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Sådan gjorde vi

Der blev sendt mail til ældrechefer i alle 98 kommuner 
- med spørgsmål der relaterer til kommunens samarbejde med private 

leverandører på hjemmeplejeområdet

60 kommuner svarede på spørgsmålene

20 anvendte ikke godkendelsesmodelen

I alt har 60 procent reagerede på henvendelsen 



Det spurgte vi 
om 

Organisering af det frie valg: 
• Hvilken model anvendes? 

• Ændringer siden 2013?

Afregninger af private leverandører:

• Pris praktisk hjælp 2013-2021?
• Pris pleje hverdag 2013-2021?
• Pris pleje øvrig tid 2013-2021?



Afregningspriser – pleje hverdag 2013-2021



Afregningspriser – pleje hverdag 2021

Højeste kr. 546 – Viborg Kommune
kr. 526 – Slagelse Kommune
kr. 519 – Aabenraa Kommune
kr. 514 – Lolland Kommune
kr. 512 – Bornholm Kommune

Laveste kr. 370 – Herlev Kommune
kr. 356 – Brønderslev Kommune
kr. 349 – Morsø Kommune
kr. 349 – Vejen Kommune
kr. 326 – Gladsaxe Kommune

Forskellen mellem den 
højeste og laveste 
afregningspris 
kommunerne imellem     
er øget med 11,6 % siden 
KA Plejes seneste 
undersøgelse i 2019 

Differencen ligger nu på: 
220 kr. 

I 2019 lå den på: 
197 kr.



Hvad er det korrekte prisniveau?

Som en indikation på, hvor prisniveauet 
skal ligge, har vi i KA Pleje lavet et estimat 
over en kommunes omkostninger til en 
social- og sundhedsassistent. Vi har taget 
udgangspunkt i de rene lønomkostninger. 
Hertil skal lægges alle øvrige omkostninger 
som en kommune har til hjemmeplejen 
plus omkostninger til IT, administration, 
bygninger m.m. Disse omkostninger er 
holdt ude i KA Plejes beregning. 

I beregningen har vi taget udgangspunkt i 
den gennemsnitlige ATA-tid for en social-
og sundhedsassistent, som er på 46 % 
ifølge en kulegravning af ældreplejen, som 
Rambøll udførte for Finansministeriet i 
2018. 

Beregningen viser, at alene på baggrund af den rene 
lønomkostning, og altså inden tillæg af øvrige omkostninger (oftest 
40 % oveni), at en korrekt beregnet afregningspris på 
godkendelsesmodellen som udgangspunkt vil være på minimum kr. 
550 for personlig pleje i hverdagstimerne. For mange kommuner vil 
prisen ligge endnu højere. 



Hvad er det korrekte prisniveau?

7 ud af de 34 kommuner der 
anvender godkendelsesmodellen i 
2021 har afregningspriser over 
500 kr. for personlig pleje hverdag.

Kun én kommune har en 
afregningspris der ligger over det 
beregnede minimum på 550 kr.



CASE 1: Morsø og Mariagerfjord kommuner

Sammenligner man de to jyske 
kommuner Morsø og 
Mariagerfjord har 
afregningspriserne udviklet sig 
modsatrettet siden 2016.

I Morsø Kommune er 
afregningsprisen siden 2013 
faldet fra 423 kr. til 349 kr. i 
2021, hvilket svarer til et fald på 
17,5%.
I samme periode er den samlede 
løn for en SOSU-assistent steget 
med 19,9%

I Mariagerfjord Kommune er 
afregningsprisen tilsvarende 
steget med 17,5% i perioden 
2016 til 2021



CASE 2: Langeland Kommune

I Langeland Kommune lå 
afregningspriserne uændret på 
468 i en periode på fire år fra 
2014 til 2017

I samme periode steg den 
samlede løn for SOSU-assistenter 
med 5,2%



Data: 
Afregningspriser 
– pleje hverdag 



Dataudfald forekommer - alle kommuner har ikke besvaret alle 
spørgsmål 

Oplysninger om lønudviklingen for SOSU-assistenter i undersøgelsen 
stammer fra:
https://www.krl.dk/#/sirka 
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