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* Før 2008-revisionen var den anvendte oversættelse af modulet i nogle lande ikke optimal (Se: Eurostat-EU Task Force on Health Expectancies 

common statement about the SILC data quality).  Der pågår nu en evaluering af revisionen. 

Hvad er gode og tabte gode 
leveår? 

egrebet raske eller gode/tabte gode leveår (health 

expectancy) blev oprindeligt udviklet for at afklare, 

hvorvidt længere levetid medfører øget levetid med 

godt helbred (compression of morbidity) eller med dårligt 

helbred (expansion of morbidity). Gode og tabte gode leveår 

opdeler altså forventet restlevetid i levetid med forskellig 

helbredsstatus. De føjer således et kvalitetsaspekt til 

kvantiteten af levetid. 

Hvordan måles effekten af 
længere levetid? 

en generelle model for ændring i helbredstilstand 

(WHO, 1984) viser forskellene mellem levetid med 

forskellig helbredsstatus: total overlevelse, overlevelse 

uden handicap og overlevelse uden kronisk sygdom.  Dette 

fører naturligt til forventet restlevetid (arealet under 

dødeligheds-kurven), forventet restlevetid uden handicap 

(arealet under handikap-kurven) og forventet restlevetid 

uden kronisk sygdom (arealet under sygeligheds-kurven).  

Generel model for ændring i helbredstilstand (WHO, 1984): 

observeret overlevelse og grafer for hypotetiske 

overlevelseskurver for sygelighed og handikap for kvinder, 

USA, 1980 
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Der er lige så mange mål for gode/tabte gode leveår, som der 

er mål for helbred. De almindeligste kategorier af gode/tabte 

gode leveår er dem, der er baseret på selvvurderet helbred, 

dagligdags aktivitetsbegrænsninger og på landvarig sygdom. 

Hvordan sammenlignes gode/ 
tabte gode leveår? 

stimater af gode og tabte gode leveår er uafhængige af 

befolkningsstørrelse og alderssammensætning og 

tillader derfor direkte sammenligning af forskellige sub-

populationer, f.eks. mellem køn og socio-økonomiske 

kategorier såvel som mellem lande inden for Europa (Robine 

et al., 2003).  

Gode/tabte gode leveår beregnes hyppigst efter Sullivans 

metode (Sullivan, 1971). Valide sammenligninger mellem 

lande kræver at det tilgrundliggende helbredsmål er absolut 

sammenligneligt. 

or at adressere denne problemstilling har EU besluttet at 

inkludere nogle få kategorier af gode/tabte gode leveår i 

European Community Health Indicators (ECHI) med 

henblik på at tilvejebringe mål for aktivitetsbegrænsning, 

langvarig sygdom og selvvurderet helbred. Derfor er The 

Minimum European Health Module (MEHM), bestående af 3 

generelle spørgsmål vedrørende disse aspekter, blevet 

inkluderet i The Statistics on Income and Living Conditions 

(SILC) – på dansk kaldet ”Levevilkårsundersøgelsen” – for 

således at forbedre sammenligneligheden af gode og tabte 

gode leveår mellem landene.* Herudover blev forventet 

restlevetid uden langvarig aktivitetsbegrænsning, som var 

baseret på handicap-spørgsmålet, i 2004 valgt som en af de 

strukturelle indikatorer til vurdering af EU's strategiske mål 

(Lisabon-strategien) under navnet "Healthy Life Years" (HLY). 

 
Yderligere information om MEHM, the European 

surveys and health expectancy calculation and 

interpretation kan findes på www.eurohex.eu. 

Hvad omhandler rapporten? 
apporten er produceret af The Joint Action European 

Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) 

som en del af en serie, som dækker en række lande. I 

hver rapport præsenteres: 

 Forventet restlevetid og leveår med godt helbred ved 

alder 65 for det pågældende land og for alle 25 (27 efter 

2007) EU medlemslande (EU25 dernæst EU27) baseret på 

SILC-spørgsmålet om langvarig helbredsrelateret 

aktivitetsbegrænsning, kendt som GALI (Global Activity 

Limitation Indicator), fra 2005 til 2009. Spørgsmålets 

ordvalg blev revideret i 2008. Når de foreligger præsenteres 

også tidligere estimater i HLY-serien, baseret på spørgsmål 

om aktivitetsbegrænsning fra 1995-2001 i European 

Community Household Panel (ECHP); 

 Gode og tabte gode leveår baseret på de to øvrige 

helbredsdimensioner fra SILC 2009 (langvarig sygdom og 

selvvurderet helbred) for det pågældende land; 

 Korrelationen mellem forventet restlevetid og gode 

leveår (HLY) ved alder 50 i 2005 (EU25) og i 2009 (EU27) for 

medlemslandene. 
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Forventet restlevetid (LE) og gode leveår: Healthy Life Years (HLY) ved alder 65 i Danmark 

og den Europæiske Union (EU15 og EU27) baseret på ECHP (1995-2001) og SILC (2005-2009)  

 

Danmark 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

LE 17.6 17.9 18.0 18.3 18.1 18.3 18.3 - - 19.0 19.1 19.2 19.2 19.5 19.5

HLY 9.3 9.5 9.0 9.9 9.5 9.9 10.3 - - - - - - 12.3 12.0

% HLY/LE 53% 53% 50% 54% 52% 54% 56% - - - - - - 63% 62%

Danmark 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

LE 14.1 14.4 14.6 14.9 15.0 15.2 15.2 - - 15.9 16.1 16.2 16.5 16.6 16.8

HLY 9.0 8.6 8.6 9.0 9.0 7.7 9.0 - - - - - - 12.0 11.2

% HLY/LE 64% 60% 59% 61% 60% 51% 59% - - - - - - 72% 67%
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Hovedresultater: 
I Danmark er den forventede restlevetid ved alder 65 øget med 1,4 år for kvinder og 1,8 år for mænd i perioden 

1999-2009: Forventet restlevetid for begge køn var mellem 1995 og 2001 lavere end EU15 gennemsnittet. I 2009 var 

den forventede restlevetid for begge køn lavere end EU27 (20,7 år for kvinder og 17,2 år for mænd). 

I perioden 1995-2001 forblev gode leveår baseret på aktivitetsbegrænsning (HLY) ved alder 65 ud fra ECHP-data 

næsten uændrede. Andelen af gode leveår (eller år uden selvrapporterede langvarige aktivitetsbegrænsninger pga. 

helbredsproblemer), i forhold til det totale antal forventede leveår, steg for begge køn og var i 2001 tæt på 56% for 

kvinder og 59% for mænd. Mellem 1995 og 2001 lå gode leveår i Danmark tæt på EU15-gennemsnittet. 

Da ordvalget af GALI-spørgsmålet i den danske undersøgelse blev ændret i 2008 for bedre at afspejle EU-standarden, 

er gode leveår for Danmark kun vist siden 2008. De danske tal var 3,8 og 3,0 år højere for henholdsvis kvinder og 

mænd end EU-gennemsnittet i 2009 (8,2 år for både kvinder og mænd). Således kan danske kvinder og mænd ved 

alder 65 forvente at tilbringe henholdsvis 62% og 67% af deres restlevetid uden selvrapporterede, langvarige 

aktivitetsbegrænsninger. Men der har været et lille fald i gode leveår (HLY) fra 2008 til 2009. 



Forventet restlevetid og forventet levetid med og uden langvarig aktivitetsbegrænsning (Healthy 

Life Years), med og uden langvarig sygdom samt levetid med selvvurderet godt, nogenlunde og 

dårligt helbred ved alder 65 i Danmark (Data fra SILC 2009
 p

)  
 

 

Forventet restlevetid ved alder 65 og forventede leveår 

 Uden aktivitetsbegrænsning 

 Med moderat aktivitetsbegrænsning 

 Med alvorlig aktivitetsbegrænsning 

 

 

 

Forventet restlevetid ved alder 65 og forventede leveår 
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Forventet restlevetid ved alder 65 og forventede leveår 

 

 Med virkelig godt eller godt helbred 

 Med nogenlunde helbred 

 Med dårligt eller meget dårligt helbred 
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 Hovedresultater: 

I 2009 var den forventede restlevetid i Danmark, ved alder 65, 19,5 år for kvinder og 16,8 år for mænd. 

Baseret på SILC 2009 tilbragte kvinder ved alder 65, 12,0 år (62% af deres restlevetid) uden langvarige 

aktivitetsbegrænsninger (svarende til gode leveår (HLY)), 4,9 år (25%) med moderat aktivitetsbegrænsning og 2,6 år 

(13%) med alvorlig aktivitetsbegrænsning). 

Mænd i samme alder tilbragte 11,2 år (67% af restlevetiden) uden langvarige aktivitetsbegrænsninger, 3,7 år (22%) 

med moderate aktivitetsbegrænsninger og 1,8 år (11%) med alvorlig aktivitetsbegrænsning. 

På trods af at kvinder kunne se frem til lidt flere år med godt helbred end mænd, lever kvinder en større andel af 

deres liv med dårligt helbred. 

Resultaterne bør fortolkes med varsomhed da undersøgelsen ikke inkluderer danskere der lever på institution, som 

f.eks. plejehjemsbeboere, og for nogle landes vedkommende en for lille studiepopulation. Studiepopulationen for 

Danmark omfattede 619 kvinder og 591 mænd på 65 år eller derover i 2009.  
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Forventet restlevetid og forventet levetid med og uden langvarig aktivitetsbegrænsning (Healthy 
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Da de første resultater af levetid uden langvarig 

aktivitetsbegrænsning (HLY) i 2005 for alle 25 EU 

medlemslande (EU25) blev offentliggjort
1
, blev 

relationen mellem HLY og forventet restlevetid (LE) 

beskrevet. Graferne viste en klynge af østeuropæiske 

lande med meget lave LE og HLY for mænd og kvinder og 

– især for mænd – en stor gruppe lande med næste ens 

forventede levetider, men varierende HLY. I 2009 ses en 

del ændringer, særlig kan der noteres: 

• En stor gruppe lande med meget ens LE, men stor 

spredning i HLY er opstået blandt kvinder. 

Rangordningen af HLY er næsten uændret. 

• Den store gruppe med næsten ens LE for mænd i 

2005 er blevet mere spredt; således er LE øget 

forskelligt i landene. 

• Medtagelsen af Bulgarien og Rumænien i 2009 har 

resulteret i mere adskilte grupper med lav og høj 

forventet restlevetid for både mænd og kvinder, 

trods betydelige variationer i HLY indenfor disse 

grupper. 

• Det danske SILC-spørgeskema blev revideret i 2008. 

Ændringen fra 2005 til 2009 af ”DK” på grafen skyldes 

næsten udelukkende denne revision
2
. 

1. Jagger et al. The Lancet. 2008;372:2124-31  

2. Ekholm, Bronnum-Hansen. Scand J Public Health 2009;37:661-3. 

 

Joint Action EHLEIS 

Joint Action EHLEIS (European Health and Life Expectancy Information System) og EurOhex (www.eurohex.eu) er medfinansieret af 10 

medlemslande, the European Commission, DG SANCO og to franske institutioner: The Ministry of Health og the National Solidarity Fund for Auton-

omy (CNSA). Det er et samarbejde mellem: Belgien (Scientific Institute of Public Health – ISP-WIV), Den Tjekkiske Republik (Institute of Health 

Information and Statistics of the Czech Republic – UZIS CR), Danmark (Københavns Universitet; Syddansk Universitet; Statens Institut for Folke-

sundhed; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; Sundhedsstyrelsen), Frankrig (National Institute of Health and Medical Research – INSERM; National 

Institute of Demography – INED; Regional Oncology Research Centre – CRLC; University of Montpellier – UM2), Tyskland (Robert Koch Institute – 

RKI; Rostock Center for Demographic Change – UROS), Grækenland (Hellenic Statistical Authority – HSA), Italien (University La Sapienza – DSSEAD), 

Nederlandene (Erasmus Medical Center – EMC; National Institute for Public Health and the Environment – RIVM; Statistical Office – CBS), Sverige 

(National Board of Health and Welfare – SoS/NBHW) og Storbritannien (Office for National Statistics – ONS; Newcastle Unversity – UNEW). 

JA:EHLEIS og EurOhex har til formål at være en central facilitet for koordineret analyse, fortolkning af og udbredelse af information om forventet 

restlevetid og gode/tabte gode leveår med henblik på at føje et kvalitetsaspekt til kvantiteten af det levede liv for de europæiske befolkninger. 

Mere information om Joint Action kan findes på: www.eurohex.eu samt www.healthy-life-years.eu. 


