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Supplerende ASCOT opdeling på funktionsevne og hjælpens 

hyppighed 
 

I nedenstående er de tre modtagergrupper af hjemmehjælp opdelt i henholdsvis funktionsevne og 

hjælpens hyppighed. Under hver figur er det angivet, hvor mange respondenter der er i gruppen. I 

flere af grupperne er antallet desværre ikke så højt, hvilket også er værd at have i tankerne ift. 

angivelserne af hvornår der er signifikante forskelle. 

Opdeling på plejetype og funktionsevne 

Praktisk hjælp 

Høj funktionsevne 

 

n=281 
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Mellem funktionsevne 

 

n=79 

NB: Da ingen modtagere af praktisk hjælp er kategoriseret som havende lav funktionsevne er der 

ingen figur for denne gruppe. 

 Høj funktionsevne Mellem funktionsevne 

 Nuværende Forventet Nuværende Forventet 

Kontrol 80 63* 74 52 

Personlig pleje 94* 93 90 88 

Mad og drikke 95* 94* 89 87 

Tryghed 84* 79* 74 66 

Social kontakt 84 82 78 77 

Aktiviteter 77 73 73 70 

Bolig 77 47* 77 38 

ASCOT-score 0,86* 0,74* 0,81 0,66 

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med mellem funktionsevne  

 

Der viser sig en forskel i både den nuværende og den forventede ASCOT-score. 

Desuden ift. den nuværende situation på domænerne for personlig pleje, mad og drikke samt 

tryghed, hvor gruppen med en mellem funktionsevne oplever en lavere score end gruppen med høj 

funktionsevne. 

Den forventede score på kontrol-, mad og drikke-, tryghed og boligdomænet er på samme måde 

lavest for gruppen med en mellem funktionsevne.  
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Personlig pleje 

Høj funktionsevne 

 

n=17 

Mellem funktionsevne 

 

n=57 

0

20

40

60

80

100

Kontrol

Personlig pleje

Mad og drikke

TryghedSocial kontakt

Aktiviteter

Bolig

Nuværende

Forventet

0

20

40

60

80

100

Kontrol

Personlig pleje

Mad og drikke

TryghedSocial kontakt

Aktiviteter

Bolig

Nuværende

Forventet



Lav funktionsevne 

 

n=18 

 Høj funktionsevne Mellem funktionsevne Lav funktionsevne 

 Nuværende Forventet Nuværende Forventet Nuværende Forventet 

Kontrol 88* 74* 73 41 66^ 24*^ 

Personlig pleje 93 93* 92 68 91 42*^ 

Mad og drikke 98 93 95 87 98 89 

Tryghed 87 70 81 53 81 42^ 

Social kontakt 86 73 75 68 68 61 

Aktiviteter 85* 75 69 62 54^ 47^ 

Bolig 90 78 81 62 82 63 

ASCOT-score 0,88 0,77* 0,83 0,60 0,82 0,48*^ 

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med mellem funktionsevne  
^ p<0,05 ift. referencen som er gruppen med høj funktionsevne  

 

Der viser sig ingen forskel ift. den nuværende ASCOT-score, men til gengæld er ASCOT-scoren i den 

forventede situation henholdsvis højere og lavere i grupperne med høj og lav funktionsevne end i 

gruppen med mellem funktionsevne. 

Den nuværende score på kontrol- og aktivitetsdomænet er højere i gruppen med mellem 

funktionsevne. Og på samme måde på kontrol- og personlig pleje domænet i den forventede 

situation. 

Den nuværende score på kontrol- og aktivitetsdomænet er lavere i gruppen med lav funktionsevne 

end i høj gruppen med høj funktionsevne. Ligeledes er den forventede score lavere på kontrol- og 

personlig pleje domænet i gruppen med lav funktionsevne end i grupperne med høj og mellem 

funktionsevne. Desuden er scoren på trygheds- og aktivitetsdomænet yderligere lavere i den 

forventede situation i gruppen med lav funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne. 
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Både personlig pleje og praktisk hjælp 

Høj funktionsevne 

 

n=67 

Mellem funktionsevne 

 

n=104 
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Lav funktionsevne 

 

n=25 

 Høj funktionsevne Mellem funktionsevne Lav funktionsevne 

 Nuværende Forventet Nuværende Forventet Nuværende Forventet 

Kontrol 77 51* 72 37 66 31^ 

Personlig pleje 93 86* 90 68 91 43*^ 

Mad og drikke 89 86 92 80 85 57*^ 

Tryghed 80 65* 79 50 80 49^ 

Social kontakt 76 71 75 66 61 54^ 

Aktiviteter 73 64 65 57 52^ 39*^ 

Bolig 78 39 77 37 66*^ 29 

ASCOT-score 0,84 0,63* 0,82 0,51 0,75^ 0,37*^ 

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med mellem funktionsevne 
^ p<0,05 ift. referencen som er gruppen med høj funktionsevne  

 

ASCOT-scoren i den forventede situation er lavere i grupperne med mellem og lav funktionsevne end 

i gruppen med høj funktionsevne. Den forventede ASCOT-score er desuden lavere i gruppen med lav 

funktionsevne end i gruppen med mellem funktionsevne.  ASCOT-scoren i nuværende situation er 

lavere i gruppen med lav funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne. 

Den nuværende score på bolig domænet er lavere i gruppen med lav funktionsevne end i grupperne 

med mellem og høj funktionsevne. Yderligere er scoren på aktivitetsdomænet lavere i gruppen med 

lav funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne. 

Den forventede score på kontrol-, personlig pleje og tryghedsdomænet er lavere i gruppen med 

mellem funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne. 
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Den forventede score på personlig pleje-, mad og drikke og aktivitetsdomænet er lavere i gruppen 

med lav funktionsevne end i grupperne med mellem og høj funktionsevne. Desuden er scoren på 

kontrol-, tryghed- og social kontakt domænet lavere i gruppen med lav funktionsevne end i gruppen 

med høj funktionsevne. 

 

Opdeling på plejetype og hjælpens hyppighed 

Personlig pleje 

Mindre end 3 timer pr. uge 

 

n=56 
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Fra 3 til 6 timer pr. uge 

 

n=22 

Mere end 6 timer pr. uge 

n=17 
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 Mindre end 3 timer 3 til 6 timer Mere end 6 timer 

 Nuværende Forventet Nuværende Forventet Nuværende Forventet 

Kontrol 76 50 76 47 66 15*^ 

Personlig pleje 91 74 95 74 92 35*^ 

Mad og drikke 98 93 95 88 93 78^ 

Tryghed 82 59 82 48 85 52 

Social kontakt 72 68 76 65 76 65 

Aktiviteter 69 61 63 56 76 68 

Bolig 85 74* 77 53 89 57 

ASCOT-score 0,83 0,65 0,82 0,59 0,85 0,46^ 

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med 3-6 timer 
^ p<0,05 ift. referencen som er gruppen med mindre end 3 timer 
 

Der er ikke signifikante forskelle i den nuværende situation. Den forventede ASCOT-score er lavere 

for gruppen som modtager mere end 6 timer end for gruppen som modtager mindre end 3 timer. 

Gruppen som modtager 3 til 6 timer har en lavere forventet score på boligdomænet end gruppen 

som modtager mindre end 3 timer. 

Gruppen som modtager mere end 6 timer har en lavere forventet ASCOT-score og en lavere score på 

domænerne for kontrol og personlig pleje end grupperne som modtager mindre end 3 timer og 3 til 

6 timer. Desuden har gruppen som modtager mere end 6 timer en lavere forventet score på mad og 

drikke domænet end gruppen som modtager mindre end timer. 



 

Både personlig pleje og praktisk hjælp 

Mindre end 3 timer pr. uge 

 

n=84 

Fra 3 til 6 timer pr. uge 

 

n=62 
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Mere end 6 timer pr. uge 

 

n=55 

 Mindre end 3 timer 3 til 6 timer Mere end 6 timer 

 Nuværende Forventet Nuværende Forventet Nuværende Forventet 

Kontrol 70 41 79 43 70 38 

Personlig pleje 92 81 92 72 88 54*^ 

Mad og drikke 90 85 95 84 84* 63*^ 

Tryghed 77 54 84 58 80 52 

Social kontakt 76 70 74 66 68 59^ 

Aktiviteter 68 62 69 56 59 49^ 

Bolig 76 36 80 42 71* 31 

ASCOT-score 0,82 0,57 0,85 0,57 0,77* 0,44*^ 

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med 3 til 6 timer  
^ p<0,05 ift. referencen som er gruppen med mindre end 3 timer  

 

Der er ingen signifikante forskelle på gruppen som modtager mindre end 3 timer og 3 til 6 timer. 

Der er forskel ift. ASCOT-scoren i den nuværende situation hvor gruppen som modtager mere end 6 

timer har en lavere ASCOT-score end gruppen som modtager 3 til 6 timer. Den forventede ASCOT-

score for gruppen som modtager mere end 6 timer er desuden lavere end både gruppen som 

modtager 3 til 6 timer og mindre end 3 timer. 

Gruppen som modtager mere end 6 timer om ugen har en lavere score i den nuværende situation på 

mad og drikke- og boligdomænet end gruppen som modtager 3 til 6 timer. Yderligere har gruppen 

som modtager mere end 6 timer en lavere score i den forventede situation på personlig pleje- og 

mad og drikke domænet end grupperne som modtager 3 til 6 timer og mindre end 3 timer. Gruppen 

som modtager mere end 6 timer har desuden en lavere score i den forventede situation på social 

kontakt- og aktivitetsdomænet end gruppen som modtager mindre end 3 timer.  
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Praktisk hjælp 

Med baggrund i de langt lavere minuttal for mængden af visiteret hjemmehjælp hos modtagere af 

udelukkende praktisk hjælp er der i stedet brugt en opdeling hvor respondenterne selv har angivet 

hvor ofte hjemmehjælpen kommer hos dem. 

Hver tredje uge 

 

n=35 

Hver anden uge 

 

n=301 
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En til flere gange om ugen 

 

n=32 

 Hver tredje uge Hver anden uge En til flere gange om 

ugen 

 Nuværende Forventet Nuværende Forventet Nuværende Forventet 

Kontrol 83 76* 78 60 74 50^ 

Personlig pleje 94 94 93 92 92 90 

Mad og drikke 95 94 94 93 90 87 

Tryghed 84 84 81 76 81 68^ 

Social kontakt 85 83 82 80 85 82 

Aktiviteter 88* 83* 75 71 70^ 69^ 

Bolig 72 58* 77 43 77 44 

ASCOT-score 0,85 0,81* 0,84 0,71 0,85 0,69^ 

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med hver anden uge 
^ p<0,05 ift. referencen som er gruppen med hver tredje uge 
 

Både gruppen som modtager hjælp hver anden uge og gruppen som modtager hjælp en til flere 

gange om ugen har en lavere forventet ASCOT-score end gruppen som modtager hjælp hver tredje 

uge. På samme måde gælder det i den nuværende situation på aktivitetsdomænet. 

Gruppen som modtager hjælp hver anden uge har en lavere score i den forventede situation på 

kontrol-, aktivitets- og boligdomænet end gruppen som modtager hjælp hver tredje uge. 

Gruppen som modtager hjælp en til flere gange om uge har en lavere score i den forventede 

situation på kontrol-, tryghed- og aktivitetsdomænet end gruppen som modtager hjælp hver tredje 

uge. 

Der ses ikke nogen signifikante forskelle på gruppen som modtager hjælp hver anden uge og 

gruppen som modtager hjælp en til flere gange om ugen. 
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