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1. Baggrund 
 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet anmodede primo 2019 

kommunerne om at fremsende opgørelser over personer, som modtog hjælp efter den dagældende 

handicaplovgivning – landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap.  

 

Lovgrundlaget fremgår af § 25 a i dagældende landstingsforordning om hjælp til personer med 

vidtgående handicap: ”Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at fremsende statistiske oplysninger mv., 

som Naalakkersuisut anmoder om.  

Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om omfanget af de statistiske oplysninger mv., jf. stk. 1, 

og om, hvordan de skal ajourføres og indsendes.” 

 

Der er tale om en opfølgning af publikationen ”Personer med handicap – statistisk opgørelse over 

personer med vidtgående handicap”. Naalakkersuisut 2017. 

 

Opgørelserne fra kommunerne er efterfølgende videregivet til Grønlands Statistik, som har udarbejdet: 

 

1. En basisopgørelse: Antal personer med vidtgående handicap, der modtog hjælp efter dagældende 

forordning - fFordelt på køn og alder, diagnose, civilstatus. 

 

2. En opgørelse der inkluderer en række socioøkonomiske forhold: indkomstgrundlag, civilstatus, 

børn og uddannelsesniveau m.m. 

Grønlands Statistik har behandlet de indkomne opgørelser og har udarbejdet de tabeller, der indgår i 

denne publikation.  

 

Publikationen har til hensigt at give et overordnet billede af handicapområdet samt et indblik i det 

tilgængelige datamateriale på området.  

 

De følgende opgørelser er et statusbillede primo 2019 af de på det tidspunkt tilgængelige statistikker. 

Data er dog indsamlet over en længere periode: oktober 2018 – april 2019.  
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2. Overvejelser om datakvalitet 
 

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af kommunernes egne opgørelser, der er leveret som excel 

ark.  

Alle diagrammer og tabeller er baseret på kommunernes egne opgørelser. De anvendte data dækker 

perioden oktober 2018 til maj 2019. Der er anvendt data fra Grønlands Statistik december 2018.   

Redegørelsen har til hensigt at give et overordnet billede af handicapområdet samt et indblik i det 

tilgængelige statistiske materiale på området. Der tages visse forbehold for resultaterne fremsat i 

redegørelsen. Datakvaliteten er afhængig af, hvorvidt registreringerne er omhyggelige og ensartede 

samt hvorvidt der sker en løbende vedligeholdelse og opdatering af opgørelserne. Der kan således 

være en vis fejlmargin. 

 

Årsagerne til forbehold:  

• Kommunernes registreringer er indført manuelt, hvorved der foreligger en risiko for 

fejltastninger samt fejlfortolkning   

• Kommunernes registreringer er ikke systematiske og opgørelsesmetoderne varierer 

kommunerne imellem. Der er risiko for, at de anvendte data ikke er opdaterede for alle 

kommuner  

• Der tages forbehold for reliabiliteten (pålideligheden). Således er datamængden, på hvilken 

der foretages beregninger, i flere tilfælde relativt lille.   

Denne redegørelse indgår i det videre arbejde med at forbedre datakvaliteten på handicapområdet.   
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3. Antal personer der i 2018 – 2019 modtog hjælp efter 

landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap - 

fordelt på køn og alder 

 

3.1 Antal personer der modtog hjælp  
 

Nedenfor undersøges, hvor stort et antal personer der modtog hjælp efter landstingsforordningen om 

hjælp til personer med vidtgående handicap i alt i 2018 - 2019. 

 

Der er på tidspunktet for indhentning af data registreret i alt 1131 borgere, som har bopæl i Grønland 

og som i 2018 – 2019 modtager hjælpeforanstaltning efter den dagældende forordning om hjælp til 

personer med vidtgående handicap. 

 

Departementet udgav i 2017 en statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap, baseret 

på kommunernes opgørelser over personer, som modtog hjælp efter samme forordning. Af denne 

opgørelse fremgår det, at der var 1542 personer, som modtog hjælp efter den dagældende lovgivning. 

 

Der kan være en eller flere årsager til forskellen på den samlede opgørelse i 2017 og den samlede 

opgørelse i 2018-2019. Bl.a. kan nævnes, at den seneste opgørelse er sammenkørt med CPR-

registret, og der er kun medtaget borgere, som har bopæl i Grønland. Borgere der visiteres til 

Danmark, skifter bopælsadresse til en dansk adresse og er således ikke medtaget i denne opgørelse. 

En anden forklaring på differencen kan være, at opsamlingsperioden for data til 2017-opgørelsen var 

længere og derfor medtog flere borgere med vidtgående handicap. Endvidere kan nogle borgere 

eventuelt ikke være medtaget i opgørelsen 2018-2019, hvis de ikke har modtaget hjælpeforanstaltning 

i perioden og ikke har gjort det over en længere årrække. 

 

 

3.2 Personer med vidtgående handicap fordelt på køn 
 

Nedenfor opgøres kønsfordelingen blandt personer med vidtgående handicap og befolkningen i øvrigt. 
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Personer med vidtgående 
handicap Befolkningen generelt 

            

Kvinder 425 37,54% Kvinder 26439 47,22% 

Mænd 707 62,46% Mænd 29553 52,78% 

  1132 100,00%   55992 100,00% 

 

 

Det ses, at der er betydeligt flere mænd end kvinder, der har et vidtgående handicap (62,46 % mod 

37,54 % kvinder.  Der er i Grønland et overtal af mænd, da 52,78 af befolkningen er mænd. Dette 

forklarer dog ikke hele forskellen.  

 

3.3. Personer med vidtgående handicap fordelt på alder  
 

I dette afsnit ses på aldersfordelingen blandt personer med vidtgående handicap sammenholdt med 

befolkningen generelt. 

 

 
 

Alder 
Personer med 

vidtgående handicap 
Befolkningen 

generelt 

0-17 15,83% 24,71% 

18-30 27,59% 20,20% 

31-40 15,47% 13,69% 

41-50 12,64% 11,78% 

51-60 21,04% 16,67% 

61-70 7,16% 8,49% 

71-80 0,27% 3,60% 

81-90 0,00% 0,81% 

91+ 0,00% 0,05% 

  100,00% 100,00% 

 

 

Flere forhold er markante her. Der er forholdsmæssigt få i gruppen 0-17 år. Det kan skyldes, at 

handicappet endnu ikke er kendt og diagnosticeret. Der er forholdsmæssigt mange i gruppen 18-30 
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år med vidtgående handicap. Det kan skyldes, at der i denne aldersgruppe sker en diagnosticering. 

Ses aldersgrupperne 0-30 år under et, er det nogenlunde samme procentstørrelse. 

 

Det er også et karakteristisk træk, at der er så få ældre mennesker blandt gruppen med et vidtgående 

handicap: kun ganske få i gruppen over 70 år, og ingen i gruppen over 80 år.  Dette skyldes, at 

landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap kun omfattede personer under 

aldersgrænsen for alderspension. De få personer i denne opgørelse, som er over aldersgrænsen for 

alderspension er medtaget, fordi loven om alderspension omfatter hjælp til personer, som tidligere var 

omfattet af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap.  

 

 

3.4 Personer over 18 år med vidtgående handicap – civil status 
 

I dette afsnit ses på, hvor stor del af befolkningen med vidtgående handicap, der lever som enlige eller 

i parhold sammenholdt med befolkningen som helhed. 

 

Civil status (enlige eller par) 

 

   
 

 

 Personer med 

vidtgående 

handicap 

Befolkningen som 

helhed 

Enlige 83,93 % 51,19 % 

Par 16,07 % 48,81 % 

Total 100,00 % 100,00 % 

 

Note: optalt fra GS familieregistret pr. 1. december 2018 

 

Som det fremgår, er langt de fleste personer med et vidtgående handicap enlige, 83,93 procent.  
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3.5 Diagnosefordeling 
 

Følgende oversigt over diagnosefordeling er lavet på baggrund af en inddeling i 25 overordnede 

kategorier. Der er flere diagnoseregistreringer, end der er personer, som modtager hjælp efter den 

dagældende lovgivning. Dette skyldes, at en person kan have flere diagnoser. 

 

Kategori Antal diagnoser i alt       

F00: Uspecificeret fysisk handicap 15     

F01: Synstab 30     

F02: Høretab 34     

F03: Epilepsi 64     

F04: Stofskifte 7     

F05: Andre progressive lidelser 5     

F06: Gigt 44     

F07: Genetiske & medfødte 57     

F08: Indre organer 10     

F09: Hudlidelse,vansiring 5     

F10: Åndedræt 5     

F11: Kredsløb 4     

F12: Bevægeapparat 141     

F13: Hjerneskade 110     

F14: Immunforsvar 10     

F15: Andre handicaps 13     

F16: Talehandicap 12 566 fysiske diagnoser i alt 

P00: Uspecificeret psykisk handicap 28     

P01: Mental retardering 258     

P02: Organiske psykiske lidelser 12     

P03: Misbrug 12     

P04: Udviklingsforstyrrelse 199     

P05: Personlighedsforstyrrelse 14     

P06: Psykotiske lidelser 286     

P07: Andre psykiske lidelser 22 831 psykiske diagnoser i alt 

  1397 diagnoser i alt   
*Se bilag 1 for nærmere information vedr. inddeling af diagnoser i kategorier 

 

I ovenstående tabel ses, at der er langt flere psykiske end fysiske diagnoser. De hyppigste diagnoser 

er psykotiske lidelser samt mental retardering. Blandt fysiske lidelser er lidelser i bevægeapparat samt 

hjerneskade de hyppigste.  
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4. En opgørelse der inkluderer socioøkonomiske forhold  
 

Grønlands Statistik har til denne redegørelse foretaget en række supplerende undersøgelser. 

Her ses på indkomstgrundlag, børn og uddannelsesniveau mm. pr. 1. december 2018. 

 

4.1 Indkomstfordeling blandt gruppen af personer over 18 år, som modtog 

hjælp efter dagældende lovgivning. 
 

I dette afsnit opgøres, hvilken offentlig forsørgelsesydelse fra det offentlige, som personer med 

vidtgående handicap modtager sammenholdt med befolkningen i øvrigt.  

 

 
Note: ABM = arbejdsmarkedsydelse 

 

 Personer med vidtgående 

handicap 

Befolkningen generelt 

Offentlig hjælp -

modtagere 

10,52 % 9,10% 

ABM-modtagere 1,15 % 4,55 % 

Alderspensionister 0,44 % 6,75 % 

Førtidspensionister 65,16 % 4,27 % 

   

 

ABM modtagere er modtagere af arbejdsmarkedsydelse, som man kan modtage i max. 13 uger. Det 

ser ud til, at personer med vidtgående handicap har en dårlig mobilitet ind og ud af arbejdsmarkedet. 

 

Her ses, at der i gruppen af personer med vidtgående handicap er en meget betydelig gruppe på 65,16 

%, der har deres indkomst fra førtidspension. Gruppen af personer med vidtgående handicap, der 

modtager offentlig hjælp, er på niveau med befolkningen generelt. 

 

 

4.2 Personer med vidtgående handicap, som har børn 

 
Nedenfor opgøres, hvor mange personer med vidtgående handicap, der har børn sammenholdt med 

befolkningen generelt. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Offentlig hjælp -
modtagere

ABM-modtagere Alderspensionister Førtidspensionister

Pct af grupperne, der har modtaget ydelse 

Befolkningen som helhed Personer med handicap



9  

  

 

 

 

Antal børn Personer med vidtgående 

handicap 

Befolkningen generelt 

0 69,85 % 35,85 % 
1 12,61 % 17,67 % 
2 8,19 % 18,85 % 
3 4,94 % 13,29 % 
4 2,73 % 7,60 % 
5+ 1,68 % 6,48 % 
   

 

Næsten 70 % af personer med vidtgående handicap har ingen børn. I den resterende gruppe har 

man ofte 1 eller 2 børn. Enkelte har 4 eller flere. Her skal man dog gøre sig klart, at nogle personer 

har medfødte handicap, andre har erhvervede handicap. Det er muligt, at personer med vidtgående 

handicap, som er et erhvervet handicap, har flere børn, da de først har fået vidtgående handicap 

som voksne.   

 

 

4.3 Uddannelsesniveau 
 

I dette afsnit ses på uddannelsesniveauet blandt personer med vidtgående handicap sammenholdt 

med gruppen af personer, som modtog hjælp efter dagældende lovgivning. 
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 Personer med vidtgående 

handicap 

Befolkningen generelt 

 Førskole 8,05 % 18,21 % 

 Grundskolen, 6. klasse 
niveau 4,77 % 4,05 % 

 Grundskolen, 10. klasse 
niveau 77,28 % 49,05 % 

 Højere end 10.klasse 9,90 % 28,69 % 
 

Langt de fleste personer med et vidtgående handicap slutter uddannelse med grundskolens 10. 

klasse. Ca. 10 procent har en uddannelse højere end 10. klasse. Der kan være flere forklaringer på 

dette, bl.a. at handicappet er opstået sent i livet, efter endt uddannelse. 

 

4.4 Antal personer med vidtgående handicap, der modtager 

beskæftigelsesvederlag. 
Handicaplovgivningen giver mulighed for at tilbyde beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud til 

personer med vidtgående handicap. Der udbetales et beskæftigelsesvederlag til personer med 

vidtgående handicap, der har et sådant tilbud. I alt 219 personer modtog et beskæftigelsesvederlag i 

2018.  

 

 

 
 

 

 

Alder og Uddannelsesniveau i 

gruppen af personer, som modtog 

hjælp efter dagældende lovgivning. 

 

 

 

Antal personer der modtager 

beskæftigelses vederlag 

< 18 år 5 

18-29 år 41 

30 + år 173 

 

Som det fremgår, er det især gruppen over 30 år, der supplerer indkomsten med 

beskæftigelsesvederlag.  
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4.5 Offentlig hjælp   
 

Nedenfor ses hvor mange personer med vidtgående handicap, der modtager offentlig hjælp fordelt på 

alder sammenlignet med 18+år- gruppen i befolkningen. 

 

 
 

 

Alder Procentfordeling af +18 år 

gruppen 

Procent der får offentlig 

hjælp  

18-29 30,46 % 63,87 % 

30+ 69,54 % 36,13 % 

I alt 100 % 100 % 

 

Som det ses, er der dobbelt så mange personer med et vidtgående handicap, der får offentlig hjælp i 

alderen 18 – 29 år, end sammenlignet med alle personer, der modtager offentlig hjælp. Formodentlig 

er mange med vidtgående handicap i de ældre aldersgrupper tilkendt førtidspension.    

 

4.6 Uddannelsesstøtte 
 

Nedenfor ses, hvor mange personer med vidtgående handicap der modtager uddannelsesstøtte 

sammenlignet med befolkningen i øvrigt. 

 
Note: Pct af handicappede = Pct. af personer med handicap 
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 Antal procent 

Personer med 

vidtgående handicap 25 2.63 % 

Befolkningen 3359 7,99 % 

   

  

 

Det er ganske få personer med vidtgående handicap, der modtager uddannelsesstøtte, svarende til 

ca. en tredje del af niveauet for befolkningen som helhed.  

 

 

4.7 Boligformer 
 

Personer med vidtgående handicap bor i forskellige boligformer.  Nedenfor ses, hvordan de forskellige 

aldersgrupper bor. 

 

Boligformer for under 18 årige personer med vidtgående handicap. 

 

 
 

 

1. <18

Egen bolig Anden privat bolig Bokollektiv (§39) Boenhed (§42) Plejehjem & institution

2. 18+

Egen bolig Anden privat bolig Bokollektiv (§39)

Boenhed (§42) Plejehjem & institution
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 Boligform Personer   <18 år Personer 18+år 

Egen bolig 56 349 

Anden privat bolig 6 34 

Bokollektiv (§39) 0 27 

Beskyttet boenhed (§42) 0 133 

Ældreinstitution 17 86 

Note: Boligform er registreret for i alt 708 personer med vidtgående handicap. 

 

  

 

 

De fleste personer med et vidtgående handicap bor i egen bolig. 56 personer under 18 år og 349 

personer over 18 år bor i egen bolig.  

Forholdsmæssigt er det således især gruppen under 18 år, der bor i egen bolig. Dette skyldes 

formentlig, at de bor hjemme ved forældrene.   

Gruppen over 18 år fordeler sig på flere boligformer. Plejefamilie, ældreinstitution, bofællesskab.   

  

 

 

5. Konklusion 
 

Der er behov for en mere præcis handicap statistik og en bedre datakvalitet. Som der fremgår af afsnit 

3, er der betydelige differencer i opgørelserne af det samlede antal personer med vidtgående handicap 

i de forskellige undersøgelser. 

 

Ligeledes er materialet indsamlet over lange perioder. Det vil give et langt mere præcist billede, hvis 

indsamlingen kunne foregå i et afgrænset tidsinterval.  

 

Der er behov for yderligere undersøgelser på flere områder for at få en bedre datakvalitet. Man kan 

evt. medtage tal for de personer, der er visiteret til ophold i Danmark, hvilket vil give et mere dækkende 

billede.  

 

Det er relevant med en kommunefordeling af talmaterialet. F.eks. vil en opgørelse over behov og tilbud 

i de enkelte kommuner være interessant.  

 

Endeligt kan det være relevant at undersøge forskelle i tilbud til personer, der er født med et 

vidtgående handicap og de personer, der har erhvervet et handicap på et senere tidspunkt i livet.  

 

 


