
 

 

 ANALYSE 

  

Behov for 1.900 plejeboliger i 
Region Syddanmark i 2030 

I takt med at vi lever længere, vil antallet af ældre vokse markant. Danmarks Statistik 
forventer, at antallet af borgere over 80 år vil vokse med mere end 150.000 personer fra 
2020 til 2030. Det varer til en stigning på 57 pct.i og vil øge presset på kommunernes 
plejeboligtilbud. 

Dansk Erhverv har analyseret, hvor stort behovet for plejeboliger vil være i landets regio-
ner i 2030 sammenlignet med antallet af plejeboliger, der findes i dag. Dette analysenotat 
fokuserer på Region Syddanmark.  

Analysen viser, at der i 2030 vil være behov for knap 1.900 flere plejeboliger i regionen, 
end der findes i dag, hvis kommunerne vil sikre en plejebolig til alle ældre med behov. 
Blandt kommunerne i regionen er der desuden stor forskel på størrelsen af merbehovet.  

Samlet behov for plejeboliger i Region Syddanmark 

KL har udviklet en prognosemodel til at estimere kommunernes fremtidige behov for ple-
jeboliger.ii Ifølge KL’s model vil der i 2030 være behov for godt 11.900 plejeboligpladser i 
de 22 kommuner i regionen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i dag er knap 10.100 
plejeboligpladseriii. Dette betyder, at behovet for plejeboligpladser i 2030 er knap 1.900 
pladser eller 18 procent højere end antallet af pladser i dag.  

Figuren nedenfor viser merbehovet for plejeboligpladser hvert år frem til 2030 i forhold til 
antallet af pladser i dag.  

   

Figur 1: Merbehov for plejeboliger i Region Syddanmark 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. KL’s prognosemodel og Danmarks Statistik tabel RESP01. 

Anm: Figuren viser merbehovet i 2020-2030, når man sammenligner med antallet af plejeboligpladser i 2019. 
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Figuren viser, at der til og med 2024 samlet set er flere plejeboligpladser, end der er be-
boere med behov i Region Syddanmark. Derefter er billedet modsat. Fra 2025 og frem er 
der et merbehov for plejeboliger, som vokser over perioden og ender på lidt under 1.900 
pladser i 2030.  

Hvis der ikke bliver sørget for flere plejeboliger, vil mange ældre risikere at skulle vente 
længere på en plejebolig end ventetidsgarantien på 60 dage.iv  

Kommunale variationer i behovet for plejeboligpladser 

Behovet for flere plejeboligpladser varierer fra kommune til kommune. Enkelte kommuner 
vil opleve et særligt stort kapacitetspres på plejeboliger de næste 10 år. Figur 2 viser mer-
behovet for plejeboliger i 2030 i de forskellige kommuner i regionen.  
 
   

Figur 2: Merbehov for plejeboliger i 2030 i kommunerne i Region Syddanmark 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. KL’s prognosemodel og Danmarks Statistik tabel RESP01. 

Anm: Figuren viser merbehovet for plejeboligpladser i 2030, når man sammenligner med antallet af plejebolig-

pladser i 2019. 

 
Figuren viser, at det særligt er Vejle Kommune og Odense Kommune, der vil have et stort 
merbehov for plejeboliger. I disse kommuner vil der i 2030 være behov for hhv. 398 og 261 
flere plejeboligpladser, end der findes i dag.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet 23. marts 2020.  
 
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, ak-
tuelle 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 seniorøkonom Agnete Nielsen på 
anie@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6179. 
 
Henvendelser angående ældreområdet kan ske til velfærdspolitisk chef Troels Yde Toft-
dahl på tyto@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6290 eller til politisk konsulent Christian 
Keller Hansen på ckha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6067. 
 
 
 
 
 
 

i Danmarks Statistik, tabel FRDK119. 

ii Modellen findes her: https://www.kl.dk/nyhed/2016/april/model-til-at-estimere-kommunens-behov-for-pleje-

boliger/ 

Vi har anvendt scenariet ”Gennemsnitlig ændring i behovet 2013-2018”  

iii Danmarks Statistik, tabel RESP01 (Plejehjem, plejeboliger fortrinsvis til ældre og friplejeboliger, 2019). 

iv https://www.sum.dk/Aeldre/Boliger-til-aeldre/Plejecentre/Plejeboliggaranti.aspx 

Noter 
                                                             
 
 
 


