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Færre ældre bor i pleje- og ældreboliger 

Andelen af ældre, der bor i pleje- og ældreboliger, er faldende. Siden 2008 er an-
delen faldet fra 15 pct. til 14 pct. Faldet ses i alle aldersgrupper over 75 år. Fx er 
andelen for personer på 90 år og derover faldet fra 42 pct. til 40 pct. 
 
Andel af befolkningen, der bor i pleje- og ældreboliger (75 år og derover) 

 
 
Andel stiger med alderen 
Ud af 40.400 personer på 90 år og derover bor 16.200 i pleje- og ældreboliger, 
svarende til 40 pct. Blandt de 85-89 årige bor 21 pct. i pleje- og ældreboliger. Til-
svarende bor 11 pct. af de 80-84 årige og 6 pct. af de 75-79 årige i pleje- og ældre-
boliger. Andelen af befolkningen, der bor i pleje- og ældreboliger, stiger således 
markant med alderen. 
 
Flere slags pleje- og ældreboliger 
Der findes fem forskellige slags boliger for ældre. Plejehjemsboliger og beskyttede 
boliger er oprettet efter den sociale lovgivning og kan kort beskrives således: 
 
• Plejehjemsboliger findes på ældreinstitutioner, hvor der er fast tilknyttet perso-

nale og serviceareal. 

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

 
Plejeboliger og almene ældreboliger er oprettet efter loven om almene boliger, op-
rindeligt ældreboligloven af 1987 og kan forklares på denne måde: 
 
• Plejeboliger er ældreboliger, hvor der er fast tilknyttet personale og service-

areal. Plejeboliger kan siges at være afløseren for plejehjem.  

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

Friplejeboliger er oprettet efter lov om friplejeboliger og om dem gælder det: 
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• Friplejeboliger er udlejningsboliger for personer med omfattende behov for 
service og pleje. Friplejeboliger har tilknyttet personale og serviceareal og er 
udenfor den kommunale boligforsyning. 

 
Beboere i pleje- og ældreboliger 
Antallet af beboere i pleje- og ældreboliger er 75.500. I alt bor 5.400 i plejehjems-
boliger, 1.000 i beskyttede boliger, 35.800 i plejeboliger, 32.600 i almene ældrebo-
liger samt 600 i friplejeboliger. Det ses bl.a., at aldersgrupperne 80-84 år, 85-89 år 
samt 90 år og derover ifølge sagens natur dominerer, idet 45.500 er i alderen 80 år 
og derover. Det svarer til 60 pct. af det samlede antal beboere. Der er forholdsvis 
flest ældre (80 år og derover) på plejehjem og i plejeboliger med hhv. 69 og 70 pct., 
mens der er relativt færrest i beskyttede boliger med 59 pct. og i almene ældreboli-
ger med 48 pct. Blandt de ca. 600 beboere i friplejeboliger er 70 pct. i alderen 80 år 
og derover. 
 
Beboere i pleje- og ældreboliger – fortrinsvis til ældre. 2013 
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I alt 5 239 2 950 1 790 10 253 9 758 13 474 15 781 16 231 75 476 
Plejehjem 137 146 97 667 626 921 1 243 1 572 5 409 
Beskyttede boliger 86 46 25 150 120 136 202 267 1 032 
Plejeboliger 1 021 914 602 3 990 4 265 6 716 8 658 9 683 35 849 
Friplejeboliger 63 14 7 48 52 94 124 206 608 
Almene ældreboliger 3 932 1 830 1 059 5 398 4 695 5 607 5 554 4 503 32 578 

 
7 pct. af beboerne er under 60 år 
5.200 beboere er under 60 år. Beboerne i denne yngre aldersklasse udgør dermed 7 
pct. af samtlige beboere. 75 pct. af denne yngre aldersklasse bor i almene ældreboli-
ger og her udgør de 11 pct. af det samlede antal beboere. At forholdsvis flere i denne 
aldersgruppe bor i almene ældreboliger end i de andre boligformer, hænger sam-
men med, at en stor andel af disse boliger er nyopførte eller renoverede og dermed 
bedre indrettet til fx fysisk handicappede, trafikofre, hjerneskadede mv.  
 
Beboernes fordeling på køn 
For alle pleje- og ældreboliger under ét er 66 pct. af beboerne kvinder og 34 pct. 
mænd. Kønsfordelingen i pleje- og ældreboliger afspejler befolkningens alders-
sammensætning, idet kvindernes andel af befolkningen er 74 pct. for personer på 
90 år og derover, 65 pct. for de 85-89 årige og 59 pct. for de 80-84 årige. 
 

Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/872 og i abonnementsserien 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 
sociale ressourceopgørelse fra april 2013. Antal beboere i visiterede boliger opgøres af den kommune, der 
betaler/visiterer uanset om boligen drives af egen kommune eller fremmed kommune. 
Der er – ligesom tidligere år – rettet henvendelse til enkelte kommuner, hvor tallene ikke forekommer Danmarks 
Statistik sandsynlige, bl.a. på grund af store forskelle til tallene fra forrige år. I én kommune er oplysningerne for 
2012 korrigeret. Enkelte kommuner har oplyst, at de har pleje- og ældreboliger, der pt. 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 2014 udkommer uge 44 i 2014. 
Henvendelse: Steffen Hougaard, tlf. 39 17 31 09, sho@dst.dk  
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