
1 
 

Bilag 2 

Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring 

Det forventede fremtidige behov for plejeboliger genberegnes årligt efter en fast beregningsmodel, der er ud-
viklet over nogle år. Modellen tager udgangspunkt i det seneste års efterspørgselskarakteristika og befolk-
ningsprognosen. I sidstnævnte indgår eksempelvis nyeste viden om middellevetider fra den Økonomisk stati-
stiske model  DREAM. 

I dette bilag beskrives udvalgte dele af den seneste befolkningsprognose fra 2018. Efterspørgsel og behov for 
plejeboliger i de senere år belyses, herunder nogle indsatser i relation til optimering i forhold til tomgang og 
nedbringelse af ventelisten. Til sidst diskuteres efterspørgselsprognosen og dens betydning for planlægningen 
af kapacitet frem mod 2031, i forhold til temaet om sund aldring mv. Bilaget indeholder således 3 afsnit:  

a) Befolkningsprognosen. 
b) Borgernes plejeboligbehov og efterspørgselsprognosen 
c) Efterspørgselsprognosen, beregningerne i et Sund aldrings perspektiv 

 
a. Befolkningsprognosen  
 
I figur 1 ses udviklingen i befolkningen over 65 år fra 2007 til 2031.  Det er årgange født fra 1940 til 1950 der 
”fylder” meget af den samlede gruppe af over 65 årige i figuren. Det betyder at frem til 2017 vokser andelen 
af de 65-74 åriges andel af de ældre og efter 2017 vokser de 75-84 åriges andel af de ældre frem mod 2027.  

 
Figur 1: Befolkningen over 65 år i perioden 2007 - 2031 
 

 
 
 

Befolkningsprognosen 2017 viser overordnet, at antallet af over 65 årige vokser jævnt frem mod 2027 og 
også længere frem. De ”gamle” ældre kommer til at udgøre en relativt større andel af de over 65 årige. Det 
er blandt andet en konsekvens af en gradvis  lavere gennemsnitlig dødelighed blandt de ældre. Den æn-
drede og lavere dødelighed betyder, at der forventes en gradvis ældre befolkning. På baggrund af den de-
mografiske fremskrivning i befolkningsprognosen, må plejeboligefterspørgslen forventes at vokse de kom-
mende år, alt andet lige. 
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b. Borgernes plejeboligbehov og efterspørgselsprognosen 

Det er vigtigt at skelne mellem borgernes konkrete plejeboligbehov og den samlede efterspørgsel på pleje-
boliger. 

Borgerens konkrete plejeboligbehov – den rette indsats på det rette tidspunkt: 

For at blive visiteret til en plejebolig skal borgeren have et behov for en plejebolig. Borgerens individuelle ple-
jeboligbehov afhænger primært af borgerens funktionsniveau og helbredstilstand.  
 
Helbredstilstanden har både betydning for, hvornår en borger får behov for en plejebolig, og hvor længe den 
enkelte borger har behov for en plejebolig (hvor længe de lever efter de er flyttet i plejebolig). Borgernes ge-
nerelle helbredstilstand påvirkes af sociale forhold, sund aldring, den kommunale indsats i forhold til rehabili-
tering, forekomsten af kronisk sygdom, alkohol vaner og demens mv.  
 
Borgere der er visiteret til en plejebolig har et funktionsniveau, hvor behovet for støtte og hjælp til pleje og 
praktisk hjælp bedst kan leveres i en plejebolig. For disse borgere, hvor der er et stort behov for tryghed og 
trygge rammer er det vigtigt at der hurtigt er en ledig plejebolig. Dette også af hensyn til pårørende, der ofte 
har et stort ansvar for at sikre en god hverdag i hjemmet. Derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng mel-
lem antallet af plejeboliger og antallet af borgere, der har behov for en plejebolig. 
 
Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik indeholder de af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede ret-
ningsgivende pejlemærker for plejeområdet i kommunen. Ældrepolitikken tager blandt andet udgangspunkt i, 
at den enkelte borger skal føle sig tryg, hvor der er særligt fokus på at sikre hjælp når borgerens behov op-
står. Frederiksberg Kommune har hér et særligt ansvar i planlægningen af den fremtidige kapacitet at sikre, 
at borgerne får den rette hjælp på det rette tidspunkt.  
 
Der er med andre ord tale om en lang række forhold der alle er individuelle, men som i efterspørgselsmodel-
len omdannes til en række efterspørgselsprocenter, der bliver beregningsforudsætninger i efterspørgsels-
prognosen. 
 
Den samlede og beregnede efterspørgselsprognose 

Efterspørgselsprognosen beregnes på baggrund af en række tekniske faktorer, der stammer fra borgenes 
individuelle behov og specifikke ønsker:  

Summen af Frederiksberg borgere i plejebolig, helårspersoner på ventelisten og Frederiksberg borgeres køb 
af pladser i andre kommuner, sættes i forhold til befolkningstallet i forskellige alderskategorier. Det giver de 
efterspørgselsprocenter som befolkningsprognosen fremskrives med, for at blive en efterspørgselsprognose.  

I perioden 2015-2017 er de beregnede efterspørgselsprocenter samlet set faldet. Der er imidlertid efter-
spørgselsprocenter for flere aldersgrupper, der er vokset fra 2015 til 2016. Der er således ikke tale om en 
samlet entydig tendens. Det vurderes, at forhold såsom sund aldring, kroniske sygdomme, forekomsten af 
demens, ægteskabelige status osv. har indflydelse på efterspørgslen til plejeboliger. 

Den overordnede faldende efterspørgselstendens i de senere år skyldes primært at ventelisten er blevet kor-
tere og køb af pladser i andre kommuner faldet. Det kan ses af tabel 1. 

 
Ventelisten til en plejebolig i Frederiksberg kommune er siden 2013 blevet kortere. Det er et resultat af 4 for-
hold, de 2 første kan aflæses af tabel 1: 

1. Kapaciteten er forøget med små 20 pladser i perioden (række 3) 
2. Antallet af boliger der i gennemsnit bliver ledige pr. måned er vokset med 5 boliger pr. måned 

(række 6). Det kan være et udtryk for en generel kortere levetid i plejeboligerne, eller det kan være 
en tilfældighed omkring alderssammensætningen og ancienniteten i plejeboligerne der giver cykliske 
udsving. 

3. Et voksende antal borgere med et plejeboligbehov, modtager et tilbud om en midlertidig bolig, fordi 
deres funktionsniveau er så dårligt, at de på ingen måde kan vente på den bolig de havde søgt spe-
cifikt.  Det nedbringer ventelisten og reducerer tomgangsdage.  
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4. Tilgangen til ventelisten har været vigende siden 2013.  
 
Tabel 1: Faktorer der påvirker efterspørgslen 

  

                    
2012 2013 2014 2015 2016 

                   
2017 

1. Helårspersoner på 
venteliste 

86,4 121 109 84 63 
 

53 
 

2. Andel omfattet af pleje-
boliggaranti 

21% 30% 27% 20% 15% 
 

15% 
 

3. Plejebolig kapacitet 
888 874 916 914 912 

 
908 

 

4. Køb i andre kommuner 
159 148 139 128 112 

 
112 

 

5. Salg til andre kommu-
ner 

97 94 99 95 106 
 

109 
 

6. Beregnet antal ledige 
boliger pr. måneder 

23 24 24 27 27 
 

28 
 

7. Gennemsnitlig ventetid 
i måneder (1)/(6) 

3,8 5,0 4,5 3,1 2,3 
 

1,9 
 

 

Køb af plejeboliger i andre kommuner har også være faldende i en årrække (række 4), hvilket påvirker efter-
spørgselsprocenterne i nedadgående retning. På den anden side er salget af pladser steget i samme peri-
ode, hvilket ses i række 5. Køb og salg indregnes hvert pr i efterspørgselsprognosen med en flad udvikling, 
baseret på det seneste års optælling.  

Faldet i borgere omfattet af plejeboliggarantien burde få ventelisten til at vokse, da borgere omfattet af pleje-
boliggarantien søger uspecifikt og derfor mere fleksibelt kan flyttes fra ventelisten ud i ledige boliger. Om-
vendt, hvis ventetiden på plejeboliger efter specielle ønsker stiger meget, så må det forventes, at flere vil 
søge over på den generelle liste. Der er altså en betydelig sammenhæng mellem de to ventelister, som det 
også fremgår af Tabel 1, siden 2013. 

Borgere kommer ikke på venteliste uden at være visiteret dertil. Hyppigheden af utilsigtede indlæggelser og 
ophold på døgnrehabilitering mv. er derfor høj blandt borgere på en venteliste til plejebolig, da de i sagens 
natur har behov for en plejebolig. En forklaring på paradokset i det sammenfaldende fald i andelen af bor-
gere under ventetidsgarantien og faldet i helårspersoner på ventelisten, kan derfor være, at flere borgere i de 
senere år kommer fra døgnrehabilitering og aflastningsophold ud i plejeboliger, som en midlertidig foranstalt-
ning.  

Selvom borgeren er opskrevet til en specifik bolig, viser opholdet på døgnrehabilitering eller aflastningsop-
hold, at borgen har brug for et øjeblikkeligt plejeboligtilbud. Derfor tilbydes borgeren et midlertidigt ophold, 
hvis der tilfældigvis er en ledig plejebolig i kommunen. Når det sker udgår borgeren fra opgørelsen af venteli-
sten, da borgeren bliver registreret som værende i en plejebolig. Det ender som oftest  med, at borgeren bli-
ver tilfreds med opholdet i den midlertidige bolig, hvorefter dette ophold bliver permanent. 

Som antydet ovenfor, er der behov for løbende at følge udviklingen i de bagvedliggende fakta omkring de 
forskellige efterspørgselsforhold der er opstillet i tabel 1. Dette for at sikre en bedre indsigt i sammensætnin-
gen af borgere der visiteres til plejeboliger, samt borgernes levetid i plejeboligerne mv., hvis fornuftige ser-
vicemål skal opstilles. 
 
Som udgangspunkt anbefales det ikke, at der opstilles en gennemsnitlig ventetid til plejeboliger som service-
mål. Som det ses af tabel 1 er der betydelige sammenhænge mellem eksempelvis afgange fra plejeboliger 
og gennemsnitlige ventetider, hvilket kan give relativt store udsving fra år til år. Endvidere fordrer hensynet til  
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den enkelte borger og dennes families behov for at få en plejeboligplads, at der sigtes efter at udbud og ef-
terspørgsel bliver lig med hinanden. Desuden er der i den løbende dialog mellem borgere og visitation, be-
hov for et fokus på borgerne i forhold til ressourcer og meningsfulde servicemål - ikke på om en aggregeret 
efterspørgsel overstiger en given boligkapacitet. Den gennemsnitlige ventetid er derfor en indikator på om 
det går godt med at få borgere med plejeboligbehov i plejebolig, ikke et mål i sig selv. Dette er således også 
i fuldstændig overensstemmelse med de politiske målsætninger på området, jv. fx kvalitetsstandarderne. 
 
C. Efterspørgselsprognosen  og beregningerne i et Sund aldrings perspektiv 
 
Efterspørgselsprognosen beregnes som omtalt på baggrund af den nyeste befolkningsprognose og det se-
neste års efterspørgselsforhold, som blev beskrevet i sidste afsnit. De beregningsmæssige forudsætninger i 
både befolkningsprognosen og efterspørgslen varierer fra år til år. De seneste 4 års efterspørgselskurver er 
vist i figur 2.  
 
Figur 2: Plejeboligbehov – forskel mellem efterspørgselsprognoserne 2015, 2016, 2017 og 2018 
 

 
 
Anm. Efterspørgselsprognoserne omfatter ikke ventetider. Dvs. ventetiden indgår med 0 dage.  
  
 
 
Det ses af figuren, at efterspørgselskurven i 2015 er over efterspørgselskurven i 2017, men under efter-
spørgselskurven 2016 fra 2018.  

Figur 2 viser blot, at der er tale om prognoser, der i sagens natur kan variere. Det er derfor vigtigt at under-
strege, at i spørgsmålet om planlægning af kapacitet, er det hensigtsmæssigt at anvende et forsigtigheds-
princip.  Særligt i det lidt længere perspektiv.  

Genberegningen af både befolkningsprognosen og det seneste års efterspørgselsprocenter påvirker bevæ-
gelserne i efterspørgselskurverne fra år til år. Figur 3 viser hvordan de seneste 4 befolkningsprognoser varie-
rer for de aldersgrupper, der rummer størstedelen af plejeboligefterspørgslen. 

Hvad angår de yngre ældre (65-84) ligger 2018 prognosen generelt lavere end de 2 tidligere års prognoser. 
Hvad angår de ”gamle” ældre (85+) ligger 2018 prognosen højere end 2016 prognosen frem til 2030. Herefter 
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er prognosen for 2018 mere optimistisk med hensyn til udviklingen i de ”gamle” ældre, end både 2016 og 2017 
prognoserne.  
 
 
Figur 3: Befolkningsprognoser2016, 2017og 2018 

 
 
Figuren viser, hvordan befolkningsprognosen hele tiden justeres i forhold til eksempelvis sund aldrings for-
ventninger. Selvom befolkningsprognosen bygger på en avanceret dynamisk model så varierer forudsigel-
serne om eksempelvis den ældre befolkning fra år til år.  
 
Sund aldring er en vigtig faktor, der indgår i drøftelser omkring kommunaløkonomi (bl.a. KØF 2017). Sund 
aldring er delvist medregnet i Frederiksberg Kommunes efterspørgselsprognose. Dels fordi befolkningsprog-
nosen antager en dynamisk udvikling i forhold til længere gennemsnitlig levetid – og dels fordi efterspørg-
selsforudsætningerne genberegnes hvert år på baggrund af den nyeste efterspørgsel. Dette betyder, at ef-
terspørgslen i prognose 2018 tager udgangspunkt i den faktiske efterspørgsel i 2017 og derfor medregner 
ændringer i borgernes sundhedstilstand fra 2016 til 2017, som ganges på folketallene i de efterfølgende 
prognose-år. Den langsigtede effekt af sund aldring er derfor indregnet i befolkningsprognosen og ikke selv-
stændigt i efterspørgselsprognosen, da denne afspejler et øjebliksbillede på baggrund af 2017.  
 
Det medicinske tidsskrift The Lancet har i en undersøgelse fra 2015 undersøgt udviklingen i gode og dårlige 
leveår fra 1990 til 2013 og konkluderet, at antallet af gode leveår er forøget med 4,5 år mens antallet af dår-
lige år blot er steget med 0,5 år. Der foreligger ikke en vurdering af hvorvidt denne udvikling forventes at 
kunne fortsætte eller skifte karakter. Effekten af den hidtidige udvikling er indregnet i de nuværende progno-
ser. Selvom der ikke er grundlag for at sætte lighedstegn mellem dårlige leveår og behovet for en plejebolig 
så er det vigtigt at tage højde for en fortsat generel forbedring af borgernes sundhedstilstand i vurderingen af 
det fremtidige plejeboligbehov. Da den nuværende model ikke på langt sigt indregner fortsatte forandringer i 
befolkningens helbredstilstand vurderes det muligt at fremskrivningen isoleret set kan overvurdere efter-
spørgslen, da efterspørgselsprocenterne vil blive gradvist lavere over tid. 
 
Tabel 2 og 3 viser hvilke effekter genberegningerne af henholdsvis befolkningsprognosen og efterspørgsels-
forudsætningerne har haft på bevægelserne i mellem årene i figur 2. 
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Tabel 2: Forskel mellem 2016 og 2017 efterspørgselsprognoser 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Virkning af ny befolkningsprog-
nose 2017 i forhold til 2016 -9 -16 -15 -22 -18 -6 0 12 13 24 34 

Virkning af ændrede efterspørg-
selsforudsætninger 2017-2016 -30 -34 -36 -38 -37 -38 -38 -37 -37 -35 -35 

Samlet virkning af ændret befolk-
ningsprognose og efterspørgsels-
forudsætninger -39 -50 -51 -60 -55 -44 -38 -25 -24 -11 -1 

Anm. Befolkningsprognosen omfatter aldersgruppen 85+. Efterspørgselsprognoserne omfatter ikke ventetider. Dvs. ven-
tetiden indgår med 0 dage. Tabel 2 visualiseres i figur 4. 

 

Figur 4: Forskel mellem 2016 og 2017 efterspørgselsprognoser 

 

Tabel 2 viser, at forskellen mellem befolkningsprognosen i 2017 og 2016 spænder fra +34 til -18. Forskellen i 
efterspørgselsforudsætningerne i 2017 og 2016 er nogenlunde stabil på -30 til -38. Figur 4 illustrerer, at der 
frem mod 2021 er en stigende forskel viser at der fra 2021 og frem mod 2028 er en stor forskel mellem de to 
efterspørgselsprognoser 

Tabel 2 og 3 illustrerer den usikkerhed der er forbundet med beregningen af efterspørgselsprognoserne og 
efterspørgselsforudsætningerne. Således viser tabel 2, at befolkningsbefolkningsprognosen og efterspørg-
selsforudsætningerne i 2018 forudsætter et fald ift. 2017. Fra 2021 og frem mod 2028 stiger forskellen kraf-
tigt, da det særligt befolkningsprognosen forudsætter, at der vil ske en stigning fra -18 til + 34.  

Tabel 3 og figur 5 nedenfor illustrerer udviklingen for 2017 og 2018. Fra 2020 til 2027 er der en stigende for-
skel både ift. befolkningsprognoserne for de to år og efterspørgselsforudsætningerne og repræsenterer der-
ved en stigende usikkerhed. I og med befolkningsprognosen og efterspørgselsforudsætningerne danner ba-
sis for det pejlemærke Frederiksberg Kommune planlægge plejeboligkapaciteten efter, så er det et væsent-
ligt opmærksomhedspunkt, da det skaber usikkerhed om de grundlæggende forudsætninger når der er så 
stor variation fra år til år. 
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Tabel 3: Forskel mellem 2017 og 2018 efterspørgselsprognoser 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Virkning af ny befolknings-
prognose 2018 i forhold til 
2017 -27 

 

-23 -23 -31 -38 -51 -60 -62 -59 -62 -27 

Virkning af ændrede efter-
spørgselsforudsætninger 
2018-2017 -12 

 

-13 -13 -14 -17 -20 -25 -26 -25 -31 -38 

Samlet virkning af ændret 
befolkningsprognose og ef-
terspørgselsforudsætninger -39 

 

-36 -36 -45 -55 -71 -85 -88 -84 -93 -65 

Anm. Befolkningsprognosen omfatter aldersgruppen 85+. Efterspørgselsprognoserne omfatter ikke ventetider. Dvs. ven-
tetiden indgår med 0 dage. Tabel 3 visualiseres i figur 5. 

 

 

De successive genberegninger af efterspørgselsforudsætningerne fra 2016 til 2018 har samlet betydet at 
efterspørgselsprognosen gradvist har reduceret behovet for fremtidig kapacitet. Hvorvidt der er tale om sund 
aldring må en nærmere analyse vise.  

I lyset af, at et rettidigt planlægningsperspektiv i forhold til byggeprojekter er 5-10 år, viser denne lille ana-
lyse, at der kan være behov for at analysere modellens robusthed nærmere. Det gælder ikke mindst hvis der 
skal indarbejdes yderligere forventninger til sund aldring i efterspørgselsforudsætningerne. 

Af modsatrettede effekter kan nævnes et voksende antal borgere med kroniske sygdomme. Denne udvikling 
skyldes bl.a. bedre levevilkår (vi lever længere – også længe nok til at få en kronisk sygdom) og bedre mulig-
heder for tidlig og effektiv behandling af kroniske sygdomme, der tidligere var livstruende. Samtidig er de 
kroniske sygdomme i høj grad betinget af vores livsstil (fx usund kost, rygning, alkohol og fysisk inaktivitet), 
og ændringer i livsstil er dermed også en forklaring på ændringen i sygdomsbilledet. Kronisk sygdom er for 
de fleste borgere ikke umiddelbart livstruende, men kan enten her og nu eller på sigt føre til blandt andet 
svækkelse og begrænset funktionsniveau og derved behov for behandling og pleje – og eventuelt en pleje-
bolig. 
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Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens forventes der væsentlig flere borgere med demens. Demens er en 
kronisk skade i hjernen og en fremadskridende sygdom, der medfører stigende afhængighed af andres 
hjælp i hverdagen. Dette vil i høj grad betyde en stigende efterspørgsel efter plejebolig i fremtiden i takt med, 
at der kommer flere og flere personer med diagnosticeret demenssygdom. I følge videnscenteret vokser an-
tallet af demensramte borgere i Frederiksberg kommune fra 1.532 i 2017 til 1.873 i 2030. 

Konklusion 

Gennemgangen viser, at sund aldring er indregnet i efterspørgselsprognosen med to faktorer, der i praksis 
har modsatrettede effekter:  

 Via befolkningsprognosen, der isoleret set har øget det forventede fremtidige plejeboligbe-

hov som følge af faldende mortalitetsfrekvenser.  

 Via den årlige genberegning af efterspørgselsforudsætninger som dog ikke tager højde for 

den fremadrettede udvikling i borgernes sundhedstilstand 

Gennemgangen viser derudover, at der har været en positiv udvikling på ventelisten i de senere år, med et 
fald i både ventetid og i antal personer på ventelisten. Det er positivt, men det er også en udvikling der hur-
tigt kan vende. Samtidigt er der behov for at der træffes langsigtede beslutninger om plejeboligkapacitet på 
baggrund af stabile prognoser, hvilket kræver, at der udvikles en efterspørgselsmodel, der kombinerer sund 
aldring og en større robusthed i prognoserne over tid, og at man hér opererer med et forsigtighedsprincip. 

Til brug for den aktuelle prognose er indlagt to beregninger ift. sund aldring (jv. også selve masterplanen): 

Beregning 1 viser, hvordan sund aldring påvirker de borgere, der bor på et plejecenter, hvor den gennemsnit-
lige levetid for disse borgere vil stige. Konkret beregnes dette ved en ændret forudsætning om omsætning af 
den enkelte plejeboligplads fra 34% til 25%. Dette får den konsekvens at efterspørgslen efter plejeboliger vil 
stige. Denne beregning kaldes i det øvrige materiale forenklet for ”Sund aldring I – længere levetid i plejebolig”. 
 
I beregning 2 tages udgangspunkt i at vi lever længere og at efterspørgslen efter plejeboliger ikke automatisk 
også stiger tilsvarende den længere levetid. Konkret sker dette via en teknisk beregning, hvor den automatiske 
efterspørgsel reduceres med hvad der svarer til 25 % af den øgede gennemsnitlige overlevelsesprocent fra 
årgang til årgang i befolkningsprognosen. (Det bemærkes, at der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige 
overlevelseshyppighed på nationalt plan og ikke data fra Frederiksberg). Med andre ord antages det at halv-
delen af stigningen i levetid i prognoseperioden beregningsmæssigt udløser behov for plejebolig. Denne be-
regning kaldes i det øvrige materiale forenklet for ”Sund aldring II – højere alder ved indflytning”. 
 
Begge beregninger er indlagt i visningen af efterspørgslen efter plejeboliger, og det foreslås også at der frem-
adrettet indgår et sådant ”forsigtigheds-spænd” i beregningen af efterspørgsel. Denne tilgang samt årlig op-
datering af prognosegrundlaget skaber de bedste muligheder for en stabil planlægning på området. 
 
 
 


