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Sammenligning med OLK generelt i befolkningen 
 

I dette supplerende materiale til ASCOT-studiet sammenlignes ASCOT-scores for omsorgsbetinget 

livskvalitet (OLK) for hhv. det danske hjemmehjælpsstudie og et præferencestudie af ASCOT-

spørgsmålene udført i forbindelse med undersøgelsen ”Omsorg og livskvalitet i plejeboligen” 

udarbejdet for Ældrekommissionen. I præferencestudiet indgår tilfældigt udvalgte danskere i 

alderen 65+, som alle har besvaret spørgsmålene der ligger til baggrund for udregningen af ASCOT-

scoren. 

ASCOT score 

Ud fra præferencestudiet kan ASCOT-scoren fastsættes til at være 0,92. Med nedenstående 

forbehold in mente kan dette altså bruges til at anslå hvordan ASCOT-scoren generelt set er blandt 

danskere i aldersgruppen 65+. Ifølge Danmarks Statistisk modtager 15% af danskerne i netop denne 

aldersgruppe hjemmehjælp og ca. 15% af respondenterne i præferencestudiet bør derfor også være 

modtagere af hjemmehjælp. 

Sammenlignes dette med den nuværende ASCOT-score fra hjemmehjælpsundersøgelsen, som i 

hovedundersøgelsen blev fastsat til 0,83, viser det, at den samlede gruppe af danskere i alderen 65+ 

(hvoraf ca. 15% statistisk set må være hjemmehjælpsmodtagere) har en ASCOT-score, som er 0,09 

højere. 

Forskelle i indsamlingsmetode og stikprøveudtræk 

Begge undersøgelser er gennemført som telefonsurveys, men stikprøveudtrækkene og populationen 

er forskellige. I præferencestudiet er populationen alle danskere i alderen 65+, og stikprøven er 

udtrukket tilfældigt. I hjemmehjælpsundersøgelsen er populationen modtagere af varig 

hjemmehjælp i otte udvalgte kommuner i alderen 65+ og samtidigt er stikprøven stratificeret på 

baggrund af plejetypen. Som beskrevet i hovedrapporten er dog ikke fundet signifikante forskelle på 

de tre plejetypers nuværende ASCOT-score. 

I præferencestudiet har der ikke været gjort brug af den samme oversættelse af ASCOT-kategorierne 

som i hjemmehjælpsundersøgelsen, men det er desværre ikke muligt at fastslå, hvorvidt dette har 

betydning for ASCOT-scoren. Specielt på domænet med personlig pleje og domænet med aktiviteter, 

er der mindre forskelle i ordlyden. En komplet sammenligning kan findes i Bilag 1. 

I præferencestudiet er der i alt 502 besvarelser ud af en svarprocent på 59%. I 

hjemmehjælpsundersøgelsen er der i alt 698 besvarelser og en svarprocent på 49%. 

Forskelle i beregning af ASCOT-score 

Det har desværre ikke været muligt at benytte den samme udregningsmetode til at bestemme den 

generelle ASCOT-score ud fra dataene i præferencestudiet, som er anvendt til at bestemme 

hjemmehjælpsmodtagernes i hovedrapporten. I stedet for at gøre brug af de rå data er den 

generelle ASCOT-score bestemt ud frekvensfordelinger for de enkelte domæner. Dette medfører at 

respondenter, som ikke har besvaret samtlige ASCOT-domæner håndteres lidt anderledes end i den 

udregning der ligger bag den afrapporterede ASCOT-score for hjemmehjælpsmodtagerne. 



Forskellen viser sig dog minimal hvis begge udregningsmetoder efterprøves på dataene for 

hjemmehjælpsmodtagerne. Her bestemmes den nuværende ASCOT-score til 0,8334 hvis denne 

udregnes på baggrund af de rå data (som i hovedrapporten) og til 0,8304 hvis udregnet på baggrund 

af frekvensfordelinger for de enkelte domæner.  
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Bilag 1 

Domæne Præferencestudiet Hjemmehjælpsundersøgelsen 

Kontrol Jeg har så megen kontrol over mit dagligliv som 

jeg ønsker  

Jeg har så meget kontrol over mit dagligliv som 

jeg ønsker 

 Jeg har tilstrækkelig kontrol over mit dagligliv   Jeg har tilstrækkelig kontrol over mit dagligliv 

 Jeg har nogen kontrol over mit dagligliv, men 
ikke nok  

Jeg har nogen kontrol over mit dagligliv, men 
ikke tilstrækkeligt 

 Jeg har ingen kontrol over mit dagligliv  Jeg har ingen kontrol over mit dagligliv 

Personlig 

pleje 

Jeg er altid ren og ordentlig i tøjet  Jeg føler mig fuldt ud så ren og ordentlig i tøjet 

som jeg ønsker det 

 Jeg er tilstrækkelig ren og ordentlig i tøjet   Jeg føler mig tilstrækkeligt ren og ordentlig i 
tøjet 

 Jeg er til tider ikke ren eller ordentlig i tøjet  Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt ren og ordentlig i 

tøjet 

 Jeg er overhovedet ikke ren eller ordentlig i tøjet  Jeg føler mig overhovedet ikke ren og ordentlig i 
tøjet 

Mad og 

drikke 

Jeg får al den mad og drikke jeg gerne vil have og 
på tidspunkter der passer mig  

Jeg får alt den mad og drikke jeg kan ønske, og 
når jeg ønsker det 

 Jeg får tilstrækkelig mad og drikke på 

tidspunkter der er ok  

Jeg får tilstrækkeligt med mad og drikke på 

acceptable tidspunkter 

 Jeg får ikke altid den mad og drikke, jeg ønsker, 

eller får det ikke altid på de rigtige tidspunkter  

Jeg får ikke altid tilstrækkeligt eller rettidig mad 

og drikke 

 Jeg får ikke den mad og drikke, jeg ønsker, eller 

får det ikke på de rigtige tidspunkter. Jeg mener, 

at det kan gå ud over mit helbred  

Jeg får ikke altid tilstrækkeligt eller rettidig mad 

og drikke og jeg frygter, at det kan gå ud over mit 

helbred 

Tryghed Jeg føler mig så tryg som jeg kunne ønske mig  Jeg føler mig nøjagtigt så tryg som jeg ønsker 

 I almindelighed føler jeg mig tilstrækkelig tryg, 
men ikke så tryg som jeg kunne ønske mig 

Overordnet set føler jeg mig tryg, men ikke helt 
så tryg som jeg ønsker 

 Jeg føler mig ikke så tryg som jeg kunne ønske 

mig  

Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt tryg 

 Jeg føler mig overhovedet ikke tryg  Jeg føler mig overhovedet ikke tryg 

Social 

kontakt 

Jeg har så meget social kontakt som jeg ønsker 

mig, og med mennesker jeg kan lide  

Jeg har nøjagtigt så meget social kontakt jeg vil 

og med mennesker jeg kan lide 

 Jeg har tilstrækkelig social kontakt  Jeg har tilstrækkelig social kontakt med andre 

mennesker 

 Jeg har nogen social kontakt, men det er ikke 
altid tilstrækkeligt  

Jeg har nogen social kontakt med andre 
mennesker, men ikke så meget som jeg ønsker 

 Jeg har kun lidt social kontakt og føler mig socialt 

isoleret  

Jeg har kun lidt social kontakt med andre 

mennesker og føler mig socialt isoleret 

Aktiviteter Jeg kan bruge min tid som jeg ønsker det, og gøre 

ting, som jeg sætter pris på eller nyder  

Jeg er i stand til at bruge min tid som jeg ønsker 

og gøre ting jeg sætter pris på og nyder 

 Jeg kan bruge min tid til at gøre ting, som jeg 

sætter pris på eller nyder i tilstrækkeligt omfang  

Jeg er i stand til at gøre tilstrækkeligt af de ting 

jeg sætter pris på og nyder 

 Jeg kan bruge min tid til at gøre nogle af de ting, 
som jeg sætter pris på eller nyder, men ikke altid 

i tilstrækkeligt omfang  

Jeg gør nogle af de ting jeg sætter pris på eller 
nyder, men ikke nok 

 Jeg kan ikke bruge min tid til at gøre nogen af de 

ting, jeg sætter pris på eller nyder  

Jeg gør ikke nogle af de ting jeg sætter pris på 

eller nyder 

Boligen Mit hjem er så rent og komfortabelt som jeg 

ønsker det  

Mit hjem er nøjagtigt så rent og komfortabelt 

som jeg ønsker 

 Mit hjem er tilstrækkelig rent og komfortabelt  Mit hjem er tilstrækkeligt rent og komfortabelt 

 Mit hjem er ikke helt rent eller komfortabelt nok  Mit hjem er ikke tilstrækkeligt rent og 

komfortabelt 

 Mit hjem er overhovedet ikke rent eller 
komfortabelt  

Mit hjem er slet ikke rent og komfortabelt 

Værdighed Den måde, hjælpen bliver givet på, hjælper mig 

til at leve et mere værdigt liv  

Den måde hjælpen bliver givet på, hjælper mig til 

at leve et mere værdigt liv 

 Den måde, hjælpen bliver givet på, påvirker ikke Den måde hjælpen bliver givet på, har ingen 



min mulighed for at leve et værdigt liv  indflydelse på min mulighed for at leve et 
værdigt liv 

 Den måde, hjælpen bliver givet på, går af og til ud 

over min mulighed for at leve et værdigt liv  

Den måde hjælpen bliver givet på, betyder nogle 

gange at jeg ikke har mulighed for at leve et 

værdigt liv 

 Hjælpen bliver givet på en måde, som gør det 
umuligt for mig at leve et værdigt liv  

Den måde hjælpen bliver givet på, betyder at jeg 
ikke kan leve et værdigt liv 

 


