ANALYSENOTAT

Plejeboliger til de ældre
Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk

Hvor mange ældre har behov for en plejebolig eller en plads på et plejehjem,
når de store årgange nærmer sig 80-års alderen? Det er et af de store
spørgsmål de kommende 10-20 år. Kommunerne har en forpligtelse til at tilbyde en relevant bolig til ældre med behov for en plads på et plejehjem eller
en plejebolig. Kommunerne overvejer derfor dimensioneringen af plejeboliger.
Notatet skal danne grundlag for analyser af behovet for plejeboliger. Det
konkrete formål med dette analysenotat er at analysere, hvilke faktorer som
er afgørende for behovet for plejeboliger.

Analysens hovedkonklusioner


Andelen af en årgang i plejeboliger er stigende med alderen, og
kvinderne er ældre end mændene i plejeboligerne



Dobbelt så mange kvinder som mænd bor i plejeboliger



Hovedparten af beboerne i plejeboliger er enlige,



Ældre i parforhold er sjældent i plejebolig sammenlignet med enlige, og andelen af både mænd og kvinder i parforhold er stigende

–


Behovet for plejeboliger vil være stigende frem mod 2030 i takt
med, at de store årgange født 1942-48 bliver ældre
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1

Færre plejehjem og flere plejeboliger

Vi ønsker at analysere anvendelsen af plejeboliger og pladser på plejehjem.
Baggrunden er, at antallet af borgere over 80 år ventes at vokse med 60 pct.
frem mod 2030, og en andel af dem får behov for en særlig indrettet plejebolig med fællesområder og servicefaciliteter, når de ikke længere kan klare
sig i deres almindelige bolig.
Kommunerne har derfor behov for at dimensionere antallet af pladser på plejehjem og plejeboliger de kommende år, så boligerne er færdigbyggede, inden antallet af ældre med behov for disse særligt indrettede boliger stiger.
Siden 2010 er antallet af boliger på plejehjem reduceret, men til gengæld er
antallet af plejeboliger forøget, jf. figur 1.1. Antallet af friplejeboliger, som er
plejeboliger uden for den kommunale boligforsyning, er også forøget, men er
fortsat lavt set i forhold til den samlede forsyning af ældreboliger.
Figur 1.1: Boliger indrettet særligt til ældre
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Note: Oplysninger hentet fra tabel RESI01, som er indsamlet ved spørgeskemaer hos kommunerne.
Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik.
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Antallet af boliger på plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger er samlet set
omtrent det samme i 2017 som i 2010. Stigningen i antallet af plejeboliger
falder sammen med, at antallet af almene boliger til ældre er aftaget lidt fra
2010 til 2017.
Der eksisterer i dag tre typer af plejeboliger, som ældre kan tilbyder, jf. tabel
1.1.
Boks 1.1: Definitioner af ældreboliger

Ældreboliger omfatter en række boliger, som er særligt indrettede, så de
er lettere at bo i, og de egentlige plejehjem og -boliger har desuden tilknyttede plejefaciliteter. Der skelnes mellem følgende typer af boliger:
Plejehjem

Plejebolig

Almen ældrebolig
Friplejebolig
Beskyttet bolig

Et plejehjem er en institution med tilhørende plejefaciliteter. Der opføres ikke nye plejehjem, men de eksisterende kan fortsætte.
En selvstændig bolig med tilknyttet plejefaciliteter. Boligerne ejes enten af kommunen eller almene boligforeninger, og de er specielt indrettet med eksempelvis
brede døre, rummelige badeværelser, hvor der er plads
til kørestol
En selvstændig bolig, som er specielt indrettet som en
plejebolig, men ikke har tilknyttede plejefaciliteter. Beboerne kan få hjemmehjælp mv. Det er ikke en plejebolig.
Boligen ejet af private eller en særlige foreninger og har
tilknyttet plejefaciliteter som plejeboliger.
Boliger indrettet til og forbeholdt borgere med betydelige
handicap, som kan fungere i selvstændig bolig. Det er
ikke en plejebolig.

Når en kommune har godkendt en borger til en plads på den generelle venteliste til en plejebolig, må der højst gå to måneder, før borgeren tilbydes en
plejebolig, jf. Borger.dk. Ventetiden for borgere på den generelle venteliste til
en plejebolig varierer betydeligt for kommunerne. Ventetiden var under en
uge i 17 kommuner, og generelt var den lav i Vest- og Sydsjælland, Sydjylland og på Djursland. I 2017 havde otte kommuner en ventetid på over 60
dage, mens det tilsvarende antal i 2009 var tre. Ingen af de tre kommuner
med en ventetid over 60 dage i 2009, havde en ventetid over 60 dage i
2017.
Ventetiden på den generelle venteliste er i gennemsnit øget med ca. tre
dage fra 2009 til 2017. Det dækker over en betydelig variation, da ventetiden
er reduceret i 36 kommuner, steget i 56 kommuner og er uændret i seks
kommuner.
Ventetiden var også under 30 dage for de fire største kommuner, og ventelisterne for 2009 og 2017 tyder på, at kapacitetspresset ikke er ændret væsentligt i kommunerne.
Hvis borgeren ønsker at komme i plejebolig et nærmere bestemt sted, kommer vedkommende ikke på den generelle venteliste, men kommer på den
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specifikke venteliste, hvor der ikke er ventelistegaranti. Der er ikke oplysninger om omfanget af de specifikke ventelister, og den generelle venteliste kan
derfor give et for positivt billede af behovet for plejeboliger.

2

Analysen af anvendelsen af plejeboliger mv. bygger på registerdata stillet til
rådighed af Danmarks Statistik. Disse data bygger typisk på data samlet fra
administrative registre, som Danmarks Statistik har fået stillet til rådighed
med henblik på at udarbejde statistik. Data er derefter samlet ved brug af
identifikationsnøgler som cpr-numre, adresser og kommunenumre, inden
Danmarks Statistik har sløret identifikationen af borgerne, så analytikere ikke
kan forbinde oplysningerne med konkrete personer.
Denne konkrete analyse bygger på indberettede bolig- og individoplysninger.
Der er desværre ikke i alle tilfælde observationer om hver enkelt plejebolig
eller plejehjem. Der er indberetninger fra kommunerne om antallet af boliger
rettet mod ældre. Fra nogle kommuner er der månedlige indberetninger fra
elektroniske omsorgsjournaler om beboere i plejeboliger, mens der mangler
indberetninger fra andre kommuner, jf. figur 2.1. Det er dog ikke de samme
kommuner, som er fraværende i statistikken hver måned og hvert år.
Figur 2.1:Indberettede beboere i plejeboliger
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Note: I Statistikbanken er anvendt tabel RESI01. I registerdata er udvalgt beboere i plejeboliger i januar i året
i databasen AEPB.
Kilde: Statistikbanken og egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

I det efterfølgende anvendes begrebet plejeboliger som en fælles betegnelse for plejeboliger, friplejeboliger og plejehjem, da det ikke er muligt at
skelne mellem de forskellige typer.
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Borgere i plejeboliger

Beboerne i plejeboliger er visiteret til boligerne, fordi de ikke er i stand til at
klare sig i eget hjem, uanset om det er en ejer- eller en lejebolig. Der vil typisk være behov for pleje og omsorg flere gange i døgnet, og plejen kan kun
gives i plejeboliger med tilknyttet plejefaciliteter og bemanding.
Beboere i plejeboliger vil derfor typisk være i den ældre gruppe af de ældre,
og hovedparten af beboerne vil være kvinder, jf. figur 3.1. Samtidig er der
meget få par, som flytter i plejeboliger. I nogle tilfælde flytter kun den ene
partner i plejebolig, fordi vedkommende er blevet så plejekrævende, at det
er vanskeligt for den bedre fungerende partner at klare pleje og pasning,
f.eks. i forbindelse med demens eller meget handicappende sygdom.1

1

Det er specielt, at den ene partner flytter, hvilket kan skyldes netop kombinationen af alvorlig sygdom, og at
den anden partner bibeholder den oprindelige adresse af hensyn til kommunikationen med det offentlige.

Dato: 9. november 2018
Sags ID: SAG-2018-04920
Dok. ID: 2664186
E-mail: NIHB@kl.dk
Direkte: 3370 3235
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 5 af 14

ANALYSENOTAT

Figur 3.1:Kønsfordeling af beboere i plejeboliger over 65 år
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Note: Der indgår kun de beboere for en andel af kommunerne.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Andelen af enlige mænd i plejeboliger er større end blandt enlige kvinder fra
65 år frem til omtrent 90 år, jf. figur 3.2. Det harmonerer med, at restlevetiden for 60-årige kvinder er længere end for 60-årige mænd. For personer på
80 år var restlevetiden i 2016 ca. 1½ år længere for kvinder end for mænd,
hvilket højst sandsynligt betyder, at kvinders helbred er bedre end mændenes. Efter 90 år er andelen i plejeboliger omtrent den samme for kønnene,
uanset at kvinders restlevetid fortsat er længere.
Figur 3.2: Andel enlige og partnere i plejebolig, 2016
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Note: I beregninger indgår beboere i plejeboliger i januar 2016. Antallet af mænd og kvinder over 90 år og i
parforhold eller gifte er ikke så højt, hvorfor andelen i parforhold er mere volatil.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
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Andelen af personer i plejeboliger er mindre for personer i parforhold end for
enlige personer. Det gælder også for personer over 90 år. Partnere og ægtefæller er ikke nødvendigvis lige gamle, men det behøver ikke at spille nogen
stor rolle for, om de flytter i plejebolig.
Ægtefæller og personer i parforhold er således ikke så ofte i plejeboliger,
hvilket tyder på, at et par ved fælles hjælp kan klare de daglige opgaver. Det
skyldes dog ikke, at de får mere hjemmehjælp end enlige, idet ægtefæller og
personer i parforhold får mindre hjemmehjælp end enlige. Par er således
bedre til at klare sig uden yderligere assistance end enlige.

3.1

Seniorernes valg af bolig

Personer i alderen 65-74 år bor typisk i en leje- eller i en ejerbolig, og enlige
kvinder i aldersgruppen er oftere i lejebolig end i ejerbolig, jf. figur 3.3. Der er
50 pct. af de enlige kvinder i alderen 65-79 år, som bor i lejeboliger, mens
kun 43 pct. af de enlige mænd i samme aldersgruppe bor i lejebolig. Andelen i lejebolig falder i takt med at personerne bliver ældre, mens andelen i
plejebolig tilsvarende stiger. Endelig bor 5-10 pct. af såvel enlige som par i
andelsbolig.
Andelen af mænd i ejerboliger er omtrent 10 pct.point højere end for kvinder,
mens andelen af enlige kvinder i andelsboliger er 2-4 pct.point højere og andelen i lejeboliger er 7-11 pct.point højere end for mændene. Endelig er 2-3
pct.point flere enlige mænd under 90 år i plejebolig end hvad er tilfældet for
enlige kvinder under 90 år.
Figur 3.3: Boligtype for enlige kvindelige ældre, 2016
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.

Blandt ægtefæller og personer i parforhold i alderen 65-74 år bor over 70
pct. i ejerbolig, jf. bilag 1. Det er markant anderledes end for de enlige.
Dødsfald blandt ægtefæller og partnere betyder imidlertid, at borgerne bliver
enlige, hvilket kan påvirke deres boligsituation. Helbredsforhold og ændrede
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økonomiske forhold kan også påvirke ønskerne til boligønskerne. Mere end
20 pct. af de enlige kvinder over 80 år i 2016, som boede i ejerbolig i 2007,
havde skiftet ejerboligen ud med en lejebolig.

Dato: 9. november 2018

Næsten to ud af otte, som boede i ejerbolig i 2007, var flyttet til en lejebolig,
og godt en ud af otte var flyttet i plejebolig. 60 pct. boede stadig i en ejerbolig, jf. figur 3.4. Hvad angår andelsboliger, så boede godt 70 pct. af beboerne
i andelsboliger i 2007 fortsat i en andelsbolig i 2017, mens henholdsvis 15
pct. og 12 pct. boede i plejebolig eller i lejebolig. Endelig boede godt 70 pct.
af dem i lejebolig i 2007 fortsat i lejebolig i 2016, mens knap 20 pct. er flyttet
i plejebolig. Andelen i samme boligform er således næsten den samme i
ejer, leje og andelsboliger.

E-mail: NIHB@kl.dk
Direkte: 3370 3235

Andelen af personerne i parforhold, som har skiftet bolig, er lavere, idet over
80 pct. at personerne i parforhold bor i den samme type af boliger. Det gælder for over 85 pct. af personerne i parforhold, som boede i ejerbolig i 2007,
og det samme var tilfældet for over 80 pct. af personerne i par, som i 2007
boede i andels- eller lejebolig.
Figur 3.4: Boligskift for enlige kvindelige ældre over 80 år, 2016
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Note: Tabellen er beregnet for enlige kvinder over 80 år ultimo 2016, men kvinderne er ikke nødvendigvis enlige i 2007.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.

3.2

Fremtidige behov for plejeboliger

De kommende år stiger antallet af ældre over 80 år betydeligt, og det må forventes at føre til et stigende behov for plejeboliger. Stigningen i antallet af
ældre skyldes først og fremmest, at de store årgange født i 1942-48 bliver
ældre, og nogle af dem vil få behov for en plejebolig. Samtidig stiger restlevetiden. Det bidrager også til, at antallet af ældre stiger i kommende år, jf. figur 3.5.
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Figur 3.5: Den forventede befolkning i Danmark over 70 år
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Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Det er dog ikke alene befolkningsændringer, som påvirker behovet for plejeboliger. Andelen af personer i plejeboliger er langt højere blandt enlige end
blandt gifte personer eller personer i parforhold. I takt med den stigende
restlevetid stiger andelen af de ældre, som er gift eller lever i parforhold, og
det reducerer behovet for plejeboliger. Forklaringen på at flere lever i parforhold er, at færre bliver alene, fordi partneren dør.
Andelen af gifte eller i parforhold (herefter i parforhold) er størst blandt
mænd, men stigningen i andelen i parforhold fra 2010 til 2018 er størst
blandt kvinder, jf. figur 3.6. Andelen er steget med 8,6 pct.point for kvinder i
alderen 80 år fra 2010 til 2018 og med 9,1 pct.point for kvinder på 77 år. For
mændene er stigningen størst for 90-årige, hvor andelen i parforhold er steget med 6 pct.point.
Figur 3.6: Andel i parforhold eller gifte i befolkningen, 2010 og 2018
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Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Stigningen i andelen i parforhold reducerer behovet for plejeboliger. Fra
2010 til 2018 er middellevetiden og 0-årige steget med ca. 2,5 år for mænd
og 2 år for kvinder. Stigningen i andelen af mænd og kvinder i parforhold er
en effekt af, at restlevetiden er steget. Hvis stigningen i andelen af ældre i
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parforhold fortsætter og den samlede stigning fra 2018 til 2030 omtrent svarer til stigningen fra 2010 til 2018, vil over 50 pct. af mænd på 90 år være i
parforhold. Det vil være en væsentlig stigning i forhold til knap 40 pct. i 2010.
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Figur 3.7: Mænd og kvinder i parforhold i 2018 og 2030
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.

En højere andel i parforhold vil alt andet lige resultere i, at behovet for plejeboliger ikke stiger så meget, som hvis der ikke tages højde for andelen af
ældre i parforhold.
Hvis andelen af ældre i parforhold er det samme i 2030, som det var i 2018,
vil behovet for plejeboliger følge den demografiske udvikling, jf. figur 3.8. De
store fødselsårgange fra årene 1942-48 vil ved starten af 2030 være 81-87
år gamle, og det er netop i disse årgange, at der vil være den største stigning i behovet for plejeboliger.
Hvis andelen af ældre i parforhold øges, som det var tilfældet i perioden
2010-18, vil behovet for plejeboliger være lavere end ved uændret familiestruktur. Samlet set reducerer en højere andel i parforhold blandt de ældre
behovet for plejeboliger, men betydningen af den demografiske udvikling er
større.
Fremskrivningen af behovet for plejeboliger viser en stigning på knap 13.000
boliger, hvis der alene tages højde for antallet af ældre, jf. figur 3.9. Hvis der
desuden antages at være en højere andel af ældre i parforhold, reducerer
det behovet for plejeboliger til ekstra 10.000 boliger. Her er ikke taget højde
for evt. andre effekter.
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Figur 3.8: Fremskrivning af behov for plejeboliger til 2030
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Note: I beregningen af behovet for plejeboliger i 2030 er der anvendt to forskellige familiefordelingen, hvor
’2030’ er baseret på familieopdelingen i 2018, mens ’2030 ny familie’ er en fremskrevet fordeling af mænd og
kvinder på par og enlige, jf. figur 3.7.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og statistikbanken, Danmarks Statistik.

I beregningen af behovet for plejeboliger er det antaget, at andelen af enlige
mænd og enlige kvinder i plejebolig er den samme som i 2016 og tilsvarende for mænd og kvinder i parforhold. Hvis andelen med behov for en plejebolig i alderen 85 år falder for eksempelvis enlige mænd, vil det også påvirke det samlede behov for plejeboliger.
Figur 3.9: Fremskrivning af total behov for plejeboliger
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Note: I beregningen af behovet for plejeboliger for personer i alderen 71-115 år i 2030 er der anvendt to forskellige familiefordelingen, hvor ’2030’ er baseret på familieopdelingen i 2018, mens ’2030 ny familie’ er en
fremskrevet fordeling af mænd og kvinder på par og enlige, jf. figur 3.7.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og statistikbanken, Danmarks Statistik.
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Det er her uvist, hvor meget den højere restlevetid og formodentlig bedre
helbred for de ældre vil påvirke behovet for plejeboliger. Hvis sundhedstilstanden for de ældre er bedre, eller eksempelvis indretningen af boliger er
mere handicapvenlig, kan det reducere behovet for plejeboliger yderligere.
I 2016 var behovet for ældreboliger stigende i takt med de ældres alder og
accelererende fra seniorerne fyldte 85 år. Ændringen i den forventede overlevelse er derimod langt større for personerne i 70’erne, og ændringen i den
forventede dødelighed er relativ beskeden for personer i 90’erne. Det kan
tyde på, at behovet for plejeboliger ikke ændres så meget for personer i
90’erne og sidste halvdel af 80’erne.
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Dato: 9. november 2018

Bilag 1
Kommuner uden for datamaterialet
Analyserne i dette notat bygger på registerdata stillet til rådighed af Danmarks Statistik, men desværre mangler der data for nogle af kommunerne i
materialet, hvorfor mange af analyserne bygger på andele af befolkningen i
relevante aldersgrupper. De udestående kommuner er:

2016
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
Tårnby
Vallensbæk
Allerød
Fredensborg
Køge
Halsnæs
Solrød
Ringsted
Sorø
Guldborgsund
Ærø
Haderslev
Fanø
Kolding
Holstebro
Lemvig
Syddjurs
Aarhus
RingkøbingSkjern
Brønderslev
Frederikshavn
Jammerbugt

2017
Hvidovre
Rødovre
Tårnby
Vallensbæk
Furesø
Fredensborg
Rudersdal
Køge
Gribskov
Bornholm
Nordfyns
Esbjerg
Syddjurs
Frederikshavn
Jammerbugt
Aalborg

Boliger for ægtefæller og par
Andelen i ejerboliger er langt højere blandt ægtefæller og par, end den er
blandt enlige. Andelen af ægtefæller og personer i parforhold, der bor i ejerbolig er knap 80 pct. for de 65-74 årige, jf. figur B1.1. Andelen er ca. 50 pct.
for par over 95 år, hvilket betyder, at ganske mange af de ældre forbliver i
ejerboliger. Selvom ca. 30 pct. af dem, som er over 85 år, bor i lejeboliger,
så er det fortsat en høj andel i ejerbolig.
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Figur B1.1: Boligtype for ægtepar og øvrige i parforhold,

Dato: 9. november 2018
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Note:
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Figur B2.1: Ændring i andel i parforhold efter alder, 2010-2018
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