommunale ydelser, som ligger ud over det, de som borger er 
berettiget til, så længe borgeren selv betaler for det, mens 8% er uenige.

• Det er blandt borgere i ældrebolig/plejecenter (62% / 11%) og lejebolig (66% / 12%), at opbakningen er lavest, 
mens den er højest blandt mænd (78% / 7%) og de 80 årige + (77% / 5%)

• 85% af de adspurgte borgere erklærer sig enige i, at tilbud inden for ældreomsorg og -pleje skal være fleksible, så 
de selv kan bestemme, hvordan de vil benytte sig af den kommunale service, de har krav på, fx i form af en 
klippekortsordning, mens 3% er uenige. 

• Den samlede opbakning er stort set ens for de forskellige grupper af borgere, dog er borgere i lejebolig (81% / 
4%) lidt mere tilbageholdende, mens der er færrest enige blandt  borgere i ældrebolig / på plejecenter (79% / 
2%) 

Udpræget betalingsvillighed for tillægsydelser

• Over halvdelen er villige til at betale for mad af særlig kvalitet (58%), ekstra personlig pleje (55%) og ekstra 
rengøring (53%)

• Omkring en 1/3 er desuden villige til at betale for hyppigere skift af sengelinned (35%) og drikkevarer af særlig 
kvalitet (30%) 

• Dog er drikkevarer af særlig kvalitet i langt højere grad vigtig for mænd og borgere i arbejde (38%) og aldersgruppen 
50-64 år (37%)

• Ekstra rengøring er særlig vigtig for dem som bor i ældrebolig/på plejecenter, hvor 63% vælger denne mulighed, før 
særlig mad (44%) og ekstra personlig pleje (39%)

• Det er kun 9% som ikke er villige til at betale for nogen af de nævnte tillægsydelser.

• Andelen er lidt større blandt dem der bor til leje- eller i ældrebolig/på plejecenter (12%)
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Velfærdsteknologi

Base: 3.387 besvarelser
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Velfærdsteknologi

Åbenhed over for anvendelse af velfærdsteknologi i ældreomsorg og -pleje:

• Der lægges vægt på at eventuelle frigjorte ressourcer bruges til at sikre menneskelig kontakt – det er 72% enige 
i, mens 8% er uenige. Det er samtidig det udsagn inden for emnet hvor flest er helt enige, nemlig 36%.

• Opbakningen er højest blandt borgere i arbejde (78% / 6%) og  50-64-årige (77% / 6%), mens den er lavest 
blandt borgere i lejebolig (63% / 13%) og de 80 årige + (64% /10%) 

• 59% er enige i at mere effektive løsninger baseret på teknologiske hjælpemidler er nødvendige, hvis kommunen 
skal kunne opretholde det nuværende serviceniveau, mens 13% er uenige

• Opbakningen er højest blandt borgere i arbejde (65% / 11%), blandt mænd (64% / 11%), og blandt 50-64-årige 
og borgere i ejerbolig (begge 63% / 12%), mens den er lavest blandt borgere i ældrebolig/på plejecenter (44% / 
25%), i lejebolig (50% / 19%) og 80 årige + (51% / 14%)

• Cirka lige så mange (60%) erklærer sig enige i at der skal være mulighed for hjælp til udfordringer med IT og 
teknisk udstyr til de ældre, også om aftenen, mens 10% er uenige. 

• Opbakningen stiger med alderen: mens forholdet er 57% / 14% for de 50-64-årige, er den 64% / 7% for de 80 
årige +

• Ca. 3 ud af 4 er enige i at der skal arbejdes på at udnytte mulighederne for digital kommunikation med 
fagpersonale generelt og læger og sundhedspersonale mere specifikt, mens henholdsvis 7% og 8% er uenige. 

• Tilslutningen falder med alderen: den er højest i den yngste (78% ved begge udsagn) og lavest i den ældste 
gruppe (hhv. 64% og 62% (telemedicin))

• Der er færrest enige blandt dem, som bor i ældrebolig/på plejecenter (hhv. 61% og 53%), mens der er flest 
uenige ved begge udsagn blandt dem, som bor i lejebolig (hhv. 9% og 12%)
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De pårørendes rolle i ældrepleje og -
omsorg

Base: 3.387 besvarelser
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De pårørendes rolle i ældrepleje og -
omsorg

Flertallet ønsker at inddragelse af pårørende skal ske under hensyntagen til de pårørendes ønsker, mens der ikke er 
opbakning fra flertallet til inddragelse af pårørende som løsning for ressourcemæssige udfordringer inden for ældrepleje og 
-omsorg 

Ældrepleje som fælles ansvar

• Der er tilslutning til at ældrepleje og –omsorg er et fælles ansvar for Hørsholm Kommune, den pågældende borger og 
eventuelle pårørende: 69% er enige, mens 14% er uenige. 

• Mens tilslutningen er stort set ens for de forskellige grupper, er den markant højere for de 80 årige + (76% / 11%) 
og dem som bor i ældrebolig / på plejecenter, hvor der dog også er lidt flere uenige (76% / 16 %)

Pårørende inddrages hvis de selv ønsker det

• Lidt færre (65%) er enige i at de pårørende kun skal inddrages i det omfang, de selv ønsker det, mens 19% er 
uenige. 

• Uenigheden er højst blandt de yngste og dem i arbejde, hvor 1 ud af 4 er uenig, mens det kun gælder 12% af de 
80 årige + og dem som bor i ældrebolig / på plejecenter

• Derimod tilslutter sig under halvdelen af de adspurgte, udsagnet om, at pårørende skal inddrages i større omfang for 
at sikre en velfungerende og tilstrækkelig ældreomsorg og –pleje i Hørsholm Kommune. 40% er enige, mens 30% 
er uenige.

• Tilslutningen er større blandt ældre i ældrebolig/på plejecenter, hvor 47% er enige og 24% uenige, mens der er 
færrest uenige blandt de 80 årige + (22%), mod 42% enige. 

• Lidt over halvdelen (54%) af de adspurgte er enige eller helt enige i, at der skal bruges kræfter på at skabe bedre 
økonomiske og praktiske rammer for at pårørende kan give omsorg og pleje

• Der er flest enige blandt borgere i lejebolig (60%) og 50-64 år (58%), mens der er færrest blandt 65-79-årige 
(48%)
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5c:
Tryghed
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Tryg hverdag

Base: 3.387 besvarelser
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Grundlæggende tryghed

Base: 3.387 besvarelser
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Overordnet tryghed

Overordnet tryghed

Den overordnede tryghedsfornemmelse blandt kommunens borgere 50+ er høj – hele 76% angiver, at de føler sig 

grundlæggende trygge i deres hverdag.

Dog er der visse grupper blandt de adspurgte borgere i Hørsholm, der føler sig lidt mindre trygge end andre:

• Dem som bor i en lejebolig, ældrebolig eller på plejecenter føler sig mindre trygge end borgere i ejerbolig

• Andelen som føler sig helt tryg er lavere hos dem, som ikke er i arbejde, end hos dem, som er i arbejde

• Ligeledes er der færre helt trygge blandt dem, som ikke er samboende (72%) end hos samboende (78%)

• Der er lidt flere mænd som føler sig helt trygge end kvinder

Spørgsmålene om tryghed var lånt fra TrygFondens målinger af den danske befolknings tryghed og utryghed, den 

såkaldte Tryghedsmåling, som senest er blevet gennemført i 2015 og 2017. 
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Fysisk tryghed

Base: 3.387 besvarelser
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Tryghed – udvalgte områder

Base: 3.387 besvarelser
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Fysisk tryghed

Billedet af den overordnet trygge befolkning er mere nuanceret, når borgerne bliver spurgt til specifikke problemstillinger:

Tryghed i mørke

• 85% føler sig meget eller ret trygge, når de bevæger sig alene i det område, de bor, efter mørkets frembrud

• Mens i alt 36% føler sig meget trygge, gælder dette hele 53% af mænd og 48% af borgere i arbejde

• 40% af borgere i ejerbolig, men kun 25% i lejebolig og 9% af borgerne i ældreboliger/på plejecenter er meget trygge

• Trygheden falder med alderen, hvor kun de 50-64 årige er mere trygge end gennemsnittet 

• Andelen af borgere som føler sig meget utrygge er dog lav – blandt alle adspurgte er den blot 3%, og den overstiger 
ikke 6% i nogen af de undergrupper, vi har analyseret

At blive overfaldet eller slået

• 88% føler sig slet ikke eller kun lidt utryg for at opleve at blive overfaldet eller slået

• Igen er mænd og borgere i arbejde overordnet set de mest trygge, mens trygheden falder med alderen

• Der er færrest blandt beboere på plejecenter/ældrebolig (46%), ældre 80 år + (49%) og kvinder (49%) som føler sig 
slet ikke utryg for at opleve dette mens det er 59% blandt de adspurgte samlet set

• Andelen af de meget utrygge er 2% og overstiger ikke 5% i nogen af undergrupperne

Indbrud

• Et muligt indbrud er 1 ud af 3 af de adspurgte noget eller meget utryg over for (34%)

• Borgere i ejerbolig er samlet set mest utrygge over for dette problem sammenlignet med andre grupper, mens borgere i 
lejebolig er mindst utrygge
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Utryghed over for utilstrækkelig 
pleje og omsorg

Størst utryghed for ikke at få tilstrækkelig pleje og omsorg

Med tanke på denne undersøgelses formål er det særligt interessant at se, hvor bekymret borgerne er for ikke at få 
tilstrækkelig pleje og omsorg, når de bliver ældre:

• Utrygheden er langt mere udpræget end ved de andre problemer 

• Borgerne deler sig i to cirka lige store grupper, hvor den ene halvdel er forholds utryg (48%), mens den anden halvdel 
er forholdsvis tryg (45%) over for dette problem

• 28% af de adspurgte er noget utrygge og 20% meget utrygge

• 18% af de adspurgte er slet ikke og 27% kun lidt utrygge

Utrygheden er ikke ligelig fordelt blandt de adspurgte: 

• Kvinder er mere utrygge end mænd, hvor der bl.a. er 24% meget utrygge blandt kvinder mod kun 15% hos mændene

• Utrygheden er større blandt borgere der bor i lejebolig (25% meget utrygge) end i ejerbolig (19%). Blandt borgere i 
ældrebolig / på plejecenter er der færrest meget utrygge (16%). 

• Utrygheden falder med alderen:

• Blandt de 50-64-årige er 29% noget og  24% meget utrygge

• Blandt de 65-79-årige er 29% noget og 19% meget utrygge

• Blandt de 80 årige + er 23% noget og 12% meget utrygge

• At utrygheden er højest blandt de yngste kan forklares med, at usikkerheden omkring niveauet af pleje og 
omsorg vokser, jo længere ud i fremtiden ens behov formodes at ligge
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