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Baggrund og datagrundlag
Denne pixi-rapport tegner et samlet billede af brugerne 
på de to forsorgshjem i Aarhus Kommune, hhv. Tre Ege 
og Østervang, ligesom den dokumenterer brugernes 
udbytte af deres ophold.

Analyserne er udarbejdet på baggrund af 1.290  ASI1-  
Forsorg-skemaer fra henholdsvis Tre Ege og Østervang i 
perioden 2009 - 2014. Skemaerne fordeler sig med hhv. 
792 indskrivningsskemaer og 498 udskrivningsskemaer. 
Data er enkelte steder suppleret med udtræk fra Ledel-
sesinformation i Aarhus Kommune, nemlig afsnittene 
om ’gengangere’ og ’betalingskommune’. 

Udover denne pixi-rapport er der udarbejdet en ukom-
menteret bilagsrapport, som præsenterer alle analy-
seresultater samt en mere detaljeret redegørelse for 
datagrundlaget og de metodiske overvejelser.  I pixi- 
rapporten henvises der løbende til bilagsrapporten  
(fx figurhenvisningerne). 

Bilagsrapporten kan også anvendes som selvstændigt 
opslagsværk. 

Læsevejledning
Pixi-rapporten beskriver resultaterne i hovedtræk og 
samlet for hele perioden 2009-2014. Der er dog også 
undersøgt for, om der sker en særlig udvikling over de 
seks år. Kun de steder, hvor analyserne har vist interes-
sante forskelle mellem årene, bliver dette kommenteret. 

Rapporten er struktureret således:
• Karakteristik af brugerne
• Fokus på kønsforskelle
• Fokus på de unge (18-29 år)
• Brugere med psykiske problemer
• Brugere med misbrug
• Fokus på opholdslængder
• De der bortvises og udebliver
• Fokus på gengangere
• Fokus på betalingskommune 

 
KARAKTERISTIK  
AF BRUGERNE

Flest mandlige brugere
Der er en klar overvægt af mænd på forsorgshjemmene 
i Aarhus Kommune. Over perioden 2009-2014 er 79 % 
af brugerne mænd og 21 % kvinder. Der ses en tendens 
til, at andelen af kvinder de forskellige år er meget svin-
gende. 

1  ASI står for Addiction Severity Index – et måleredskab der er 
tilpasset forsorgsområdet.

Stor aldersspredning
Gennemsnitsalderen er 39 år. Som det ses nedenfor, 
er 30 % af brugerne 30 år eller derunder. Halvdelen af 
brugere er mellem 31-50 år. De resterende er 50 år eller 
derover. 

Fortrinsvis danske brugere
Med et interval på 71-87 % i perioden 2009-2014 er 
brugerne på forsorgshjemmene fortrinsvis danskere. 
Der ses en svag tendens til, at der over tid er kommet 
lidt flere brugere med en anden nationalitet end dansk. 

Figur 3 Aldersfordeling i perioden

Figur 6 Nationaliteter over tid
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Størstedelen uden uddannelse
Størstedelen af brugerne på forsorgshjemmene har 
ingen uddannelse udover folkeskolen. Der er i perioden 
sket en stigning fra 51 % i 2009 til 60 % i 2014 for denne 
gruppe. De faglærte udgør den næststørste gruppe med 
24 % i 2014. En lille andel har en videregående uddan-
nelse (14 % i 2014). 

Flest har lejlighed som seneste bolig
Størstedelen af brugerne i perioden 2009-2014 angiver 
lejlighed som deres seneste bolig.

I perioden 2009-2014 er det meget svingende, hvor ofte 
brugerne kommer fra andre forsorgshjem (se tabel 1).

Der ses en svag tendens til, at flere brugere efter 2010 
selv vælger at flytte ud af deres bolig til sammenligning 
med tidligere år. Andelen af brugere, der er blevet smidt 
ud af deres seneste bolig, reduceres over samme perio-
de.

Besvær/problembelastning
Brugerne på begge forsorgshjem oplever mest besvær 
indenfor hhv. boligmæssige, økonomiske og psykiske 
problemer samt fysiske gener. De er i mindre grad be-
sværede inden for områderne ernæring, familieforhold, 
arbejde mm. 

Der ses en tendens til, at brugernes besvær med økono-
mi er steget over tid. 

FOKUS PÅ  
KØNSFORSKELLE

Analyserne viser, at der er mange forskelle mellem de 
mandlige og kvindelige brugere på forsorgshjemmene.

Kvinder er mere belastede
Kvinderne er overordnet set mere besværede end mænd 
på alle områder. Særligt hvad angår bolig, økonomi og 
psykisk helbred oplever kvinderne at være meget besvæ-
rede. Ligeledes (men i lidt mindre omfang) er de besvæ-
rede i forhold til familie, ernæring og netværksrelationer. 

Endelig er kvinderne også mere fysisk besværede end 
mændene. Mens 50 % af mændene slet ikke er besvære-
de af fysiske gener, gør det samme sig gældende for kun 
34 % af kvinderne. Dvs. at mere end to ud af tre af de 
kvindelige brugere døjer med fysiske gener.

Barndom og netværk
Overordnet set har mange brugere haft en problema-
tisk barndom. Dog er der en klar overvægt af kvinder 
i gruppen, der angiver at have haft en problematisk 
barndom. 

Hermed angiver 54 % af kvinderne at have haft en 
traumatisk barndom, mens dette kun er gældende for 38 
% af mændene.   Der tegnes til gengæld en svag tendens 
til, at de kvindelige brugere har et lidt stærkere netværk 
end de mandlige. 

Udskrivningsårsag
Knap halvdelen af kvinderne (47 %) udskrives plan-
mæssigt efter et ophold. Det samme gør sig gældende 
for 42 % af mændene. 

Samtidig ser vi, at mens 20 % af mændene bortvises, 
gælder det samme kun for 11 % af de kvindelige bruge-
re. 

Endelig er det bemærkelsesværdigt, at hver femte både 
mand og kvinde ender med at udeblive.

Opsamling – hvem er den ’typiske’ bruger? 
Den typiske bruger er en mand på 39 år. Han har ingen 
uddannelse og er etnisk dansk. Han kommer fra egen 
lejlighed, som han selv har valgt at fraflytte. Han er 
især besværet i forhold til hans boligsituation, hans 
økonomiske og psykiske problemer samt forskellige 
fysiske gener. 

Forsorgshjem Lejlighed Støttebolig Værelse

2009 5 % 62 % 6 % 11 %

2010 12 % 58 % 1 % 9 %

2011 10 % 52 % 0 % 17 %

2012 15 % 44 % 2 % 8 %

2013 22 % 50 % 2 % 9 %

2014 9 % 57 % 4 % 11 %

Total 13 % 55 % 3 % 11 %

Tabel 1 Seneste bolig over tid

Figur 19 Køn og udskrivningsårsager
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Ændring i besvær
Andelen af planmæssige udskrivninger er én måde at 
kortlægge mænds og kvinders effekt af deres forsorgs-
ophold. Et andet effektmål er, i hvor høj grad brugerne 
reducerer deres besvær i løbet af et ophold. Her ser vi, at 
mænd og kvinder oplever forskellige effekter, dvs. redu-
cerer deres besvær relativt mest på forskellige områder.

Mænd oplever bedst effekt på områderne økonomi, 
ernæring, bolig, alkohol og familieforhold. Kvinder 
derimod oplever bedst effekt på områderne ernæring, 
netværksrelationer, alkohol, psykisk helbred og hygiejne. 

For både kvinder og mænd bemærkes det, at besværet 
ift. stoffer er større ved udskrivning end, hvad det var 
tilfældet ved indskrivning på forsorgshjemmet. Effek-
ten er således negativ på dette område. Det kan dels 
skyldes, at nogle brugere har så mange belastninger, når 
de indskrives på forsorgshjemmene, at belastninger i 
forbindelse med stofmisbrug træder i baggrunden (kan 
medføre underrapportering). Dels kan det skyldes, at de 
introduceres til stoffer på forsorgshjemmene (har lettere 
adgang til dem).

Herudover er det også gældende for kvinderne, at de 
i gennemsnit oplever større besvær med arbejde og 
kriminalitet ved udskrivning, end de gjorde ved ind-
skrivningen. 

Oplevelsen af god hjælp
Et sidste effektmål er mænd og kvinders subjektive 
oplevelse af at have fået god hjælp på forsorgshjemmet. 
Her ser vi, at begge køn særligt fremhæver, at de har fået 
god hjælp til at afhjælpe deres boligsituation. Herudover 
oplever mændene særligt at få god hjælp til deres økono-
miske problemer og ift. deres psykiske helbred. Kvinderne 
derimod fremhæver også, at de har fået god hjælp ift. 
deres problemer med ernæring og kriminalitet. 

FOKUS PÅ DE UNGE (18-29)
Ungegruppen – ca. hver fjerde
Der ses en gennemgående tendens til, at ca. 30 % af 
brugerne på forsorgshjemmene i Aarhus Kommune er 
under 30 år. Unge-gruppen har været rimelig konstant i 
løbet af de sidste seks år. 

Mange unge på kontanthjælp
Brugere under 30 år er primært forsørget af kontant-
hjælp (68 %), SU (8 %) eller ’andet’ (10 %), hvor ’ældre’ 
brugere hovedsageligt har angivet kontanthjælp (41 %), 
førtidspension (38 %) og ’andet’ (8 %) som forsørgelses-
grundlag. 

Mange unge udtrykker, at de har et middelstort til stort 
behov for økonomisk støtte og rådgivning (59 % af de 
unge mod 51 % af de ’ældre’). 

Unge mænd har kortere ophold end de ældre
Mænd under 30 år har en gennemsnitlig opholdslængde 
på 83 dage mod et gennemsnit på 118 dage for ’ældre’ 
mænd.

Samme tendens gør sig gældende for kvinderne. 

Figur 24 Gennemsnitlig opholdslængde
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Unge har større stofmisbrug end ældre
Som forventet har de unge et større stofmisbrug end 
de ældre. 47 % af de unge har et stofmisbrug, mens det 
samme er gældende for 32 % af de ældre. 

Udskrivningsårsager 
Unge brugere udskrives ikke lige så ofte planmæssigt 
som de ældre brugere (38 % mod 52 %). De unge har 
derimod en lidt større tilbøjelighed til at blive bortvist 
end de ældre (21 % mod 17 %).

Unge opnår dårligere effekter
Unge brugere oplever generelt dårligere effekt (målt på 
reduktion i besvær) af deres ophold sammenlignet med 
ældre. Det gælder på alle områder på nær fysisk hel-
bred, psykisk helbred og hygiejne. 

De unge reducerer dog deres besvær på områderne bo-
lig, hygiejne, familie, psykisk helbred, ernæring, familie, 
fysisk helbred og økonomi.

Derimod forværrer de unge deres besvær (dvs. negativ 
effekt) på områderne stofmisbrug, netværksrelationer, 
arbejde, kriminalitet og alkohol.

Oplevelsen af god hjælp
Det er interessant at bemærke, at selvom de unge på de 
to første effektmål opnår dårligere effekt end de ældre, 
så har til faktisk oplevelsen af, at have fået bedre hjælp 
end de øvrige. Denne positive oplevelse af hjælp kom-
mer særligt til udtryk i forhold til bolig, økonomi og 
psykiske problemer, hvor henholdsvis 75, 60 og 53 % af 
de unge oplever at have fået god hjælp. 

BRUGERE MED  
PSYKISKE PROBLEMER

Stabil andel med psykiske problemer over tid
Over de seneste seks år ses en stabil tendens, hvor godt 
2/3 af brugerne angiver psykiske problemer i et eller 
andet omfang. 

Cirka 40 % har over tid oplevet et besvær i betydeligt 
eller meget stort omfang. Især hukommelses- og kon-
centrationsbesvær, angst og middelsvær depression 
er blandt de mest hyppige psykiske problemstillinger 
gennem årene. 

Flere med dobbeltbelastninger
Der ses en svag stigning i antallet af brugere med 
dobbeltbelastninger (psykisk problem kombineret med 
misbrug). Således var tallet 30 % i 2010 og 39 % i 2014. 

De psykisk belastede reducerer deres besvær
Brugere med psykiske problemer oplever bedre effekt 
end brugere uden psykiske problemer i forhold til alle 
parametre på nær arbejde, fysisk helbred, stof, alkohol 
og kriminalitet. Det ses, at brugere med psykiske pro-
blemer oplever en lille forværring i deres besvær med 
stoffer under indskrivningen. Mulige forklaringer på 
denne tendens er tidligere gennemgået. 

Oplevelsen af god hjælp
De psykisk belastede oplever særligt at have fået god 
hjælp ift. netop deres psykiske helbred samt i forhold til 
deres boligsituation, økonomi og ernæring. 
 

BRUGERE MED MISBRUG
 

 
Mange har misbrug
På forsorgshjemmene har 27 % af brugere et alko-
holmisbrug, 35 % har et stofmisbrug og 12 % har et 
blandingsmisbrug (dvs. både alkohol og stof). Mod 
forventning er der over tid ikke entydigt kommet mere 
misbrug. 

Store udsving på alkoholområdet
Andelen af alkoholoverforbrugere mere end halveres fra 
40 % i 2009 til 17% i 2012, hvorefter andelen i 2014 igen 
er stigende til 23%. Det fremgår nedenfor.

Der ses flere alkoholoverforbrugere på Tre Ege end på 
Østervang. Samlet for perioden 2009-2014 gør det sig 
gældende, at 1/3 af brugerne på Tre Ege må betegnes 
alkohol-overforbrugere. På Østervang er tallet 1/4.

Figur 35 Andel alkoholoverforbrugere
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Tendens til flere stofmisbrugere  
på forsorgshjemmene
Overordnet set sker der en stigning i andelen af stofmis-
brugere på forsorgshjemmene i perioden fra 2010 og 
frem.  

Igen er der forskel mellem de to forsorgshjem. Samlet 
for perioden 2009-2014 gør det sig gældende, at op 
imod halvdelen (46 %) af brugerne indskrevet på Tre 
Ege har taget stoffer den seneste måned op til indskriv-
ningen, hvorimod det på Østervang gør sig gældende 
for 30 %. Det ses endvidere, at andelen af stofmisbruge-
re på Tre Ege er mere end fordoblet i perioden 2010-
2014. Den overordnede tendens på Østervang er mere 
uklar.

Markant stigning i andel  
med blandingsmisbrug 
Der sker i perioden 2010-2013 en firdobling af andelen 
af brugere med blandingsmisbrug. For perioden 2009-
2014 gør det sig gældende, at andelen af blandingsmis-
brugere i gennemsnit er dobbelt så stor på Tre Ege som 
på Østervang. 

Generelt mere misbrug på Tre Ege
Ovenstående afsnit har vist, at både andelen af alkoholo-
verforbrugere, stofmisbrugere og blandingsmisbrugere 
er størst på Tre Ege. Senest i 2014 havde 65 % af bruger-
ne på Tre Ege et alkoholoverforbrug og/eller stofmis-
brug, hvorimod det samme år ’kun’ gør sig gældende for 
omkring 45 % af brugerne på Østervang.

Besværet reduceres – dog ikke ift. stof
Brugere med misbrugsproblemer oplever på næsten 
alle områder bedre effekt af deres ophold sammenlig-
net med brugere uden misbrugsproblemer. Især ses en 
forbedring i forhold til økonomi, arbejde, fysisk helbred, 
psykisk helbred, ernæring, hygiejne og familie. 

Oplevelsen af god hjælp
Brugere med misbrug har generelt også oplevelsen af at 
have fået bedre hjælp end brugere uden misbrug. Det 
gælder på alle områder på nær kriminalitet. 

Brugere med misbrugsproblemer oplever særligt god 
hjælp i forhold til bolig, økonomi, psykisk helbred, alko-
hol/stof og ernæring. 

OPHOLDSLÆNGDE
 

 
54 % udskrives indenfor de første 90 dage. Af de reste-
rende ender størstedelen (36 %) med et ophold på mere 
end 120 dage. Halvdelen af brugerne har således et kort 
eller mellemlangt ophold (90 dage eller færre). Få 
brugere (10 %) har lange ophold (91-120 dage), mens en 
tredjedel har, hvad der betegnes som ekstralange ophold 
(over 120 dage). 

Mænd og de ældre har længere  
opholdslængde 
Der ses en tendens til længere ophold blandt mænd og 
de ældre (over 30 år). Den gennemsnitlige opholdslæng-
de for mænd er 111 dage. Kvinderne ligger højere med 
en gennemsnitlig opholdslængde på 126 dage. 

Kortere ophold for flere grupper
Der ses en tendens til kortere ophold blandt de psy-
kisk belastede, stofmisbrugere og unge. For eksempel 
har brugere med stofmisbrug en gennemsnitlig op-
holdslængde på 119 dage. Brugere uden stofmisbrug 
ligger højere med en gennemsnitlig opholdslængde på 
130 dage. 

Flere planmæssige udskrivninger ved  
længere ophold  
Den procentvise andel af planmæssige udskrivninger 
stiger desto længere ophold, brugerne har. Eksempel-
vis udskrives kun 18 % af brugerne med korte ophold 
planmæssigt, hvor andelen af brugere med ekstralange 
ophold (over 120 dage), der udskrives planmæssigt, er 
helt oppe på 64 %.

Figur 45 Opholdslængde for unge og ældre brugere
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Lange ophold reducerer dog ikke brugernes 
besvær 
Der ses således en tendens til, at jo længere ophold 
desto større tendens til planmæssig udskrivning. Tilsva-
rende ser vi, at brugere med lange ophold også oplever 
at have fået bedre hjælp under opholdet end brugere 
med kortere ophold. 

I kontrast hertil oplever denne gruppe, at deres besvær/
problemområder reduceres mindre end brugerne med 
kort ophold. Brugere med enten lange eller ekstralange 
ophold (≥91 dage) klarer sig således på dette område 
dårligere end brugere med korte eller mellemlange 
ophold (≤90 dage). Kun i forhold til økonomi, familie 
og andre personer opnår brugere med lange/ekstralange 
ophold en gennemsnitlig større reduktion i deres besvær 
til sammenligning med brugere med kortere ophold. 

DE, DER BORTVISES  
OG UDEBLIVER

 
Godt en tredjedel af brugerne på forsorgshjemmene er 
blevet bortvist eller udeblevet i perioden 2009-2014. 
Bortvisninger tæller 17 % af alle registrerede udskriv-
ninger og udeblivelser tæller 16 %. Tendensen i forhold 
til udeblivelser er stabil i perioden 2010-2013, dog ses 
der en kraftig stigning til 24 % i 2014, jf. figur 53. 

 
Generelt gør det sig gældende, at jo længere et ophold 
brugeren har, jo mindre er sandsynligheden for, at han/
hun pludselig udebliver. Derudover udebliver brugere 
med et alkoholoverbrug samt brugere med stofmisbrug 
i højere grad end brugere uden misbrug. 

I forhold til bortvisninger er det gældende, at mænd 
i højere grad bortvises sammenlignet med kvinder. 
Derudover bortvises unge samt brugere med et alkoho-
loverforbrug eller stofmisbrug i højere grad end ældre 
og brugere uden misbrug. 

Ligesom med udeblivelser er det gældende, at jo længe-
re et ophold brugeren har, jo mindre er sandsynligheden 
for, at han/hun bortvises. 

Brugere med psykiske problemer har ikke større ten-
dens til at udeblive. Derimod har de en smule større 
sandsynlighed for at blive bortvist.

Figur 53 Andel udeblevne
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GENGANGERE

Godt halvdelen (48 %) af alle brugere er gengangere i et 
eller andet omfang. En fjerdedel (25 %) har 2-3 ophold, 
mens 23 % kan tælles for 4 ophold eller flere i perioden.

Mænd har oftere end kvinder mere end ét ophold på 
forsorgshjem og dermed større tendens til at være 
gengangere. Særligt ses der en overrepræsentation af 
mænd med 4 eller flere ophold (81 % mænd mod 19 % 
for kvinder). 

Ældre brugere har ligeledes oftere mere end ét ophold 
på forsorgshjem og dermed større tendens til at være 
gengangere end de yngre. Særligt ses der en overrepræ-
sentation af brugere over 30 år med 4 eller flere ophold 
(91 %). 

Brugere med psykiske problemer har også oftere mere 
end et ophold. Særligt ses en overrepræsentation af bru-
gere med psykiske problemer med 2-3 ophold (71 %) og 
en relativ stor andel af brugere med alkoholoverforbrug 
ved 4+ ophold (32 %). 

Brugere uden et alkoholoverforbrug og/eller stofmis-
brug har flere ophold end brugere med. 

Gengangere har tendens til kortere ophold til sam-
menligning med ikke-gengangere.  64 % af gengangere 
har eksempelvis et ophold på under 91 dage. Blandt 
ikke-gengangere er der relativt mange med meget lange 
ophold. 

Gengangere bortvises og udebliver oftere
Både bortvisninger og udeblivelser forekommer hyp-
pigere for gengangere. Særligt andelen af udeblivelser  
tæller mere end tre gange så meget for gengangere til 
sammenligning med ikke-gengangere. For ikke-gen-
gangere ses der derfor også en væsentlig større andel 
planmæssige udskrivninger. 

For brugere, der i periode 2010-2013 kun har haft ét 
ophold på forsorgshjemmene i Aarhus, er hele 64 % 
blevet udskrevet planmæssigt. For gengangere gælder 
dette kun 40 %.

Gengangere og ikke-gengangere opnår forskel-
lige effekter
Gengangere oplever gennemsnitlig større effekt af deres 
ophold i forhold til fysiske problemer, ernæring og net-
værksrelationer til sammenligning med ikke-gengange-
re. I forhold til boligmæssige problemer er gengangere 
gennemsnitlig besværet i samme grad ved udskrivning 
som ved indskrivning.

Ikke-gengangere oplever gennemsnitlig større effekt af 
deres ophold i forhold til psykiske problemer, hygiejne 
samt særligt alkohol og familie.

Både gengangere og ikke-gengangere oplever en gen-
nemsnitlig forværring af deres problemer med hensyn 
til arbejde og stoffer efter ophold på forsorgshjem. Fæl-
les for begge er, at den gennemsnitlige forværring dog er 
størst for gruppen af gengangere. 

BETALINGSKOMMUNE
 

I perioden 2010-2013 er der registreret i alt 2.482 
ophold samlet for Tre Ege Forsorg og Østervang For-
sorg. Aarhus Kommune har været betalingskommune i 
forhold til 59 % af alle disse ophold. 

Brugere fra andre kommuner  
har kortere ophold
Brugere fra andre kommuner har tendens til kortere 
ophold. 65 % af alle ophold på 91 dage eller mere, som 
her betegnes lange-ekstralange ophold, har Aarhus som 
betalingskommune. For de øvrige kommuner er dette 
35 %. 

Uklar sammenhæng mellem  
betalings-kommune og det at være genganger
Det er vanskeligt, at udlede noget klar tendens i forhold 
til, hvem der er betalings-kommune og hvorvidt, der er 
tale om gengangere eller ej. 

Figur 65 Andel brugere opdelt på opholdsmønster 


