
Velkommen
Danske Ældreråds temadage efteråret 2019: 

Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens 
boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem



SANG
Godmorgen, lille land

Melodi: Carsten Johs. Mørch - Tekst: Niels Brunse

Godmorgen, lille land!
Et land med sol, et land med dis,
med kyst af sten og sand,
som havets bølger slikker,
med bakker skabt af is,
koldt eller venligt skiftevis.

Godmorgen, ø ved ø!
Nu ser vi Danmarks buetegn
med blink af hav og sø,
de slanke, lyse broer.
I sol, i blæst, i regn
bærer de os fra egn til egn.

Godmorgen, her og en,
som sidder ved et morgenbord
fra Skagens hvide gren
til Gedsers lange odde,
på vores prik mod nord
her på den kuglerunde jord.

Godmorgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind,
bygger vi bro fra sind til sind.



Program - Køge
09.00 – 09.10 Velkommen 

– ved bestyrelsesmedlem Flemming Tejmers 

09.10 – 09.40 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Lisbeth Grøndahl, Danske Ældreråd, Konsulent 

09.40 – 10.50 Kommunens sundhedsfaglige opgaver og økonomi 

Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune 

10.50 – 11.15 Spørgsmål og dialog med salen om formiddagens oplæg

11.15 – 12.15 FROKOST



Program - Køge
12.15 – 12.50 Fremtidens boligformer for ældre

Lisbeth Grøndahl, Danske Ældreråd, Konsulent 

12.50 – 13.35 Et godt og værdigt sted at bo - også når man bliver ældre og svækket

Birgitte Ettrup, Distriktsleder, Næstved Kommune

13.35 – 13.50 Kaffe/Kage - PAUSE

13.50 - 15.05 Det sundhedsfaglige og det social- og plejefaglige tilsyn 

Tilsynskonsulenter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

15.05 – 15.25    Spørgsmål og dialog med salen om eftermiddagens oplæg

15.25 – 15.30 Afrunding og afslutning 



Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen



Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
FLERE ÆLDRE - Om bare 6 år vil der være 75.000 flere danskere over 80 år. 

Og om blot 11 år er der 161.000 flere over 80 år etc. 

Det er positivt, at vi lever længere, og at mange er sundere og raske langt op i årene, men….. 

• sundheds- og plejeudgifterne stiger, jo ældre vi bliver

• den offentlige økonomi – og i særdeleshed kommunernes udfordres

FLERE KRONIKERE - Flere og flere borgere vil leve med en eller flere kroniske sygdomme. 

60.000 flere forventes i 2030 at have lungesygdommen KOL. 

200.000 flere med type-2 diabetes. 

Borgere, som alle har behov for….

• en forebyggende indsats, for pleje, kontrol og behandling. 

• de rummes ikke i sygehusvæsenet alene, men har brug for tilbud nær på deres hjem.

FLERE MED LIVSSTILSPROBLEMER..… 

FLERE MED PSYKISKE LIDELSER…..

Etc. 



Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Problematikkerne er altså kendte..

• Forrige regering – Lancerede en ”Sundhedsreform”

• Den nye S regering – Taler om en ”Sundhedsaftale”?

Stor politisk enighed om visionerne:

• færre patienter skal falde mellem to stole i sundhedsvæsnet

• flere skal hjælpes i eget nærmiljø og helt undgå indlæggelser 

• ingen ældre og andre borgere skal optage sengepladser på landets sygehuse for 
noget der kan klares lokalt

• flere opgaver skal løses tæt på borgerne, i sundhedshuse eller hjemme i folks egne 
hjem

• kun specialiserede opgaver skal løses på sygehuse

• flere specialiserede opgaver skal også kunne løses kommunalt

”Sundhedsvæsenet overlever 
ikke endnu en regeringsperiode 
uden handling”
KL’s formand Jacob Bundsgaard



Hvordan et nære sundhedsvæsen?
Stor politisk enighed om tiltag og løsningsforslag, fx: (1)

• Styrket samarbejdet mellem kommuner, regioner og praksissektoren

• Nye samarbejdsmodeller, fx med fælles finansiering og ledelse

• Systematisk øge fokus på somatiske sygdomme, kroniske - og 
livsstilsrelaterede sygdomme, psykiske lidelser i kommunerne 

• Nye modeller for forløbskoordination – modeller på tværs af sygehuse, 
kommune og almen praksis 

• Nye modeller for ansvarsfordeling for mennesker med psykiske lidelser og 
med misbrugsproblematik

• Bedre fokus på og initiativer til tidlig opsporing  



Hvordan et nære sundhedsvæsen?
Stor politisk enighed om tiltag og løsningsforslag, fx: (2)

• Regioner/sygehuse skal påtage sig rådgivningsforpligtelse til kommunerne

• Specialuddannelser til bl.a. sygeplejersker i kommuner og almen praksis, 
samt tydelig ansvarsfordeling 

• Fleksibel udnyttelse af forskellige faglige kompetencer

• Sundhedsstyrelsen skal udvikle flere nationale standarder til kommunale 
sundhedsopgaver

• Almen praksis styrkes til at varetage flere opgaver fx til kroniske patienter 

• Højere oplysningsniveau mellem sektorerne, fagprofessionelle og til 
borgeren selv

• Og bedre digitale løsninger 



Rigtig mange initiativer har set dagens lys

Akutfunktion

Følge hjem 
programmer

Sundhedshuse

Kommunale lægehuse

Hverdagsrehabilitering
§83

OPI projekter 
bl.a. Vedr. teknologi

Nystartet 
specialuddannelse for 

sygeplejerskerTelemedicinske 
løsninger til kroniske 

patienter

Sundhedskoordinations
udvalg og ny måde at 

lave Sundhedsaftaler på 



Hvad er problemet så?
(1)

En overordnet langsigtet plan/politik mangler – (En 
Sundhedsaftale?)

Organisering uklar - (stat, region, kommune, almen 
praksis? – hvem skal ”lede”?, hvem har ”ansvaret”? og 
hvem gør ”hvad”?)

Økonomisk fordeling ikke afklaret - (skal pengene følge 
opgave/patient? – og er der overhovedet penge nok? Og 
hvordan prioriteres økonomien?)



Hvad er problemet så?
(2)

Kan kommuner overhovedet løfte opgaverne -
(er der hænder og kompetencer nok? Og 
hvordan hjælpes kommunerne bedst på dette 
område?)

Dårlig inddragelse af demografisk viden -

(hvor bliver behovet større/mindre over tid ref. 
fig.)

Lovgivning følger gammel struktur - (konflikt 
mellem servicelov vs sundhedslov?*)

* Fx vedr.: Ophold og transport i forbindelse med den kommunale kutfunktion



Sundhedsvæsnet     Det nære sundhedsvæsen 
Kommunernes opgaver

• Det sociale område: Det samlede finansierings-, forsynings- og 
myndighedsansvar

• Børnepasning

• Folkeskolen, herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand til 
småbørn

• Specialundervisning for voksne

• Ældrepleje – herunder pleje – og ældreboliger.

• Sundhed (forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under 
indlæggelse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, hjemmesygepleje, 
tandpleje og socialpsykiatri)

• Aktivering og beskæftigelsesprojekter for forsikrede og ikke-forsikrede ledige.

• Integrationsindsats og sprogundervisning af indvandrere

• Borgerbetjening på skatte- og inddrivelsesområdet i samspil med de statslige 
skattecentre

• Forsyningsvirksomhed og redningsberedskab

• Natur, miljø og planlægning

• Lokal erhvervsservice og turistfremme

• Deltagelse i regionale trafikselskaber

• Det lokale vejnet

• Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder

Regionernes opgaver
• Sygehusvæsenet; herunder sygehusene, 

psykiatrien samt sygesikringen; herunder 
privatpraktiserende læger og speciallæger

• Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og 
miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, 
uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes 
udkantsområder og landdistrikter. 
Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora

• Jordforurening

• Råstofkortlægning og -planlægning

• Drift af en række institutioner for udsatte grupper 
og grupper med særlige behov på social- og 
specialundervisningsområdet

• Deltagelse i regionale trafikselskaber

Kommunernes opgaver

• Ældrepleje – herunder pleje, praktisk hjælp – og pleje- og ældreboliger

• Sundhed – forebyggelse borgerrettet og patientrettet - genoptræning, der ikke foregår 
under indlæggelse - behandling af alkohol- og stofmisbrug – hjemmesygepleje -
tandpleje og socialpsykiatri

Regionernes opgaver

• Sygehusvæsenet; herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen;

• herunder privatpraktiserende læger og speciallæger



3 ting som skal på plads ifølge eksperterne
1. Der skal sikre tilstrækkeligt sundhedspersonale i antal og kompetencer 

• Stor mangel på praktiserende læger, sygeplejersker og sosu-assistenter. 

• Initiativer er i gang for at uddanne flere, men det tager nogle år. 

• Når de er uddannet, skal der sikres en rigtige geografiske fordeling af dem. 

• Flere ydernumre til praktiserende speciallæger og gerne i hele landet.

2. Organisatoriske og politiske rammer skal afklares

• Det handler om ”netværksorganisering” af de mange forskellige aktører i 
selvstændige praksisser og klinikker, på sygehuse og i kommuner. 

• Mere detaljerede og forpligtende sundhedsaftaler mellem region og kommuner 
og inddragelse af selvstændige sundhedsaktører. 

• ”Sundhedshuse” som fælles ramme for kommunale sundhedstilbud og meget 
gerne med speciallæger fra sygehusene.



3 ting som skal på plads ifølge eksperterne
3. Afklaring af hvilke ”opgaver” og ”patientgrupper” der skal flyttes fra sygehusene 

• En faglig opgave, som skal understøttes af Sundhedsstyrelsen. Det skal ske 
evidensbaseret, fordi... 

• Borgeren skal vide, at den faglige kvalitet er mindst lige så god i det nære 
• Skatteborgerne skal vide, at det ikke er dyrere, men tværtom billigere i det nære 

sundhedsvæsen 
• Ellers kan det jo være lige meget 



Om processen siger eksperterne 
• Mens.. man påbegynder uddannelsen af de sundhedspersoner, der 

skal bemande det nære sundhedsvæsen (1),

• Og mens.. Politikere, selvstændige og ansatte sundhedspersoner 
skaber de organisatoriske rammer (2),

• Så skal der…  tilvejebringes ”dokumentation” og ”evidens” for, hvilke 
opgaver man med fordel ”faglig” og ”økonomisk” kan flytte(3)

• Og..  ”Sundhedsstyrelsen skal lave standarder og sætte rammen” (3)! 



Kommunerne skal mødes med håndfaste krav fra 
regeringen 

Danske Regioners formand Stephanie Lose 

KL’s synspunkt, …Der bør laves en plan, som klart 
beskriver:

• hvilke opgaver man ønsker kommunerne skal 
løfte, 

• hvilke patientgrupper det vil omfatte, 

• hvilke kompetencer man forventer, de skal 
løses med, og 

• hvilke ressourcer man er villige til at investere.

Direktør i KL, Christian Harsløf



Kommunernes forpligtigelser - Servicelov og sundhedslov 
Serviceloven:

Præmissen i loven er: 

- At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv,

- Og lette tilværelse og livskvaliteten for borgere med behov for støtte/hjælp.

Sundhedsloven: 

Præmissen i loven er:

- Let og lige adgang til sundhedsvæsenet, 

- Behandlingen af høj kvalitet, - valgfrihed og kort ventetid. 



Serviceloven i ”kommunale sammenhænge” (1)?
34 kapitler i alt Områder/indsatser

Servicelovens kapitel 6 Krav og regler for visitation

Servicelovens kapitel 14 Forebyggende hjemmebesøg (§79)

Servicelovens kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje. Praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§83 og 83a)
Afløsning i hjemmet eller aflastning 
Madordninger 
Rehabilitering
Aktiverende tilbud med forebyggende sigte (dagcentre)
Tilbud om ældre- og plejeboliger (plejeboliggaranti)
Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse 
Vedligeholdende træning (dagcentre)
Ledsagelse og kontaktperson til voksne med varigt nedsat funktionsevne 
Støtte-kontaktperson til sindslidende/socialpsykiatri



Serviceloven i ”kommunale sammenhænge”(2)?
34 kapitler i alt Områder/indsatser

Servicelovens kapitel 17 Dækning af nødvendige merudgifter til voksne med varigt nedsat funktionsevne 

Servicelovens kapitel 20 Midlertidige ophold til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige 
sociale problemer. Længerevarende ophold og væresteder. 

Servicelovens kapitel 21 Hjælpemidler og forbrugsgoder. Boligindretning. Støtte til bil. Individuel 
befordring. 

Servicelovens kapitel 22 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Servicelovens kapitel 23 Pasning af døende

Servicelovens kapitel 25 Krav om kvalitetsstandarder 
Etc. 



Sundhedsloven i ”kommunale sammenhænge”?
84 kapitler i alt Områder/indsatser

Sundhedslovens kapitel 35 Forebyggelse og sundhedsfremme. Borgerrettet forebyggelsestilbud og 
patientrettet forebyggelsestilbud – herunder patientuddannelse 

Sundhedslovens kapitel 37 Kommunal tandpleje – herunder børnetandpleje og omsorgstandpleje og 
specialtandpleje til ældre og handicappede 

Sundhedslovens kapitel 38 Hjemmesygepleje – Herunder akutfunktion

Sundhedslovens kapitel 40 Behandling for alkoholmisbrug, -behandling 

Sundhedslovens kapitel 41 Lægelig behandling for stofmisbrug

Etc. Andre sundhedsudgifter – Regler for medicintilskud 
Praksiskonsulent 
Vederlagsfri fysioterapi



XX kommunes Social- og Sundhedscentret 
arbejder inden for socialområdet, ældreområdet, handicap og sundhed.
Administration, politik, ledelse, konsulentbistand og myndighedsfunktion.

Centrets arbejde er primært målrettet borgere over 18 år, som har behov 
for hjælp, støtte og rådgivning i hverdagen. Derudover er institutionerne 
målrettet borgere fra 18 år også underlagt centeret.

Visitation, herunder vurdering 
af hvilke borgere, der har 
behov for hjælp, og hvilken 
type hjælp, borgeren har 
behov for

Hjemmepleje
Nord, Syd, Øst

Udgående 
AkutteamHjemmesygepleje

Nord, Syd, Øst

Enhed af 
Forebyggende 

Hjemmebesøgere

Ældrekontor
Herunder 

kommunens 8 
plejecentre, og 3 
dagcentre, og 3 
genoptrænings-

enheder.

Handicapenhed
Herunder 3 
centre for 

handicappede 
over 18. år

Sygeplejeklinik
Nord og Syd 

Konsulentenhed 
Sundhedsfremmende 
indsatser, bl.a. rygestop 
og livsstilssamtaler

Socialpsykiatrien, som giver 
støtte, hjælp og behandling til 
personer med psykiske 
lidelser, rusmiddelproblemer 
og sociale problemer, 
herunder beskyttet 
beskæftigelse

Sundheds-
uddannelser

Madproduktion til 
kommunens 8 
plejecentre og andre

Hjælpemiddelenhed 
og udbringning

Demenssyge-
plejerske

Pårørende
-konsulent

Frivilligheds-
koordinator



Kommunernes sundhedsfaglige forpligtigelser for ældre 
• Kommunerne kender og overholder deres lovgivning godt

• Noget er SKAL og andet er KAN

• Loven giver gode rammer for ”det kommunale selvstyrer” og individuelle, 
lokale, behovsorienterede løsninger og valg

• Man kan ikke altid ALT, - der må af og skal prioriteres

• Nye opgaver i ”det nære sundhedsvæsen” – skal løses og skal financierens

• Demografiske udfordringer – Flere børn og flere ældre? – men hvor i 
landet*?

• Midlerne skal anvendes rigtigt, ikke råd til ”svipsere”

*Læs evt. ny VIVE rapport: 

Befolkningsfremskrivning, forventet demografisk forsørgerbrøk -
https://www.vive.dk/media/pure/14297/3415185

https://www.vive.dk/media/pure/14297/3415185


Kommunernes sundhedsfaglige forpligtigelser for ældre 

Ældrerådets samarbejde:

• Forstå kommunens lovgrundlag

• Kende til SKAL og KAN

• Ideer, forslag, samarbejde og konsensus 

• Det er ikke nogen ”skam”, at ældrerådet 
kan være nød til at hjælpe kommunen 
med at prioritere



Kommunernes sundhedsfaglige forpligtigelser for ældre 

Man kommer godt afsted med 
at smide det ydmyge kort, at 
være velforberedt og at sætte 

sig ind i tingene”

Ældrerådsformand



Kommunens sundhedsfaglige opgaver og økonomi 

Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune 



Frokost – tilbage kl. 12.15 



Fremtidens boligformer for ældre



Fremtidens boligformer for ældre?

Vilkår, behov, fremtiden m.v. for:

• Plejeboliger

• Ældreboliger

• Seniorbofælleskaber



Premissen vedr. pleje- og ældrebolig?

• Langt de fleste ældre foretrækker at bo i eget hjem så længe som muligt 
(over 90%). 

• Men hvis helbredet bliver svækket, kan flytning i en pleje- eller 
ældrebolig komme på tale. 

• Både en pleje- eller ældrebolig skal søge hos kommunen, 
• bevilliges, - ud fra hvordan borgeren klarer sig fysisk, psykisk og socialt, 

• samt hvilke behov for hjælp borgeren har.

• Forskellen ligger i, 
• Behov for pleje og hjælp døgnet rundt (plejebolig). 

• Kan klare sig i sin egen ældrevenlig bolig evt. med lidt hjælp (ældrebolig).



Hvad er hhv. en plejebolig og en ældrebolig?

Plejebolig - Pleje og omsorg hele døgnet og ansat personale døgnet 
rundt. 

Der findes 4 typer plejeboliger:

• Plejehjemsboliger findes på ældreinstitutioner - fast tilknyttet 
personale og serviceareal. 

• Beskyttede boliger findes ligeledes på ældreinstitutioner - fast 
tilknyttet personale og serviceareal til nogle boliger. 

• Plejeboliger moderne boliger, med eget bad og lille tekøkken - fast 
tilknyttet personale og serviceareal. 

• Friplejeboliger er private udlejningsboliger med service og pleje 
døgnet rundt – fast tilknyttet personale og serviceareal. Udenfor den 
kommunale boligforsyning. 



Hvad er hhv. en plejebolig og en ældrebolig?

• Ældreboliger - indrettet specielt til ældre med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne - IKKE tilknyttet fast personale og servicearealer. Borgeren 
skal være i stand til at klare sig uden hjælp døgnet rundt - men kan 
modtage hjemmehjælp og hjemmesygepleje.



Økonomiske fundament og forskelle vedr. boligtyper (1):
Plejecenter typer: Kommunale-, private-, selvejende- og friplejehjem?

Kommunale plejeboliger/-centre - offentligt finansierede og drevet. 
Bygningerne kan kommunen selv eje eller have lejet af boligselskab.

Private plejeboliger/-centre – eget og drevet af privat firma (fx Altiden, 
Attendo), men disse har overenskomst med kommunen om drift. Private 
plejecentre kan drives på for-profit vilkår.

Selvejende plejeboliger/-centre - privatejede, men på fondslignende vilkår, 
med en bestyrelse. En meget stor andel af de selvejedes drift er reguleret 
ved driftsoverenskomster med kommune. Er non-profit institutioner, da et 
overskud skal investeres i plejecenteret.



Økonomiske fundament og forskelle vedr. boligtyper ():
Friplejeboliger/-centre - privatejede, med privat finansiering ud over det 
offentlige tilskud. Reguleres ikke gennem en driftsoverenskomst med 
kommune. Friplejehjem har større råderum til selv at bestemme, tilbyde 
ydelser, opkræve et beløb fra beboer m.v. Kan drives på for-profit vilkår.

Ældreboliger – ejerforhold kan både kommunale, private, selvejende, 
partnerskaber m.v. Fælles er dog at:

• kommunen har myndighedes/visitationsret til boligerne

• borgeren skal have et behov

• boligerne lever op til alle krav vedr. konstruktion og indretning i en 
ældrebolig (bl.a. lovgivning om tilgængelighed, elevator etc.). 

• borgeren betaler indskud og husleje, men der kan ydes div. boligtilskud 
alt efter borgerens indkomst/formue. 



Fordeling af boliger på ældreområdet – i 2018 
(Danmarks Statistik)

Hele landet Permanente boliger
Boliger for demente fx 

skærmet enhed

Boliger til midlertidigt 

ophold/aflastning

Plejehjem-pladser 2 684 503 424

Beskyttede boliger 812 0 0

Plejeboliger fortrinsvis til 

ældre 
32 502 5 989 2 727

Friplejeboliger 908 85 0

Hele landet samlet

(også borgere > 67 år) 36 906 6 462 3 151

I alt inkl. Midlertidige 

pladser 46 519 

Almene ældreboliger 

fortrinsvis til ældre 

(også borgere > 67 år)

32 225 0

I alt 32 225 I alt 32 225

Alle boliger på ældreområdet – i 2018 
= ca. 78.800



I alt er der registreret 942 plejecentre i DK 
(opgivet i plejehjemsoversigten aug. 2019)
Der findes plejeboliger i alle landets kommuner, men ikke alle typer i de 98 kommuner.

FRIPLEJEHJEM KOMMUNALE PRIVATE SELVEGENDE

*IKKE OPLYSTE

v. gennemgang, 

overvejende 

kommunale

I

ALT

I Danmark

Antal

Plejecentre

28 743 15 96 *60 942

Kilde sundhedsdatastyrelsen (Plejehjemsoversigten) 14. august 2019

Antal borgere der bor på plejecentre i DK oplyses i plejehjemsoversigten til 43.670 borgere 

Det højere antal borgere end antallet af boliger på 43.388 skyldes, at der er ca. 300

ægtefældeboliger (dobbeltboliger). 



”Plejehjemsoversigten” tilgængelig fra dec. 2018 
På ”Plejehjemsoversigten” (webside) kan man få et 
overblik over de enkelte plejehjem i Danmark. 

• indblik værdier, aktiviteter og faciliteter, og 
om beboerne må tage kæledyr med.

• priser og takster for indskud, husleje mm.
• plejecenters % sygefravær hos personalet, 

dette kan ”måske” fortælle lidt om trivsel og 
kontinuitet på centeret m.v.

Link: Plejehjemsoversigten.dk

Plejecentrene er forpligtiget ved lov til at holde 
deres ”side” ajour løbende.

https://plejehjemsoversigten.dk/


Hvordan får man en pleje- eller ældrebolig?
• Borgere med behov for pleje- eller ældrebolig - kommunen visitere 

• Borger, familie evt. faglig person fra kommune kontakte kommunen

Visitation til både ældre- og plejebolig kræver som udgangspunkt samtykke

• Kommunen kigger på forskellige forhold, når de vurderer fx:

Psykiske, fysiske og sociale tilstand

Behovet for pleje, personlig og praktisk hjælp

Boligændringer i nuværende bolig

Særlig støtte eller aflastning af ægtefælle eller andre pårørende

• Ifølge Serviceloven skal kommunen tilbyde alle borgere med behov 
for en ”plejebolig ” efter ”plejeboliggarantien”. 

• Kommunen er ansvarlig for et nødvendige antal plejeboliger. 



Ved visitation til plejebolig/plejehjemsplads gælder 
Plejeboliggaranti – siden 1. jan. 2009

• Plads i en plejebolig senest 2 måneder efter, at behovet er konstateret. 

• Fristen fra kommunens afgørelse tilbudt bolig. Indflytningsklar senest to 
uger efter.

• Garantien overholdes både at bolig i kommunen eller i anden kommune.

• Slettes ikke af den ”generelle venteliste”, ved afslag, men ny 2 mdrs. frist 
gælder. 

• Ved ønskes om en bestemt bolig gælder garantien ikke. Optages på en 
”specifik venteliste” fremfor den ”generelle venteliste”.

• Ved ønsker om bolig i anden kommune, tilflytningskommune skal 
overholde garantien. 



Kommunens pligt - Borgerinformation
Let tilgængelig og skal som minimum omfatte oplysninger om:

• Plejeboliger, typer, rammer, boligstørrelse; herunder botilbud egnet til 2 
personer,

• antal beboere i plejehjemmet,

• antal fast tilknyttet plejepersonale,

• plejehjemmets værdier og normer, samt dagligdagens rytme,

• indsatsen i forhold til demente,

• hvordan føres der tilsyn med plejehjemmet,

• resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

Endvidere oplysninger om venteliste til plejeboliggarantien:

• Plejeboliggarantiens vilkår; herunder konsekvenser ved afslag 

• antal personer på - og gennemsnitlig ventetid,

• fordelingen af borgere fra hjemkommune/ andre kommuner,

• antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal,

• om kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at afslå borgere fra andre 
kommuner optagelse på den specifikke venteliste.

Ref. Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, § 192 og § 192a, stk. 3, i lov om social service



Hvordan går det med plejeboliggarantien?
Ifølge Danmarks Statistik 2018, havde:

8 kommuner en gennemsnitlig ventetid på mere end 60 dage, 

6 kommuner ventetid mellem 46 og 60 dage,

22 kommuner ventetid mellem 31 og 45 dage, 

61 kommuner ventetid på 30 dage eller derunder.

1 kommune havde ikke indberettet oplysninger om den gennemsnitlige 
ventetid. 



Hvordan går det med plejeboliggarantien 2018? 
Følg med på : https://www.statistikbanken.dk

https://www.statistikbanken.dk/


Plejeboliggaranti – Hvad er op og ned?
”Gennemsnitlige ventetid”, siger ikke noget definitivt om, hvorvidt en 
kommune i alle ”enkeltsager” opfylder plejeboliggarantien, men.. 

• De 8 kommuner med ventetid > 60 dage opfylder selvfølgelig ikke garantien.

• De 6 kommuner  med ventetid på lige under 60 dage, opfylder sikkert i 
nogle ”enkelte sager”, men ikke i alle.

• Kommuner med under 45 dage i gennemsnit, må antages at overholde 
garantien i stort set alle sager.

Bemærkning…….

Visitation til plejebolig er en individuel kommunal opgave – 98 
måder?

Praksis kan ”måske” variere lidt fra år til år?

En kommune der har haft et ”højt” gennemsnitligt antal dage et år, 
har ofte ikke et tal over 60 dage det følgende år?



Fordelingen i hhv. plejerbolig og ældreboliger?
Det samlede antallet pleje- og ældreboliger optalt i 2018 var ca. 

78.800 

Siden 2010 er antallet af pleje- og ældreboliger faldet fra 82.059 til 
78.800 i 2018, hvilket er et fald på 3,9 pct. 

Antallet af plejeboliger er steget med 14 pct. og udgør nu 54 pct. Men 
dette skyldes at de har erstattet ”plejehjemsboliger” og ”beskyttede 
boliger”.



Grafisk : Fordelingen i hhv. plejerbolig og ældreboliger ?



Hvorfor falder antallet der bor i  pleje- og ældreboliger?

Fordi der er bliver færre ældre- og plejeboliger, samlet set!

Desuden er det blevet anderledes at få en ældre- og plejeboliger:

• I 2010 boede 15% af de 75-årige og derover i pleje- eller ældrebolig. 

• I 2018, var tallet faldet til 11% af de 75-årige og derover. 

• På samme tid, er antallet af ældre på 75 år og derover steget 22 % fra 
år 2010 til 2018.  



Grafisk: andel af borgere, der bor i  pleje- og ældreboliger (75 år 
og derover). 



På landsplan - Enorme forskelle i antal og muligheden 
for at få en  pleje- og ældreboliger?
• I København bor hver 5. ældre over 80 år i ældre- og plejebolig, mens det 

kun er hver 15. i f.eks. Syddjurs.

• I København har man mere end 3 gange så mange plejeboliger pr. 1.000 
ældre over 80 år, end i f.eks. Vallensbæk, Syddjurs og Furesø.

• På ”landet” klarer ældre sig i højere grad i egen bolig, påpeger eksperter 
(heldigt?). 

• Antallet af demente stiger eksplosivt. Kun 6500 af de eksisterende boliger 
oplyses at være specifikke demensboliger, selvom 2/3 af beboerne i 
plejeboliger lider af demens. 



Hvad er behovet for flere plejeboliger (1)?

• KL´s fremskrivning af behovet for plejeboliger viser en stigning på knap 
13.000 boliger, hvis der alene tages højde for antallet af ældre,

• Men en langt højere andel af ældre vil være i parforhold, og dette  reducerer 
ifølge KL behovet for plejeboliger ned til ca. 10.000 boliger yderligere, 

• Men kvinder lever længere – også i plejeboliger, og andel af kvinder i 
plejeboliger er næsten 2/3, dette vil trække i den modsatte retning, så 
behovet for flere boliger antages højere. 



Hvad er behovet for flere plejeboliger (2)?
• Generelt er restlevetiden efter de 75 ER bare blevet længere - her er bl.a. 

tale om Sund Aldring = at ældre er friskere i længere tid. Det er meget 
vanskeligt at vide hvordan dette indvirker på behovet for plejeboliger.

• Behovet for plejeboliger de næste 5-10 år skønnes at være på et sted 
mellem 13.000 – 10.000 på landsplan = ca. en 25% stigning.

• Ca. 2500 plejeboliger er planlagt/under opførelse de næste par år.

• Men hvor? - Demografi er en meget vanskelig størrelse i forhold til ældre, 
storby, mindre byer, udkantsområder, øer...

Ny rapport: VIVEs kommunetal 2019.5: Flere småbørn og ældre vil presse især yderkommuners økonomi: 
https://www.vive.dk/media/pure/14297/3415185

https://www.vive.dk/media/pure/14297/3415185


Hvor bygges der?

Se på boligstat.dk for din kommune.



Hvordan ser det ud i min kommune?
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Hvordan ser det ud i min kommune?



Hvordan ser det ud i min kommune?
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Seniorboligfælleskaber for de friske ældre!



Seniorboligfælleskaber for de friske ældre!

Tendensen til og ønske om et boligskift sent i livet har flyttet sig 
markant, de hyppigste årsager er (VIVE):

• At få en mindre bolig (47%) 

• At slippe for havearbejde (21%) 

• At bo mere centralt (14%) 

• At få en billigere bolig (12%) 

• At undgå trapper (11%)

Ca. hver 3. af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et 
”seniorbofællesskab”. 



Seniorboligfælleskaber – Hvorfor?
• Mange ønsker at være med til at præge rammerne for sig 

selv

• Mange ældre er ”friske” og ”sunde” langt op i årene, og 
ønsker at forblive en aktiv del af samfundet og et 
”fælleskab”

• Undgå ensomhed. Forskning viser at bofælleskaber styrker 
det sociale liv, livskvaliteten og mindsker ensomhed. 
(Ensomhed er et massivt samfundsproblem, der i dag 
skønnes at påvirker 33.000 ældre i Danmark (Realdania).

• Bofællesskaberne reducere de kommunale udgifter til 
hjemmepleje.

• Er et godt alternativ til ”pleje- og ældreboliger”.

• Etc.



Hvad definere et seniorboligfælleskaber?
• Et antal boliger med et tilhørende fællesareal, med bestemte 

alderskriterier ved indflytning. 

• En boligform, hvor den ældre har sin egen bolig, men samtidig bor i og 
er en del af et fællesskab. 

• Praktisk indrettet og ofte med plads til kørestol, og elevator.

• Typisk består et bofælleskab af 10 – 50 beboere.

Ellers meget forskellige, - men fælles er der enighed om at: 

• Beboerne i et fællesskabet skal være over 50-55 år, for at komme i 
betragtning til en bolig; 

• Beboergruppen har eksklusiv råderet over et fælleshus/-areal

• Beboerne skal indgå i ”et socialt fællesskab” med deres naboer. 
Meget divergerende holdninger til arten og omfanget af det sociale 
fællesskab. 



Hvad definere et seniorboligfælleskaber!
”Det sociale fællesskab” variere bl.a. i forhold til:

• Grader af ”egen beslutning” ---------------- ”kollektive beslutning”?

• Fælleskøkken og – spisning?

• Urtehaver, drivhuse og palme/sansehave?

• Værksteder; træ-, motor- etc.?

• Kort, dans, spil, gymnastik etc.?

• Aftaler om omsorg – hvis man bliver syg, dement eller vanskeligt klarer 
sig selv?

• M.v.



Gevinsten ved ”seniorboligfælleskab”?
Undersøgelse blandt beboere som er flytter i 
seniorbofællesskab viser:

Livskvaliteten øges hos 91%: 

• Hele 69 % er ”helt enige” i udsagnet ”jeg mener, at det 
øger min livskvalitet i alderdommen, at jeg er flyttet i 
seniorbolig”, 

• mens 22 % er delvist enig. 

Naboskab/kontakten øges:

• 75 % er enige i, at de har mere kontakt med naboerne i 
seniorbofællesskabet.



Hvor mange seniorboligfælleskaber?
• Seneste tal, viser at ca. 80.000 overvejer/ønsker at flytte i 

seniorbofællesskab inden for de næste fem år, - tallet forventes at være 
140.000 i 2045.

• Aktuelt er der kun ca. 8.000 pladser til rådighed og herfra en meget lav 
fraflytningsprocent.

• Boligerne er fordelt på ca. 284 seniorbofællesskaber. 

Når det eksakte tal ikke kendes skyldes det, at der ikke findes en 
entydig definition, forskellige betegnelser anvendes fx ollekolle, 
seniorboligforening, eller et navn ”Birkely” etc.



Antal seniorbofællesskaber (1987-2022)



Behovet for seniorboligfælleskaber er STORT!

Nye seniorboliger ER på vej….

• Flere af landets nybyggerier udbydes nu som seniorboliger, dog primært i 
relation til større byer.

• 17 nye seniorboligfælleskaber ibrugtages i 2020 – (antal boliger?)

• Mange steder etableres seniorboligerne som dele af større bebyggelser, 
så den samlede beboermasse består af både familier, ældre og 
studerende.

• De fleste er lejeboliger

• 27 kommuner har i dag bofællesskaber

Nye initiativer er løbende muligt at følge på Nybygget.dk.



Men det går for alt for langsomt….
Hvordan får vi flere seniorboligfælleskaber?
Et tværministerielt arbejde har undersøge mulighederne for at understøtte 
etableringen af flere seniorbofællesskaber - samt centrale barriere og 
muligheder.

Det slås hurtigt fast, at der er to afgørende barriere i forhold til at etablere 
seniorboligfællesskab:

1. Det tager ”tid” at etablere et fælleskab både som nybygget, og ved 
etablering i eksisterende bygning – hyppigt/hurtigst op mod 4-5 år

2. ”Økonomi” er en anden faktor – fordi ejer-formerne naturligvis 
henvender sig til forskellige grupper af ældre

Ildsjæle har det vanskeligt!



Seniorbofælleskab;
4 muligheder, 4 ejerforhold og 4 lovgivninger! 

Almene boliger - Almenboligloven

Andelsboliger - Andelsboligloven

Ejerforeninger - Ejerlejlighedsloven

Private udlejningsboliger - Lejeloven



Almene boliger – lovrammer og finansiering 1.
Almene boliger etableres af boligorganisationer med offentlig 
medfinansiering efter tilsagn fra kommunen.  

• Seniorboligfælleskaber kan etableres som almene familieboliger, med 
min. fem boliger og fællesareal. 

• Kommunen og boligorganisationen skal indgå aftale om, hvordan 
udlejningen skal finde sted, herunder hvilken målgruppe der skal udlejes 
til.

• Der skal være et boligsocialt sigte i udlejningen, dvs. en generel 
samfundsmæssig interesse i at boligerne er almene bofællesskaber. 

• Der er mulighed for, at lejere kan have ”lidt indflydelse” på, hvem der 
kommer ind som nye lejere, fx ved at bofællesskabet er målrettet 
personer over en given alder – men dette skal fremgå af aftalen mellem 
kommune og boligorganisation (*1,2). 

*1. Almenboliglovens § 3, stk. 5 og 6.  *2. Almenboliglovens § 51 a. 



Almene boliger – lovrammer og finansiering 2.
Finansiering: 

Boligorganisationen etablere byggeriet med offentlig støtte; ved fordeling 
mellem kommune, stat og beboere:

• Kommune stiller grundkapital svarende til ca. 8 - 12 % af byggeriet.

• Byggeriet optager ca. 86 – 90 % i realkreditlån – Dette afdrages af Staten 
med 75% og Landsbyggefonden med 25%.

• Beboerindskud udgør ca. 2%.

8-12 % - af et byggeri kan godt være en stor udgift på et kommunalt budget! 



Andelsboligforening - lovrammer og finansiering 1.
Andelsboligforeninger kan stiftes, af en gruppe privatpersoner ved 
en stiftende generalforsamling. (En eksisterende andelsboligforening 
kan også, ved flertal, fremadrettet vedtage kun at være for seniorer).

Foreningens vedtægter er gældende for anvendelse og ramme for 
bofælleskab, herunder også hvem der kan tilflytte.

Finansiering:

• Af den stiftende gruppe af privatpersoner, eller en privat investor 
som herefter sælges til en andelsboligforening. 

• Det er ”andelsboligforeningen” som ”ejer ejendommen” – de 
enkelte andelshavere har en ”brugsret”, men ikke en ejendomsret 
over lejlighed. 



Andelsboligforening - lovrammer og finansiering 2.
Finansiering:
• Følger almindelige regler for etablering af fast ejendom.

- således - optage realkreditlån på 80% ved pant i ejendommen, 
med  mulighed for 40% afdragsfrihed heraf. 
Der kræves en udbetaling på ca. 20 % af den samlede ejendomsværdi.

(En kommune kan stille lånegaranti ref. almenboligloven kap. 11b, i opførelsesprocessen, 
men ikke yde egentlig støtte). 

Efter opførelsen: 
• Andelshavere skal købe andelsbevis/brugsret til boligen, 
• Egne midler eller et boliglån i banken – (kan ikke være et realkreditlån)
• Et andelsbevis koster 5% > af ejendomsværdien (ofte et meget stort beløb 

ved nybyggeri), 
• Stiller krav til købers likviditet – hvad vurderet banken? 
Har køber råd ? - sjældent en mulighed for ældre der ikke tidligere har ejet bolig!



Ejerboligfælleskaber 1.
Ejerforeninger kan opfører af investor som herefter vælge at sælge 
boligerne i en ejendom enkeltvis som ejerlejligheder, og 
seniorbofællesskabet etablere sig i en ”ejerforening”. 

Enkeltstående boligejere kan også etablere sig som en ”ejerforening” i et 
bofælleskab.

Må kun etableres i etageejendomme og ikke i fx nedlagt landbrug eller et-
plans-hus.

Ejendom og fælleskab er funderet i vedtægter og i lov om ”ejerforeningen”
- således betaler ejerforeningen bl.a. fællesudgifter, og enkeltejerne betaler 
et fast beløb til ejerforeningen. 

Ejerne har fulde ret til egen bolig, og ejer desuden en %-mæssig andel af 
det tinglyste fællesareal. 



Ejerboligfælleskaber 2.

Finansiering:

• Følger almindelige regler for etablering af fast ejendom ref. tidl. ved 
andelsbolig.

• Bank/udlåner foretager en kreditvurdering af låntager, inden 
realkreditlån og boliglån kan bevilges. Låntagers rådighedsbeløb og gæld 
har stor betydning. 

• Ældre, der er boligejere, med stor friværdi i ejerbolig, vil have mulighed 
for at optage et ”nedsparringslån”. Låne ca. 60 % af friværdi til 
investering i ny ejerbolig i bofælleskab).

Sjældent en mulighed for ældre der ikke tidligere har haft 
ejerbolig /eller ikke har stor friværdi i eksisterende bolig!



Private udlejnings seniorboliger 1.
Private udlejningsboliger kan etableres af en privat investor eller en gruppe af 
borgere. 

Udlejer sætter rammerne for kriterier, hvilke beboere, type bofælleskab etc., 
men kan sætte rammen sammen med beboere/lejere.

Finansiering: 

• Etableres typisk med private midler fra pensionsselskaber, eventuelt i 
partnerskaber, mellem fl. pensionsselskaber, Realdania, private investorer.

Ved indflytning:

• Rammerne for seniorbofælleskabet har udlejer ”defineret i lejekontrakten”

• Lejer betaler indskud, husleje evt. fællesudgifter, - disse beløb kan være høje, 
alt efter etableringsomkostninger og ”udlejers indstilling”.   

Kan være vanskeligt for ældre, som ikke har midler ud over en folkepension 
og ikke nogen formue. 



Hvordan kan kommunen støtte seniorbofællesskaber 1.
Kommunen har uanset etableringsform en myndighedsopgave = kan give 
plads i lokalplanen!

Kommunen kan ikke direkte øremærke områder til seniorbofællesskaber, i en 
lokalplan - men det er muligt at målrette kravene til boligstørrelser, 
grundstørrelser og udformningen af fællesarealer i en lokalplan, så det passer 
til seniorbofællesskaber.

Kommunen kan bakke op om, uanset hvem initiativtager og ejere er (gemme 
politik og holdninger gemmes væk) 

• boligselskaber og kommune (opførelse af almene boliger), 

• gruppe af borgere der vælger andels - eller ejerforeningsvejen,

• private investorer som fx pensionskasser der opfører lejeboliger.



Hvordan kan kommunen støtte seniorbofællesskaber 2.
Kommunen kan afholde møder mellem borgere, der ønsker at bo i 
bofællesskab og orientere om mulighederne.

Kommunen har jo også brug for et generelt indblik i borgernes boligønsker, 
som kan viderebringes til samarbejde med fx den lokale boligorganisation, 
private investorer og gruppe af enkeltpersoner.

Kommunen kan være proaktive og opsøgende i forhold til at indgå 
partnerskaber, og sætte økonomi i spil.



Hvis du vil vide mere!
• Sundheds- og Ældreministeriet (2018): Værdighed i ældreplejen – en hjertesag: 

https://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Vaerdighed-i-
aeldreplejen-en-hjertesag/Vaerdighed-i-aeldreplejen-en-hjertesag.pdf

• RealDania (2016): Ældres livskvalitet i seniorbofællesskaber – Hvad ved vi? af 
programchef Per Schulze og analysechef Henrik Mahncke: 
https://docplayer.dk/47309051-Af-programchef-per-schulze-og-analysechef-henrik-
mahncke-realdania.html 

• Afrapportering, projektet ”Sammenhængen mellem boligformer og livskvalitet for ældre” 
af Anu Siren og Maria Hedemark Poulsen: https://realdania.dk/-
/media/realdaniadk/projekter/rum-ogfaellessbaer-for-aeldre/sfis-rapport-den-3-maj.pdf

• Danske Seniorer (2018): SeniorBladet 2018-4: https://danske-
seniorer.dk/images/seniorbladet/tidligere/SeniorBladet_2018-4.pdf

• Methods/Petersen (2016): ”Livskvalitet i seniorbofællesskaber” af Kenneth Thue Nielsen 
og Max Petersen: https://realdania.dk/-/media/realdaniadk/projekter/rum-
ogfaellessbaer-for-aeldre/boformer-og-livskvalitet-for-%C3%A6ldre-
medborgere_final.pdf

https://sum.dk/~/media/Filer - Publikationer_i_pdf/2018/Vaerdighed-i-aeldreplejen-en-hjertesag/Vaerdighed-i-aeldreplejen-en-hjertesag.pdf
https://docplayer.dk/47309051-Af-programchef-per-schulze-og-analysechef-henrik-mahncke-realdania.html
https://realdania.dk/-/media/realdaniadk/projekter/rum-ogfaellessbaer-for-aeldre/sfis-rapport-den-3-maj.pdf
https://danske-seniorer.dk/images/seniorbladet/tidligere/SeniorBladet_2018-4.pdf
https://realdania.dk/-/media/realdaniadk/projekter/rum-ogfaellessbaer-for-aeldre/boformer-og-livskvalitet-for-%C3%A6ldre-medborgere_final.pdf


Hvis du vil vide mere!
• AFRAPPORTERING FRA DET TVÆRMINISTERIELLE ARBEJDE OM SENIORBOFÆLLESSKABER APRIL 

2019: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldreboliger/2019/April/~/media/Filer%20-
%20dokumenter/01-afrap-fra-det-tvaervaellesministerielle-arbejde-om-seniorbo-2019/Afrap-
fra-det-tvaerministerielle-arbejde-om-seniorbofaellesskaber.pdf

• Normeringer på danske plejecentre: https://www.vive.dk/da/udgivelser/normeringer-paa-
danske-plejecentre-8327/ 

• Danmarks Statistik, AED07- MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP, PLEJEHJEM OG PLEJEBOLIG, EFTER 
OMRÅDE, ALDER OG KØN: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

• Danmarks Statistik, antallet af ældre og plejeboliger falder: 
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=28347

• Plejeboliger til de ældre – KL: https://www.kl.dk/media/19141/plejeboliger-til-pensionister.pdf

• Levedygtige Landsbyers 17 konkrete anbefalinger: 
https://www.byplanlab.dk/sites/default/files/Faktaark%20Udvalgets%20anbefalinger.pdf

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldreboliger/2019/April/~/media/Filer - dokumenter/01-afrap-fra-det-tvaervaellesministerielle-arbejde-om-seniorbo-2019/Afrap-fra-det-tvaerministerielle-arbejde-om-seniorbofaellesskaber.pdf
https://www.vive.dk/da/udgivelser/normeringer-paa-danske-plejecentre-8327/
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=28347
https://www.kl.dk/media/19141/plejeboliger-til-pensionister.pdf
https://www.byplanlab.dk/sites/default/files/Faktaark Udvalgets anbefalinger.pdf


Har du et spørgsmål

?



Et godt og værdigt sted at bo - også når man 
bliver ældre og svækket
Birgitte Ettrup, Distriktsleder, Næstved Kommune



Tak for i dag

Vi ses til konference i Vingsted den 26. november

Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på 
fremtidens borgernære velfærd?


