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29.200 flere pleje- og ældreboliger på 25 år 

Det samlede antal pleje- og ældreboliger er 29.200 større end i 1987. Heraf er 7.300 
pleje- og ældreboliger målrettet personer med nedsat funktionsevne (handicappede). 
Siden sidste år er antallet af pleje- og ældreboliger i alt steget med 1.500. Dog er det 
samlede antal boliger målrettet ældre faldet med 400. En del af dette fald kan skyl-
des, at kommunerne er blevet bedt om at opgøre boliger, der er målrettet handicap-
pede, for sig selv. Antallet af pleje- og ældreboliger målrettet handicappede er siden 
sidste år steget med 1.900. 
 
Pleje- og ældreboliger 

  
Anm.: Fra og med 2006 er ældreboliger opdelt i plejeboliger og almene ældreboliger. 
 
Plejeboliger og ældreboliger erstatter plejehjem og beskyttede boliger 
I 1987 vedtog Folketinget, at kommunerne fremover skulle opføre ældreboliger. Sam-
tidig blev der stoppet for plejehjemsbyggeri. Nye plejeboliger og almene ældreboliger 
opstår dels ved nybyggeri og dels ved, at bestående plejehjem og beskyttede boliger 
ombygges. Siden 1987 har kommunerne etableret 43.200 plejeboliger og 36.300 al-
mene ældreboliger, mens mange plejehjem er nedlagt. Antallet af plejehjemsboliger 
er faldet med 42.200, og antallet af beskyttede boliger er faldet med 5.300 siden 
1987. Sammenlagt er der i april i år 88.200 pleje- og ældreboliger. 
 
Mere end ni ud af ti af alle pleje- og ældreboliger har eget toilet og bad  
Alle plejeboliger og almene ældreboliger er for at kunne opfylde kravene i lovgivnin-
gen om almene boliger enten opført efter 1987 eller moderniseret, idet de fx skal 
have eget toilet og bad. Dermed har mere end ni ud af ti eget toilet og bad. Almene 
ældreboliger har også eget køkken eller køkkenniche.  
 
Flere slags pleje- og ældreboliger 
• Plejehjemsboliger findes på ældreinstitutioner, hvor der er fast tilknyttet personale 

og serviceareal. 

• Beskyttede boliger findes ligeledes på ældreinstitutioner. Der er fast tilknyttet 
personale og serviceareal til nogle beskyttede boliger, mens der i andre er etable-
ret nødkald mv. 
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Tusinde



 

• Ældreboliger (opgjort til og med 2005) er plejeboliger og almene ældreboliger, se 
definitioner nedenfor. 

• Plejeboliger er ældreboliger, hvor der er tilknyttet serviceareal. Plejeboliger kan 
siges at være afløseren for plejehjem.  

• Almene ældreboliger er indrettet, så de er egnede som bolig for både ældre og 
handicappede, men der er ikke tilknyttet serviceareal. 

• Friplejeboliger er udlejningsboliger for personer med omfattende behov for ser-
vice og pleje. Friplejeboliger har tilknyttet personale og serviceareal og er uden 
for den kommunale boligforsyning. 

 
Pleje- og ældreboliger 

 1987 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

   antal   

I alt 59 039 58 467 62 561 68 559 73 916 85 186 86 668  88 197 

Plejehjemsboliger 49 088 44 847 36 468 29 685 17 819 8 761 7 546 6 907 
Beskyttede boliger 6 595 6 315 5 108 4 274 3 016 1 804 1 507 1 313 
Ældreboliger 3 356 7 305 20 985 34 600 53 081 • • • 
Plejeboliger til ældre • • • • • 36 449 36 550 37 527 
Plejeboliger til 
handicappede 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 2 425 4 147 5 648 

Almene ældreboliger til 
ældre 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 34 498 35 237 34 686 

Almene ældreboliger til 
handicappede 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
•  702 1 234 1 621 

Friplejeboliger • • • • •  547  447 495 
 
Anm.: Fra og med 2006 er ældreboliger opdelt i plejeboliger og almene ældreboliger. 
 
Pleje- og ældreboliger for handicappede 
Danmarks Statistik indsamler fra og med 2010 også oplysninger om pleje- og ældre-
boliger, hvor målgruppen er handicappede, dvs. personer med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. Disse boliger er især tidligere botilbud efter § 107 og § 108 i 
den sociale servicelov. Disse pleje- og ældreboliger er omdannede botilbud eller nyop-
førte boliger efter almenboliglovens § 105, hvor beboerne evt. får socialpædagogisk 
bistand efter § 85. Der er 5.600 plejeboliger og 1.600 almene ældreboliger til perso-
ner med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Disse tal skal tages med forbehold, 
da nogle kommuner ikke har lavet denne opdeling, og boligerne således i disse kom-
muner stadig kan være medtalt som boliger målrettet ældre. 
 
 

Mere information  Se mere detaljerede oplysninger i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/872 og i abonne-
mentsserien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger), Den sociale 
ressourceopgørelse for ældreområdet. 

Kilder og metoder  Oplysningerne er indsamlet på skemaer fra kommunerne og indgår i Danmarks Statistiks soci-
ale ressourceopgørelse fra april 2012.  
Der er – ligesom tidligere år – rettet henvendelse til enkelte kommuner, hvor tallene ikke fore-
kommer Danmarks Statistik sandsynlige, bl.a. på grund af store forskelle til tallene fra forrige 
år. Enkelte kommuner har oplyst, at de har pleje- og ældreboliger, der p.t. er ubeboede, fordi 
de ældre ikke ønsker at bo der. 
Opgørelsen er derfor forbundet med en vis usikkerhed. 
Læs mere på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/112291. 

Næste offentliggørelse  Pleje- og ældreboliger 2013 udkommer uge 48 i 2013.  

Henvendelse  Steffen Hougaard, tlf. 39 17 31 09, sho@dst.dk 
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