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80.000 flere ældre i 2025 

I 2025 kommer der til at være intet mindre end 80.000 flere danskere, der er 80 år eller 
derover, end vi har i dag. Det giver et stort udgiftstræk på de offentlige finanser.  

80.000 flere ældre i 2025 

Frem mod 2025 kommer antallet af ældre til at stige kraftigt. I 2025 forventes der at være 
intet mindre end 80.000 flere danskere, der er 80 år eller ældre – det svarer til en stig-
ning på hele 30 pct.  
 
   

Figur 1: 80.000 flere ældre i 2025 end i dag 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Flere ældre koster på de offentlige finanser 

Den kraftige stigning i antallet af ældre vil være en udfordring for de offentlige finanser, 
fordi de mange flere ældre vil øge offentlige udgifter til blandt andet sundhed og ældre-
pleje.  
 
Finansministeriet har regnet på, hvad den ændrede demografiske sammensætning frem 
mod 2025 betyder for de offentlige finanser – det kaldes det demografiske træk. Det 
demografiske træk viser det isolerede udgiftstræk på det offentlige forbrug som følge af 
ændret befolkningssammensætning. Med andre ord er det et pejlemærke for, hvor meget 
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det offentlige forbrug skal stige for at opretholde det nuværende serviceniveau i fremti-
den trods ændret demografisk sammensætning.  
 
Det demografiske træk frem mod 2025 er i alt 20 mia. kr. (2019-priser), hvilket betyder, 
at det offentlige forbrug skal øges med 20 mia. kr. for at opretholde det nuværende ser-
viceniveau.  
De demografiske ændringer frem mod 2025 giver særligt et øget udgiftsbehov for medi-
cin, behandlinger på hospitaler og pladser på plejehjem, der samlet vil kræve et øget 
udgiftsbehov på 11 mia. kr., hvis det samme serviceniveau som i 2019 skal opretholdes 
 
   

Figur 2: 
Offentligt forbrug skal stige med 20 mia. kr. for at følge demografisk træk 
– særligt flere ældre giver anledning til større udgiftsbehov 

 

Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 299 af 16. januar 2019 

 
Når der foretages beregninger af det demografiske udgiftstræk, så tages der dog ikke 
højde for, at effektiviteten i den offentlige sektor kan stige over tid – ligesom effektivite-
ten løbende øges i den private sektor. Bedre organisering af arbejdet, ny teknologi og 
digitalisering kan gøre den offentlige produktion mere effektiv, når vi kigger over en læn-
gere årrække.  
 
 
Af: Økonom Kristian Skriver. Udgivelsestidspunkt: marts 2018 
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Vækst i det demografisk træk fra 2020-2025

Kollektiv offentligt forbrug

Fritid, kultur mv.

Social beskyttelse (herunder bl.a.
hjemmehjælp)

Sundhedsvæsen (herunder bl.a.
plejehjem)

Undervisning

Mia. kr. , 2019-priser
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 4. marts 2019 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Kristian Skriver på  
kso@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6033.  
 
Henvendelser angående Dansk Erhvervs politik på området kan ske til Rasmus Larsen 
Lindblom på rll@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6293. 
 
 


