
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaark: Nyt kriterium for tabte leveår ift. middellevetid 

Regeringen ønsker at tage højde for uligheden i sundhed og støtte kommuner med 

flere svage ældre. 

Til brug for den kommunale udligning opgøres der for hver kommune et udgiftsbehov. 

Det beregnede udgiftsbehov er en sammenvejning af et demografisk udgiftsbehov og et 

socioøkonomisk udgiftsbehov. 

Udgiftsbehovet afspejler således, at der på tværs af kommune r kan være forskel i be-

folkningssammensætningen, hvor nogle kommuner fx  er karakteriseret ved mange æl-

dre medborgere eller mange børn, som er ekstra udgiftskrævende . Udgiftsbehovet af-

spejler også, at nogle kommuner er særligt økonomisk udfordrede af mange socialt ud-

satte borgere med særlige behov mv.  

Ser man på tværs af kommuner, er der imidlertid også en stor forskel i borgernes 

sundhedstilstand, hv ilket betyder, at middellevetiden i nogle kommuner er væsentligt 

lavere end i andre. Middellevetiden er fx  5½ år lavere i Lolland Kommune end i Gen-

tofte Kommune. 

Det er baggrunden for, at der lægges op til at indføre et ny t udgiftsbehovskriterium, 

som afspejler lav  middellevetid. 

Kriteriet indføres konkret i det demografiske udgiftsbehov  som et tillæg til udgiftsbe-

hovet pr. indbygger på 65 år og derover. Tillægget er højere jo lavere middellevetid 

en kommune har set i forhold til kommunen med den højeste middellevetid . 

Kriteriet kan ses i sammenhæng med en v is social ulighed i sundhed og indgår også i 

opgørelsen af regionernes udgiftsbehov på sundhedsområdet. En lavere middellevetid 

kan bl.a. afspejle, at borgere i gennemsnit bliver tidligere omsorgs- og plejekrævende.  

Det er særligt en række y derkommuner, som har en lav  middellevetid. Omvendt er 

middellevetiden gennemsnitligt set højere i by kommunerne. 

I tabel 1  se de 10 kommuner med henholdsvis højeste og laveste middellevetid. 
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Tabel 1  

De 10 kommuner med henholdsv is højeste og lav este middellevetid 

Kommune Højeste middellevetid Kommune Laveste middellevetid 

Gentof te                     82,57 Lolland             76,95 

Rudersdal                   82,50 Københav n                   78,13 

Allerød                       82,34 Guldborgsund  78,19 

Hørsholm                     82,34 Vordingborg     78,45 

Furesø                         82,19 Samsø                           78,72 

Ly ngby -Taarbæk         81,97 Ishøj                           78,79 

Egedal                         81,66 Odsherred         78,89 

Skanderborg               81,56 Læsø                       78,89 

Fav rskov                      81,42 Brøndby                        78,91 

Odder                           81,39 Slagelse           78,91 
 

  

 

 


