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Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro 

Borgerpanel 

Spørgeskemaundersøgelse om forholdene for ældre på Østerbro har været sendt ud i Østerbro Borgerpanel 

fra den 19.-26. september 2017. Udover besvarelserne fra Borgerpanelet har spørgeskemaet i samme 

periode været distribueret på to plejehjem. De besvarelser er medregnet i nedenstående.  

Undersøgelsen har været rettet mod en særlig målgruppe – ældre medborgere og pårørende til ældre 

medborgere. Dette har fremgået af introteksten til spørgeskemaet, og i spørgeskemaet har man kun kunne 

videre, hvis man angivet, at men enten er ældre eller pårørende til ældre. Til spørgsmål om ’hvornår man er 

ældre’, har svaret været en meget løs definition; ’hvis du føler dig ældre og/eller er bruger af kommunens 

tilbud til ældre’. 

Spørgsmålet er distribueret til 8.224 personer i Borgerpanelet og til 75 personer på plejehjem. Heraf har 

1070 klikket videre ind på selve besvarelsen. Der er indkommet 695 besvarelser, der opfylder målgruppen 

og enten selv er ældre eller pårørende til en ældre (en svarprocent på 8 %). Da det har været en specifik 

målgruppe, er svarprocenten lavere end de øvrige undersøgelser i Østerbro Borgerpanel. 

Ud af de i alt 695 besvarelser er der 47 fra beboere på plejehjem, og 9 pårørende til beboere på plejehjem. 

Og 544 besvarelser fra beboere i egen bolig, samt 95 pårørende til beboere i egen bolig. Langt de fleste 

besvarelser er således fra ældre i egen bolig. 

Der er en række respondenter, der ikke har gennemført hele spørgeskemaet, men i det nedenstående 

fremgår det under hver overskrift, hvor mange besvarelser, der indgår. 

 

Alder 

Vi har ikke spurgt til alder i spørgeskemaet, men af besvarelserne der er indsamlet gennem Østerbro 

Borgerpanel, kan vi se respondenternes fødeår som baggrundsinformation. Da der gennem borgerpanelet 

kun er to respondenter, der bor på plejehjem, kan vi ikke sige noget om alderen på respondenter på 

plejehjem, men kun om alderen på de 540 respondenter, der gennem Østerbro Borgerpanel har svaret, at 

de er ældre og bor i egen bolig. (Der er 4 respondenter, der bor i egen bolig, men som ikke er medlem af 

borgerpanelet, og derfor kender vi ikke deres fødeår). 

Aldersfordeling af respondenterne i egen bolig (ikke pårørende): 

 Under 51 år: 4 % 

 52-57 år: 4 % 

 58-62 år: 13 % 

 63-67 år: 30 % 

 68-72 år: 29 %  

 73-77 år: 14 % 

 78-82 år: 5 % 

 83-87 år: 1 % 

 Over 88 år: 0,5 % 
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Besvarelser vedr. plejehjemmene (ældre og pårørende) 

Mad på plejehjem 

Vi har spurgt til tilfredsheden med maden på plejehjemmene. Der er 54 respondenter, der har svaret. Langt 

størstedelen er tilfredse eller meget tilfredse, men der er 8 personer, der er utilfredse, og de angiver 

overvejende smagsoplevelsen som begrundelse for utilfredsheden. 

Ud fra undersøgelsen datagrundlag, kan vi ikke sige noget om eventuelle forskelle plejehjem imellem. 

 

Pleje på plejehjemmet 

Langt størstedelen af besvarelserne angiver at være tilfredse med den pleje, de får på plejehjemmene. 87 % 

af beboerne (40 personer) angiver at være tilfredse eller meget tilfredse. Og 75 % (6 personer) der har 

pårørende på plejehjem angiver, at deres pårørende beboer er tilfreds eller meget tilfreds. 

Personale i aften- og nattetimerne 

På spørgsmålet om hvorvidt der er personale nok til at tage sig af beboerne i aften- og nattetimerne siger 

størstedelen nej. 50 % af beboerne (23 personer) svarer nej til, at der er nok personale i aften- og 

nattetimere, og for pårørende til beboeres vedkommende er det 63 % (5 personer), der ikke mener, at der 

er nok personale i dag- og timerne. Blandt beboerne er der 33 % (15 personer), der mener, at der er nok 

personale. Blandt de pårørende er der ingen, der mener, at bemandingen er tilstrækkelig i aften- og 

nattetimerne. 

Demente på plejehjemmet 

Både blandt beboerne på plejehjem og blandt dem, der har pårørende på plejehjem, er der en stor 

overvægt, der mener, at der er for mange demente på plejehjemmet. Blandt beboerne er der 52 % (24 

personer) der mener der er for mange, hvor 24 % (11 personer) ikke mener der er for mange demente 

(resten har svaret ”ved ikke”). Blandt de pårørende er der 75 % (6 personer), der oplever, at der er for 

mange demente på plejehjemmet. 

 

Besvarelser vedr. ældre i egen bolig (ældre og pårørende) 

Hjemmehjælp 

Vi har spurgt til modtagere af hjemmehjælp. Ud af 531 ældre, der bor i egen bolig, er der 20 personer (4 %), 

der modtager hjemmehjælp. Ud af 93 pårørende til en ældre i egen bolig, er der 30 personer (32 %), som 

modtager hjemmehjælp. I alt er der altså 50 af vores besvarelser vedr. ældre borgere i egen bolig, der 

modtager hjemmehjælp.  

Hos ældre selv der modtager hjemmehjælp er der 85 % (17 personer), der er tilfredse eller meget tilfredse 

med den hjemmehjælp, der modtages. Hos de pårørende til ældre modtagere af hjemmehjælp er tallet lidt 

lavere, nemlig 50 % (14 personer) der er tilfredse eller meget tilfredse, og 39 % (12 personer) der er 

utilfredse. 
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Væresteder og aktivitetscentre 

Vi har spurgt til, om respondenterne bruger væresteder og/eller aktivitetscentre for ældre på Østerbro. Ud 

af 524, der bor i egen bolig, er der 49 personer (9 %), der har svaret ja til, at de bruger væresteder og/eller 

aktivitetscentre. Ud af de 93, der er pårørende til en ældre i egen bolig, er der 23 personer (26 %), der har 

svaret ja. 

Ud af 503 er der 320 ældre, der bor i egen bolig, som har valgt et udsagn om aktiviteterne for ældre på 

Østerbro, der passer bedst på dem. Følgende fem udsagn har størst tilslutning: 

- Jeg har ikke kendskab til, hvilke aktiviteter der er på Østerbro (147 personer)  

- Jeg kommer ud og møder andre mennesker (57 personer)  

- Aktiviteterne opfylder ikke mine behov (33 personer)  

- Der er stor variation i tilbuddet af aktiviteter (23 personer)  

- Aktiviteterne er gode (21 personer)  

Ud af 83 er der 62 pårørende til ældre i egen bolig, som har valgt et udsagn om aktiviteterne for ældre på 

Østerbro, der passer bedst på deres pårørende. Følgende tre udsagn har størst tilslutning: 

- Min pårørende kommer ud og møder andre mennesker (25 personer)  

- Min pårørende har ikke kendskab til, hvilke aktiviteter der er på Østerbro (13 personer) 

Aktiviteterne er kedelige (6 personer)  

 

Besvarelse vedr. klippekortsordningen (ældre og pårørende på plejehjem og i egen 

bolig) 

Der er 67 personer ud af 536 ældre borgere, der har en holdning til klippekortsordningen. Ud af dem er der 

43 personer, der er tilfredse eller meget tilfredse med ordningen. De resterende 24 personer er utilfredse 

eller meget utilfredse. En lille overvægt af dem, der er tilfredse, bor på i egen bolig, og en lille overvægt af 

dem, der er utilfredse, bor på plejehjem. 

For de pårørendes vedkommende er der 10 personer ud 90, der har en holdning til klippekortsordningen, 

og heraf er 3 tilfredse og meget tilfredse, og 7 er utilfredse eller meget utilfredse.  

Der er altså ret stor forskel på tilfredsheden hos brugerne og de pårørende.  

Af udsagn om klippekortsordningen er der blandt de ældre selv størst tilslutning til følgende 3 udsagn: 

- Jeg deltager i flere aktiviteter (14 personer)  

- Der er ikke klip nok til de ting, jeg gerne vil (14 personer)  

- Jeg får større selvbestemmelse (13 personer)  

Blandt de pårørende er det følgende udsagn, der får størst tilslutning: 

- Min pårørende kommer mere ud (6 personer) 

- Min pårørende kan ikke vælge mellem et stort nok udbud af aktiviteter (4 personer) 

- Der er ikke klip nok til de ting, min pårørende gerne vil (4 personer) 
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Ældre på tværs af plejehjem og i egen bolig (kun ældre) 

Ensomhed 

På spørgsmålet om kontakt til andre mennesker har langt de fleste svaret, at de jævnligt har kontakt til 

andre mennesker, men 4 % (19 personer) har svaret, at de ikke har kontakt til andre mennesker.  

Der er 19 personer (4 %), der svarer, at de ofte føler sig ensomme. Det er ikke de samme 19 personer, der i 

forrige spørgsmål svarede, at de ikke havde kontakt med andre mennesker.  

 

Blandt plejehjemsbeboere er der 8 ud af 44, der ofte føler sig ensomme (18 %), og 19 der engang i mellem 

føler sig ensomme (43 %). 

Blandt beboere i egen bolig på 73 år eller derover (født i eller før 1944) er der kun 1 ud 111 personer, der 

ofte føler sig ensom (0,9 %), og 13 der føler sig ensomme engang i mellem (12 %). 

Ensomheden hænger ikke umiddelbart sammen med, om respondenterne svarer ja til at have kontakt til 

andre mennesker.  
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Bilag til undersøgelse om forhold for ældre  
 

Samlet oversigt over besvarelser 

Samlet status 

 

Er du selv en ældre medborger på Østerbro? 

 

Er du pårørende til en ældre medborger på Østerbro? 

 

Fødeår for ældre i egen bolig - kun besvarelser gn. Østerbro Borgerpanel  

 

2 

7 

29 

73 

155 

164 

70 

20 

20 

0 50 100 150 200 

Før 1929 (over 88 år) 

1930-34 (83-87 år) 

1935-39 (78-82 år) 

1940-44 (73-77 år) 

1945-49 (68-72 år) 

1950-54 (63-67 år) 

1955-59 (58-62 år) 

1960-64 (52-57 år) 

Efter 1965 (under 52 år) 
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Besvarelser vedr. plejehjem 

Hvilket plejehjem bor du på? 

 

Hvilket plejehjem bor din pårørende på? 

 

 

Tilfredshed med maden 

 

 

Hvad er du utilfreds med ved maden? 
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Tilfredshed med pleje 

 

 

Personale i aften- og nattetimer 

 

 

 

 

Demente på plejehjem 

 

 

 

 

Besvarelser vedr. ældre i egen bolig 

Hvor på Østerbro 
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Modtages hjemmehjælp? 

 

 

 

 

 

Tilfredshed med hjemmehjælp 

 

 

Væresteder og/eller aktivitetscentre 
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Hvad synes du om aktiviteterne for ældre på Østerbro? 
Vælg det udsagn, der passer bedst på dig 

 

 

KRYDSNING: Hvad respondenterne synes om aktiviteterne for ældre på 

Østerbro (forrige graf) opdelt efter om de ældre bruger væresteder og/eller 

aktivitetssteder (lyseblå) eller ikke bruger dem (mørkeblå) 
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Hvad synes din pårørende om aktiviteterne for ældre på Østerbro? 
Vælg det udsagn, der passer bedst på din pårørende 

 

 

KRYDSNING: Hvad respondenternes pårørende synes om aktiviteterne for 

ældre på Østerbro (forrige graf) opdelt efter om deres pårørende bruger 

væresteder og/eller aktivitetssteder (lyseblå) eller ikke bruger dem (mørkeblå) 
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Besvarelser vedr. klippekortsordning 

 

 

KRYDSNING: Tilfredshed med klippekortsordningen til ekstra valgfri hjælp 

(forrige graf) opdelt efter beboere på plejehjem (lyseblå) og beboere i egen 

bolig (mørkeblå) (”Ved ikke”, som er brun i forrige graf, er ikke medtaget i 

denne graf) 

 

 

Hvilke udsagn passer bedst til din oplevelse af klippekortsordningen? 

Sæt op til 3 krydser 
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KRYDSNING: Udsagn om klippekortsordningen (forrige graf) opdelt efter 

beboere på plejehjem (lyseblå) og beboere i egen bolig (mørkeblå) 

 

 

Hvilke udsagn passer bedst til din pårørendes oplevelse af 

klippekortsordningen? 
Sæt op til 3 krydser 
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Besvarelse vedr. ensomhed 

Har du jævnligt kontakt til andre mennesker (fx ved besøg, over telefon, til 

aktiviteter etc.)? 
Sæt op til 3 krydser 

 

 
 

KRYDSNING: Jævnlig kontakt til andre mennesker (forrige graf) opdelt efter 

beboere på plejehjem (lyseblå) og beboere i egen bolig (mørkeblå) 
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Føler du dig ensom? 

 

 
FILTER: Oplevede ensomhed (forrige graf) KUN for beboere på plejehjem  

 

 

FILTER: Oplevede ensomhed (forrige graf) fordelt på alder KUN for beboere 

på i eget hjem 
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KRYDSNING: Oplevede ensomhed opdelt efter om respondenterne har 

jævnlig kontakt med andre mennesker. Her ses det, at ud af de 19 

respondenter, der ofte er ensomme, har 42 % kontakt til familie, 37 % kontakt 

til venner, 5 % kontakt til besøgsven, 21 % kontakt til plejepersonale, 26 % 

kontakt til andre og 11 % har ikke jævnlig kontakt til nogle. Det er således 

ikke de samme, der ikke har jævnlig kontakt til nogle, der ofte er ensomme.  

 

 
 


