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Private aktører på 
hjemmehjælpsområdet 

Efter en årrække med et stigende antal konkurser blandt private hjem-
mehjælpsleverandører er tallet igen faldet. Hver tredje ældre vælger 
en privat leverandør af hjemmepleje, og størstedelen synes, at det frie 
valg mellem offentlige og private leverandører er vigtigt.  
 
Mere end 120.000 danskere i aldersgruppen 67 år og opefter modtager hjemmehjælp.i 
Det kan være til personlig pleje eller praktisk hjælp, fx rengøring. Alle borgere, der er 
visiteret til at modtage hjemmehjælp, har siden 2003 haft frit valg til selv at vælge mel-
lem kommunal hjemmepleje eller et privat alternativ.ii 
 
I perioden 2014-2017 var der hvert år mellem 8 og 10 konkurser blandt private hjemme-
hjælpsleverandører, hvilket er flere end tidligere.iii Det skabte bekymring og debat om 
det frie valg på hjemmehjælpsområdet og medførte, at Folketinget i 2018 vedtog en ny 
lov, som skulle forebygge konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje.iv 
 
På den baggrund har Dansk Erhverv undersøgt, hvordan det er gået med antallet af kon-
kurser siden lovændringen, hvordan de private aktørers andele på hjemmehjælpsområ-
det har udviklet sig siden 2014, og hvad borgerne synes om det frie valg.  
 
Analysen viser, at der i perioden 2014 til 2018 hvert år var flere konkurser end i 2012 og 
2013, men at tallene i årene efter lovændringen er faldet.  
 
Vi finder også, at mere end hver tredje ældre vælger en privat leverandør af hjemmepleje, 
men at der er stor forskel på private leverandørers andel af henholdsvis praktisk hjem-
mehjælp og personlig pleje. Den private andel af de visiterede hjemmehjælpstimer er 
samlet set uændret siden 2014 på trods af en periode med flere konkurser.  
 
Til sidst viser analysen, at tre ud af fire borgere på 60-69 år synes, at det frie valg på 
hjemmehjælpsområdet er vigtigt. Der er dog stadig mange af de ældre borgere, som ikke 
kender til fritvalgsordningen. 

Færre konkurser efter lovændring 

Fra 2014 til 2017 gik i alt 34 private hjemmehjælpsleverandører konkurs, se figur 1. Dansk 
Erhverv bidrog i samspil med en række aktører på ældreområdet i den periode med en 
række konkrete initiativer og anbefalinger til at forebygge konkurser i hjemmeplejen.  
 
I maj 2018 vedtog et enigt Folketing en ny lov, der skærpede krav til kommuner og private 
hjemmehjælpsleverandører. Blandt andet blev der indført krav om garantistillelse samt 
krav til kommuner om beredskabsplaner.v   
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Figur 1: Udviklingen i konkurser i hjemmeplejen. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel KONK15. 

Note: Data for 2021 er til og med september. 

 
Efter vedtagelsen af loven er antallet af konkurser blandt private leverandører af hjem-
mepleje faldet.  

Mere end hver tredje hjemmehjælpsmodtager vælger privat leve-
randør af hjemmepleje 

De nyeste tal fra Danmarks Statistik (2020) viser, at mere end hver tredje hjemmehjælps-
modtager på 67 år eller derover vælger en privat leverandør af hjemmehjælp, se figur 2.  
   

Figur 2: Andel af ældre, som vælger privat leverandør af hjemmepleje, 2020 

 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel AED12. 

Note: Ældre er her defineret som personer på 67 år og derover. Andel er beregnet ud fra borgerens hjælp i alt. I 

gruppen ”Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp” kan der derfor være modtagere, der udelukkende 

får praktisk hjælp fra en privat leverandør og udelukkende personlig pleje fra en kommunal leverandør. 
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Der er dog væsentlige forskelle i omfanget af private leverandører på tværs af de to ho-
vedområder inden for hjemmehjælp; praktisk hjemmehjælp (typisk rengøring) og person-
lig pleje (typisk hygiejne).  
 
Ældre danskere, som udelukkende modtager praktisk hjemmehjælp, vælger en privat 
leverandør i ca. 42 pct. af tilfældene, mens det samme kun gør sig gældende for 9 pct. 
af dem, som kun modtager personlig pleje. Blandt ældre, der modtager både personlig 
pleje og praktisk hjælp, er der 39 pct., som vælger en privat leverandør til enten den 
personlige pleje, den praktiske hjælp eller til begge dele. 

15 pct. af hjemmehjælpstimer udføres af private leverandører 
En anden måde at opgøre markedsandele på er at måle på leverede timer. Private leve-
randører står for 15 pct. af de samlede hjemmehjælpstimer til ældre, se figur 3. Det dæk-
ker over 12 pct. af hjemmehjælpstimer til personlig pleje og 22 pct. af hjemmehjælpsti-
mer til praktisk hjælp. Bemærk, at seneste data for timer er fra 2019.  
   

Figur 3: 
Andel af antal hjemmehjælpstimer, som er udført af privat leverandør, 
2019 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik. 

Note: Ældre er her defineret som personer på 67 år og derover. 

 
Markedsandelen for private hjemmehjælpsleverandører er dermed samlet set noget la-
vere, når vi ser på antal hjemmehjælpstimer, end når vi ser på antal hjemmehjælpsmod-
tagere. 

Private leverandørers markedsandel er uændret 

Selvom der i perioden 2014 til 2018 har været flere konkurser end tidligere, er andelen 
af ældre, som vælger en privat leverandør af hjemmehjælp, stort set uændret. Også de 
private leverandørers andel af de leverede timer er tæt på uændret i perioden, se figur 4.  
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Figur 4: 
Udvikling i andelen af hjemmehjælpsmodtagere, som vælger private le-
verandør og andel af timer, som varetages af private leverandører 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik, tabel AED12 og særkørsel. 

Note:  Ældre er her defineret som personer på 67 år og derover.  

 

Private leverandørers andel af hjemmehjælpstimer til praktisk hjælp er faldet, 
mens andelen af timer til personlig pleje er steget 
I 2019 blev der visiteret ca. 91.300 hjemmehjælpstimer pr. uge til praktisk hjælp, hvilket 
er en stigning på 17 pct. siden 2014. Fra 2014 til 2019 er private leverandørers andel faldet 
fra 29 pct. til 22 pct.  
 
Der blev i 2019 visiteret ca. 305.200 hjemmehjælpstimer pr. uge til personlig pleje, hvil-
ket er en reduktion på 15 pct. siden 2014. Fra 2014 til 2019 har de private leverandører 
øget deres andel fra 11 pct. til 12 pct.  
 
Samlet set giver det en tæt på uændret markedsandel for hjemmehjælp til praktisk hjælp 
og personlig pleje, som vist i figur 4 ovenfor. 
 
Figur 5 og figur 6 nedenfor viser udviklingen i antal hjemmehjælpstimer pr. uge til hen-
holdsvis praktisk hjælp og personlig pleje opdelt på private og offentlige leverandører. 
De viser desuden, hvor stor en andel timerne fra de private leverandører udgør.  
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Figur 5: 
Udvikling i antal hjemmehjælpstimer til praktisk hjælp, som er udført af 
henholdsvis private og offentlige leverandører 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik. 

Note: Ældre er her defineret som personer på 67 år og derover. 

 
Selvom de private leverandører i 2019 leverede det højeste andel timer til praktisk hjælp 
siden 2015, er deres andel af timer leveret til praktisk hjælp faldet.  
   

Figur 6: 
Udvikling i antal hjemmehjælpstimer til personlig pleje, som er udført af 
henholdsvis private og offentlige leverandører 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik. 

Note: Ældre er her defineret som personer på 67 år og derover. 

 
Antallet af leverede timer til personlig pleje fra private leverandører er faldet over perio-
den, men de private leverandørers andel af timerne er steget en smule.  
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Borgerne værdsætter fritvalgsordningen, men mange kender 
fortsat ikke til den 

I februar 2020 gennemførte Dansk Erhverv en undersøgelse blandt 1.000 tilfældigt ud-
valgte danskere i alderen 60-69 år om deres ønsker til de velfærdstilbud, som de mulig-
vis får brug for inden for de næste 10-15 årvi. 
 
Undersøgelsen viser, at kun 51 pct. af de adspurgte kendte til fritvalgsordningen på 
hjemmehjælpsområdet, mens 49 pct. ikke kendte til den. Det er på trods af, at alle kom-
muner har pligt til at informere ældre borgere om deres ret til frit valg af leverandør af 
hjemmepleje. Det manglende kendskab kan betyde, at ældre danskere ikke har det nød-
vendige overblik til at vælge præcis den leverandør – offentlig eller privat – som bedst 
opfylder deres individuelle behov. 
 
Undersøgelsen viser desuden, at der blandt de ældre er stor opbakning til fritvalgsord-
ningen på hjemmehjælpsområdet. 75 pct. af de ældre angiver, at de er helt enige eller 
overvejende enige i, at ordningen er vigtig, se figur 7.  
   

Figur 7: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Fritvalgsordningen på 
hjemmehjælpsområdet er vigtig. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar 2020.  

Note: n = 1.006. Kun danskere i alderen 60-69 år.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 2. november 2021. 
  
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. 
 
Om Dansk Erhvervs politik på ældreområdet  
Dansk Erhverv er den største ikke-offentlige arbejdsgiverorganisation på velfærdsområ-
det i Danmark og repræsenterer en lang række af landets friplejehjem og hjemmepleje-
leverandører.  

Som erhvervs- og arbejdsgiverorganisation bidrager Dansk Erhverv gennem blandt andet 
ansættelses- og arbejdsmiljøjuridisk rådgivning til et sundt arbejdsmarked på ældreom-
rådet. Dansk Erhverv har overenskomst med FOA. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til Seniorøkonom Agnete Nielsen på 
anie@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6179. 
 
Henvendelser angående fritvalgsordningen på hjemmeplejeområdet og Dansk Erhvervs 
holdninger til emnet kan ske til Velfærdspolitisk chef Troels Yde Toftdahl på 
tyto@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6290. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noter 

 
i Kilde: Danmarks Statistik, tabel AED06. 

ii Kilde: Socialstyrelsens Fritvalgsdatabase. https://fritvalgsdatabasen.dk/indhold?system=fritvalg&id=frit-

valg.lovgivning 

iii Kilde: Danmarks Statistik, tabel KONK15. 

iv Kilde: Folketinget, L 209 - 2017-18 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Fore-

byggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet). / Folketinget (ft.dk) 

v Kilde: Finansministeriet. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/oktober/politisk-aftale-skaerpede-leveran-

doerkrav-skal-forebygge-konkurser-i-hjemmeplejen/ 

vi Dansk Erhverv: ”Velfærd for de kommende ældre”, maj 2020: Velfærd for de kommende ældre (dansker-

hverv.dk) 

https://fritvalgsdatabasen.dk/indhold?system=fritvalg&id=fritvalg.lovgivning
https://fritvalgsdatabasen.dk/indhold?system=fritvalg&id=fritvalg.lovgivning
https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L209/som_vedtaget.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L209/som_vedtaget.htm
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/oktober/politisk-aftale-skaerpede-leverandoerkrav-skal-forebygge-konkurser-i-hjemmeplejen/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/oktober/politisk-aftale-skaerpede-leverandoerkrav-skal-forebygge-konkurser-i-hjemmeplejen/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/velfard-for-de-kommende-aldre/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/velfard-for-de-kommende-aldre/

