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Modtagere af sociale indsatser på 
voksenområdet 

Denne analyse giver et overblik over modtagerne af sociale indsatser på voksenområdet. Der 
er fokus på, hvor mange personer, der modtager sociale indsatser, og hvordan dette har ud-
viklet sig over de senere år. Herudover beskrives modtagerne i forhold til køn, alder og for-
sørgelsesydelser. 
 
Analysen omfatter en række meget forskellige sociale indsatser og sundhedsindsatser, her-
under botilbud, socialpædagogisk støtte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæfti-
gelse, hjælperordninger, ledsagelse, herberger og forsorgshjem, kvindekrisecentre, stofmis-
brugsbehandling. Analysen viser blandt andet: 
 
Samlet set modtager i størrelsesordenen 107.100 personer på 18 år og derover sociale ind-
satser i 2019. Der er tale om et underkantsskøn, da der ikke er data om alle indsatser. Af da-
tamæssige årsager inkluderer det samlede tal ikke personer i alkoholbehandling og modta-
gere af kontante ydelser, herunder merudgiftsydelse til børn og unge, merudgiftsydelse til 
voksne og tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Omkring 27.400 personer modtog et botilbud i 2019. Det samlede antal modtagere af botil-
bud er steget fra 2015 til 2019 med omkring 2.200 personer på landsplan. Stigningen har væ-
ret størst i starten af perioden.  
 
De senere år er der sket en omlægning af botilbudsområdet. Antallet af beboere på botilbud 
til længerevarende ophold efter servicelovens § 108 er faldet, mens antallet af modtagere af 
botilbudslignende tilbud er steget. Der er samtidigt sket en stigning i antal borgere i botilbud 
til midlertidigt ophold i perioden 2015-2019. 
 
Botilbud til midlertidigt ophold benyttes særligt til yngre voksne i alderen 18-29 år. Blandt bor-
gere i botilbud til midlertidigt ophold er 64 pct. 18-29 år, mens det for borgere i botilbud til 
længerevarende ophold og botilbudslignende tilbud er henholdsvis 17 pct. og 21 pct. Om-
vendt er der flere i de ældre aldersgrupper blandt borgerne i botilbud til længerevarende op-
hold og i botilbudslignende tilbud. 
 
Socialpædagogisk støtte er den mest anvendte sociale indsats på voksenområdet, opgjort i 
antal personer. Det skønnes, at samlet set 47.800 personer på landsplan modtog socialpæ-
dagogisk støtte i eget hjem i 2019. Antal modtagere af socialpædagogisk støtte er steget i 
perioden 2015-2019 med knap 12 pct. 
 
Omkring 6.700 personer benyttede sig af herberger og forsorgshjem i 2019. Antallet af bru-
gere er steget med 8 pct. siden 2015, hvor der var ca. 6.200 brugere. I 2019 var 76 pct. af 
brugerne mænd. Unge brugere i alderen 18-29 år udgør omkring en fjerdedel af alle brugere.   
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Der var ca. 2.200 kvinder, som tog ophold på et kvindekrisecenter i 2019. Fra 2018 til 2019 
er antallet af kvinder med ophold på kvindekrisecenter steget med 7 pct. 70 pct. af kvinderne 
med ophold på kvindekrisecenter i 2019 var under 40 år.  
 
I 2019 var omkring 18.800 personer i behandling for et stofmisbrug på landsplan. Antallet af 
personer i stofmisbrugsbehandling er steget med ca. 15 pct. siden 2016, hvor ca. 16.400 per-
soner var i behandling. Blandt personer i stofmisbrugsbehandling i 2019 var 3 ud af 4 mænd 
og knap 45 pct. var mellem 18 og 29 år.  
 
Det seneste år med data om alkoholbehandling er 2018, hvor der var ca. 15.300 personer i 
behandling for et alkoholmisbrug. Fra 2015 til 2018 er antallet af personer i alkoholbehand-
ling steget med omkring 1.100 personer, svarende til en stigning på ca. 7 pct. I 2018 var knap 
70 pct. af personerne i behandling mænd og knap 80 pct. var over 40 år.  
 
Endeligt ses der på modtagere af kontante ydelser. I alt 15.500 personer modtog merudgifts-
ydelse til børn og unge i 2019, hvilket er et fald på ca. 29 pct. fra 2015, hvor 21.700 modtog 
ydelsen. Tabt arbejdsfortjeneste blev ydet til 14.600 personer i 2019. Antallet af modtagere af 
tabt arbejdsfortjeneste har været nogenlunde konstant i perioden. Merudgiftsydelse til voksne 
blev samlet set ydet til 7.800 personer i 2019, hvilket er et faldt på 43 pct. fra 2015, hvor 
13.600 personer modtog ydelsen. 
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1 Indledning 

Denne analyse giver et overblik over modtagerne af sociale indsatser efter serviceloven på 
voksenområdet. Der er fokus på, hvor mange personer, der modtager sociale indsatser, og 
hvordan dette har udviklet sig over de senere år. Herudover beskrives modtagerne i forhold 
til køn, alder og forsørgelsesydelser. 
 
Analysen er udarbejdet i forbindelse med evalueringen af det specialiserede socialområde og 
er en del af afdækningen af området (spor 1). 
 
Analysen er opdelt i en række afsnit, der hver har fokus på et bestemt område, som dækker 
en eller flere indsatser. 
 
Afsnittene i analysen er: 
 

1. Indledning
2. Voksne modtagere af sociale indsatser i alt
3. Botilbud
4. Socialpædagogisk støtte
5. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
6. Hjælperordninger
7. Ledsagelse og kontaktperson for døvblinde
8. Herberger og forsorgshjem
9. Kvindekrisecentre
10. Stofmisbrugsbehandling
11. Alkoholbehandling
12. Kontante ydelser

Det fremgår af boks 1, hvilke indsatser de enkelte afsnit omfatter. 
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Boks 1 
Indsatserne i analysen 

Tabellen nedenfor viser, hvilke indsatser der indgår i analysens forskellige afsnit. Paragrafhenvisninger ved-
rører servicelovens voksenbestemmelser, medmindre andet er nævnt. 

Afsnit Indsatser 

Voksne modtagere af sociale ind-
satser i alt 

Alle nedenstående indsatser (ekskl. kontante ydelser). 

Botilbud Midlertidigt ophold (§ 107), længerevarende ophold (§ 108) og social-
pædagogisk støtte (§ 85) i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, 
stk. 1, nr. 3, i lov om social tilsyn). 

Socialpædagogisk støtte  Socialpædagogisk støtte (§ 85), som ikke leveres på botilbud eller bo-
tilbudslignende tilbud, fx i borgernes private hjem. 

Beskyttet beskæftigelse og aktivi-
tets- og samværstilbud 

Beskyttet beskæftigelse (§ 103) og aktivitets- og samværstilbud (§ 
104). 

Hjælperordninger Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§ 96) og kontant tilskud til 
ansættelse af hjælpere (§ 95) 

Ledsagelse og kontaktperson for 
døvblinde 

Ledsagerordning (§ 97) og kontaktperson for døvblinde (§ 98) 

Herberger og forsorgshjem Herberger og forsorgshjem (§ 110). 

Kvindekrisecentre Kvindekrisecentre (§ 109). 

Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling (§ 101 i serviceloven, § 142 i sundhedslo-
ven).  

Alkoholbehandling Alkoholbehandling (§ 141 i sundhedsloven). 

Kontante ydelser Merudgiftsydelse til børn og unge efter servicelovens § 41, tabt ar-
bejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og merudgiftsydelse til 
voksne efter servicelovens § 100. 

 
I det samlede antal voksne modtagere af sociale indsatser indgår også modtagere af behandling efter ser-
vicelovens § 102. Modtagere af behandling er ikke beskrevet i et selvstændigt afsnit, da antallet af modta-
gere i datagrundlaget er lavt. 
 

 
Der er ikke registerdata om alle indsatser efter serviceloven. Eksempelvis indgår modtagere 
af kontaktpersonordningen for personer med sindslidelse (§ 99) ikke i opgørelserne. Gruppe-
baseret hjælp (§ 82 a), tidsbegrænset socialpædagogisk støtte (§ 82 b) samt hjælpemidler (§ 
112) og forbrugsgoder (§ 113) indgår eksempelvis heller ikke. Det betyder blandt andet, at 
opgørelserne af det samlede antal modtagere på voksenområdet må betragtes som et under-
kantsskøn. 
 
Analysen viser udelukkende udviklingen i antallet af modtagere og belyser ikke intensiteten 
eller omfanget af indsatserne. Det er på baggrund af data ikke muligt at opgøre intensiteten i 
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indsatserne, idet der ikke indgår oplysninger om eksempelvis antal visiterede timer eller antal 
dage om ugen, indsatserne modtages.  
 

2 Voksne modtagere af sociale indsatser i alt 

I dette afsnit beskrives modtagerne på voksenområdet på tværs af alle målgrupper og indsat-
ser på voksenområdet, hvor der er data. 
 
Der knytter sig forbehold til opgørelsen af det samlede antal modtagere, da der er tale om en 
opgørelse på tværs af en række forskellige registre, der hver især er baseret på nogle ud-
valgte kommuner, som har godkendt data til Danmarks Statistik. Opgørelsen af det samlede 
antal modtagere på voksenområdet er baseret på i alt 38 kommuner. Der er opregnet fra de 
38 kommuner til landsplan på baggrund af indbyggertal. Boks 2 uddyber datagrundlaget og 
usikkerhederne, der følger af, at ikke alle kommuner indgår. 
 

Boks 2 
Opgørelse af voksne modtagere af sociale indsatser i alt og forbehold  

Det samlede antal voksne modtagere af sociale indsatser er opgjort på tværs af Danmarks Statistiks regi-
stre Handicap og Udsatte (voksne), Boformer, Kvindekrisecentre og registret Ventetider vedr. behandlings-
garanti for stofmisbrugere. I bilag 1 er de enkelte statistikker nærmere beskrevet. 
 
Datagrundlaget for opgørelsen af antal voksne modtagere i alt består af 38 kommuner. I registret Handicap 
og Udsatte (voksne) indgår i alt 45 kommuner, mens der i registret Ventetider vedr. behandlingsgaranti for 
stofmisbrugere indgår 74 kommuner for perioden 2017-2019. På tværs af de to registre er der 38 kommu-
ner, der optræder i begge. Der er i alle fire registre afgrænset til de 38 kommuner.  
 
De 38 kommuner er fordelt ud over landet, men der er relativt færre kommuner med under 20.000 indbyg-
gere og relativt flere kommuner med 20.000-50.000 indbyggere blandt de 38 kommuner end på landsplan. 
De to største kommuner, København og Aarhus, indgår ikke blandt de 38 kommuner, mens Odense og Aal-
borg indgår. Den manglende fuldstændige kommunedækning giver anledning til usikkerhed, da socialområ-
det generelt er kendetegnet ved kommunale variationer, jf. fx Socialpolitisk Redegørelse 2020 (afsnit 3.6). 
Usikkerheden skyldes, at de 38 kommuner ikke nødvendigvis er repræsentative for antal modtagere af soci-
ale indsatser, og at antal modtagere opregnes fra de 38 kommuner til landsplan pba. indbyggertal.  
 
Det er Social- og Ældreministeriets erfaring, at de overordnede niveauer for antallet af modtagere er nogen-
lunde stabile på tværs af forskellige udgivelser af registrene og dermed forskellige kommuneudvalg. Eksem-
pelvis skønnes det aktuelt, på baggrund af de 45 kommuner fra seneste udgivelse af Danmarks Statistiks 
register Handicap og Udsatte (voksne), at samlet set 47.800 personer modtog socialpædagogisk støtte i 
2018. Baseret på en tidligere udgivelse af registret med 57 kommuner blev det skønnet, at 47.000 personer 
modtog socialpædagogisk støtte i 2018. Det svarer til en difference på ca. 2 pct. Den relative difference kan 
dog være større for indsatser, hvor antallet af modtagere af lavt, og hvor der opdeles på fx målgrupper. Det 
skal også nævnes, at Københavns Kommune ikke indgik i nogle af opgørelserne, og at dette må betragtes 
som en betydelig usikkerhed. Det er ikke muligt at kvantificere størrelsen af den samlede usikkerhed. 
 
Social- og Ældreministeriet arbejder sammen med bl.a. KL og Danmarks Statistik på at forbedre datagrund-
laget på socialområdet, herunder at der er en mere fuldstændig kommunedækning i statistikkerne. 
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I opgørelsen på tværs af registre er det muligt at beskrive antallet af modtagere i perioden 
2017-2019, da dette er fællesmængden af år, hvor der for hovedparten af statistikkerne er 
data.  

Modtagere af alkoholbehandling indgår ikke. Det skyldes, at det seneste tilgængelige år for 
Det Nationale Alkoholbehandlingsregister er 2018. Modtagere af alkoholbehandling beskrives 
i et særskilt afsnit nedenfor. 

Formålet med opgørelsen på tværs af registre er at skønne over størrelsen af det samlede 
antal modtagere af sociale indsatser på voksenområdet i alt og at give en overordnet karak-
teristik af borgerne. Hvis man ønsker at vide mere om udviklingen i eksempelvis modtagere 
af botilbud eller brugere af kvindekrisecentre, skal man læse afsnittet om de to indsatser, da 
disse afsnit er baseret på mere fuldstændige data, der indeholder flere eller alle kommuner 
og en længere tidsperiode. Eksempelvis indeholder afsnittet om botilbud data fra de 45 kom-
muner i registret Handicap og Udsatte (voksne), mens afsnittet om kvindekrisecentre er ba-
seret på alle modtagere på landsplan. 

 Antal modtagere og udvikling 2017-2019 
Det skønnes, at det samlede antal voksne modtagere af sociale indsatser er i størrelsesorde-
nen ca. 107.000 personer i 2019. Der er tale om et underkantsskøn, da der ikke er data om 
alle indsatser. 

Antallet af modtagere er steget med ca. 3 pct. i perioden 2017-2019, jf. figur 1 og 2. Der knyt-
ter sig forbehold til opgørelsen, der er baseret på 38 kommuner og opregnet til landsplan, jf. 
også boks 2 ovenfor. 
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Figur 1 
Voksne modtagere af sociale indsatser i alt, 
2017-2019 

 

Figur 2 
Udvikling i antal voksne modtagere af sociale 
indsatser i alt, 2017-2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Opgjort på tværs af Danmarks Statistiks registre Handicap og Udsatte 
(voksne), Boformer, Kvindekrisecentre og registret Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere. Der er 
afgrænset til de 38 kommuner, der har godkendt alt data til både hhv. Handicap og Udsatte (voksne) og registret 
om stofmisbrugsbehandling. For boformstatistikken og kvindekrisecenterstatistikken er der afgrænset til de 38 
kommuner, baseret på borgerens bopælsadresse før opholdet. Antal personer er opregnet til landsplan pba. ind-
byggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Antal modtagere 
er opgjort som antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 100. Se boks 2 og bilag 1 for 
yderligere om datagrundaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Tallene vist i figur 1 ovenfor fremgår af bilag 2. 

 Køn og alder 
Der er en mindre overvægt af mænd, der dog ikke er markant. 57 pct. af modtagerne af soci-
ale indsatser til voksne er mænd, og 43 pct. er kvinder, jf. figur 3. 
 
Modtagerne af sociale indsatser til voksne omfatter et bredt spektrum af aldersgrupper. Om-
kring 30 pct. af modtagerne er 18-29 år, mens der er 17-18 pct. i hver af de resterende al-
dersgrupper, jf. figur 4. 
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Figur 3 
Voksne modtagere af sociale indsatser i alt ef-
ter køn, 2019 

 

Figur 4 
Voksne modtagere af sociale indsatser i alt ef-
ter alder, 2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Opgjort på tværs af Danmarks Statistiks registre Handicap og Udsatte 
(voksne), Boformer, Kvindekrisecentre og registret Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere. Der er 
afgrænset til de 38 kommuner, der har godkendt alt data til både hhv. Handicap og Udsatte (voksne) og registret 
om stofmisbrugsbehandling. For boformstatistikken og kvindekrisecenterstatistikken er der afgrænset til de 38 
kommuner, baseret på borgerens bopælsadresse før opholdet. Se boks 2 og bilag 1 for yderligere om datagrund-
aget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 Forsørgelsesydelser 
I dette afsnit og i tilsvarende afsnit om de enkelte sociale indsatser opgøres borgernes for-
sørgelsesydelser. Der er set på, hvilke ydelser borgerne modtager, betragtet samlet over året 
2019. Boks 3 uddyber opgørelsen. 
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Boks 3 
Opgørelse af forsørgelsesydelser 

Opgørelsen af forsørgelsesydelser er baseret på Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Tabellerne 
viser gruppens samlede ydelsesgrad, opgjort over hele året 2019. Ydelsesgraden er opgjort som den gen-
nemsnitlige andel af året, gruppen modtager ydelsen. 
 
Der sondres i tabellerne mellem seks kategorier, hhv. 1) beskæftigelse/SU, 2) kontanthjælp mv. 3) ressour-
ceforløb 4) førtidspension 5) folkepension og 6) øvrige.  
 
Beskæftigelse opgøres på baggrund af branchekoder fra DREAM, hvor beskæftigelseskravet er, at der er 
betalt arbejdsmarkedsbidrag af lønindtægten. Beskæftigelse opgøres som personer med en branchekode, 
der ikke modtager andre forsørgelsesydelser i DREAM i ugen. Man indgår dermed som beskæftiget, hvis 
man ikke samtidigt modtager andre ydelser i ugen. Det betyder fx, at førtidspensionister i beskyttet beskæf-
tigelse, som har en lønindtægt, fremgår under førtidspension og ikke under beskæftigelse. Ydelsen fleksjob 
inkluderes som beskæftigelse. SU er opgjort pba. DREAM.  
 
Kontanthjælp mv. omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Førtidspensionister med 
skånejob fremgår under førtidspension. Øvrige omfatter bl.a. dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring og 
selvforsørgelse. 
 
Der er i opgørelserne af forsørgelsesydelser afgrænset til personer i DREAM, der er bosiddende i Danmark 
i alle uger i året 2019, og som ikke er døde i løbet af året.  
 

 
Førtidspension er den hyppigste ydelse blandt voksne modtagere af sociale indsatser. Be-
tragtet over hele året modtog gruppen samlet set førtidspension i 49 pct. af 2019. Den næst-
største ydelsestype er kontanthjælp mv. (kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrations-
ydelse), som gruppen modtog 17 pct. af året.  
 
Samlet set var 11 pct. i beskæftigelse eller modtog SU i løbet af 2019, mens 9 pct. modtog 
folkepension over perioden. Den samlede ydelsesgrad for ressourceforløb var 6 pct., og for 
alle øvrige ydelser var den 8 pct. Øvrige ydelser omfatter blandt andet dagpenge, sygedag-
penge, revalidering mv., jf. tabel 1. 
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Tabel 1 
Ydelsesgrader for voksne modtagere af sociale indsatser i alt, 2019 

 Beskæfti-
gelse/ SU 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtidspen-
sion 

Folkepen-
sion 

Øvrige I alt 

 ------------------------------------------------------- Pct. ------------------------------------------------------- 
Sociale indsatser 
i alt 11 17 6 49 9 8 100 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Opgjort på tværs af Danmarks Statistiks registre Handicap og Udsatte 
(voksne), Boformer, Kvindekrisecentre og registret Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere. Der er 
afgrænset til de 38 kommuner, der har godkendt alt data til både hhv. Handicap og Udsatte (voksne) og registret 
om stofmisbrugsbehandling. For boformstatistikken og kvindekrisecenterstatistikken er der afgrænset til de 38 
kommuner, baseret på borgerens bopælsadresse før opholdet. Ydelsesgrader er baseret på DREAM og opgjort 
over hele året 2019. Beskæftigelse er inkl. fleksjob. Førtidspensionister med skånejob fremgår under førtidspen-
sion. Kontanthjælp mv. omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Øvrige omfatter bl.a. 
dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. Se også boks 3. Se boks 2 og bilag 1 for yderligere 
om datagrundaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
 
Nedenfor beskrives modtagerne af de enkelte typer af sociale indsatser separat. 
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3 Botilbud 

I dette afsnit beskrives modtagere af botilbud på voksenområdet. Med botilbud forstås botil-
bud til midlertidigt ophold (§ 107), botilbud til længerevarende ophold (§ 108) og socialpæda-
gogisk støtte (§ 85) i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om social til-
syn). 
 
Botilbud til midlertidigt ophold henvender sig blandt andet til personer med betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige 
funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig 
støtte. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for opholdet. Opholdets varighed 
afhænger af, hvornår formålet med opholdet er opfyldt, så den enkelte kan klare sig uden 
den støtte, der ydes i den midlertidige boform. 
 
Botilbud til midlertidigt ophold anvendes eksempelvis til personer med erhvervet hjerneskade 
eller sindslidelser med henblik på afprøvning af fremtidige bomuligheder. Midlertidigt ophold 
kan også anvendes med henblik på aflastning, weekendophold, optræning, udslusning samt 
stabilisering og forbedring af borgerens funktionsniveau. 
 
Målgruppen for botilbud til længerevarende ophold er personer, som på grund af betydelig og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til alminde-
lige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse 
behov på anden vis. 
 
Målgruppen for socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud, omfattet af socialtilsyn, er 
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer, der har behov for at modtage støtten i en botilbudslignende ramme. I praksis kan botil-
budslignende tilbud ofte være sammenlignelige med botilbud til længerevarende ophold, og 
målgruppen for de to har også en række lighedstræk, hvilket uddybes nedenfor. 
 
Botilbud vil ofte være indrettet således, at hver beboer har sin egen bolig, og at der i tilknyt-
ning til boligen vil være en række fællesarealer, hvor beboerne eksempelvis spiser. Beboerne 
vil ud over selve opholdet få støtte af personalet til eksempelvis praktiske gøremål, personlig 
pleje og sociale aktiviteter, afhængigt af beboernes behov. 
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 Antal modtagere og udvikling  
Det skønnes, at omkring 27.400 personer modtog et botilbud på landsplan i 2019. Det sam-
lede antal modtagere af botilbud er steget fra 2015 til 2019 med omkring 2.200 personer på 
landsplan. Stigningen har været størst i starten af perioden. Fra 2018 til 2019 er antallet af 
personer på botilbud næsten uændret, jf. tabel 2. 
 

Tabel 2 
Antal modtagere af botilbud, 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 ------------------------------------------------ Personer ---------------------------------------------------- 

Botilbud i alt 25.100 26.100 26.800 27.300 27.400 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Botilbud 
omfatter botilbud til midlertidigt ophold (§ 107), botilbud til længerevarende ophold (§ 108) og socialpædagogisk 
støtte (§ 85) i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om social tilsyn). Antal personer er op-
regnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 
18-64-årige. Antal modtagere er opgjort som antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 
100. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
De senere år er der sket en omlægning af botilbudsområdet. Der har været en tendens til, at 
kommunerne har renoveret eller opført boliger til personer med handicap mv. efter almenbo-
ligloven, hvor borgeren blandt andet kan modtage hjælp i form af socialpædagogisk støtte ef-
ter serviceloven. 
 
Denne bevægelse er afspejlet i tallene på den måde, at antallet af borgere i botilbud til læn-
gerevarende ophold efter servicelovens § 108 er faldet i perioden, mens antallet af modta-
gere af botilbudslignende tilbud er steget. Der er samtidigt i perioden sket en stigning i antal 
personer i botilbud til midlertidigt ophold, jf. figur 5 og 6.  
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Figur 5 
Modtagere af botilbud efter type, 2015-2019 

 

Figur 6 
Udvikling i antal modtagere af botilbud efter 
type, 2015-2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Botilbud 
omfatter botilbud til midlertidigt ophold (§ 107), botilbud til længerevarende ophold (§ 108) og socialpædagogisk 
støtte (§ 85) i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om social tilsyn). Antal personer er op-
regnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 
18-64-årige. Antal modtagere er opgjort som antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 
100. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Tallene for antal modtagere fremgår af bilag 2. 
 
Ved tolkning af resultaterne skal man være opmærksom på, at analysen omhandler antallet 
af modtagere af indsatserne og ikke omfanget eller intensiteten af indsatsen. Statistikken in-
deholder ikke oplysninger om indholdet af indsatsen, fx antallet af timers hjælp og støtte, der 
gives i forbindelse med indsatsen.  
 
Den største gruppe af personer på botilbud omfatter personer med kognitive funktionsned-
sættelser. Kognitive funktionsnedsættelser omfatter i denne sammenhæng blandt andet ud-
viklingshæmning, hjerneskade og udviklingsforstyrrelser. Omkring 18.600 personer med kog-
nitiv funktionsnedsættelse modtog i 2019 et botilbud, jf. tabel 3 nedenfor.  
 
Den næststørste gruppe af personer er borgere med psykiske vanskeligheder, der blandt an-
det omfatter personer med en forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelser, 
angst, depression mv. I alt 7.500 personer med psykiske vanskeligheder modtog botilbud i 
2019. Endelig er der henholdsvis 3.700 og 2.000 modtagere af botilbud i målgrupperne fysisk 
funktionsnedsættelse og socialt problem, jf. tabel 3. 
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Tabel 3 
Modtagere af botilbud efter målgruppe og type af botilbud, 2019 

 
Fysisk funkti-
onsnedsæt-

telse 

Kognitiv funk-
tionsnedsæt-

telse 

Psykiske van-
skeligheder 

Socialt pro-
blem 

Alle målgrup-
per 

 ----------------------------------------------------- Personer ------------------------------------------------ 

Botilbud til mid-
lertidigt ophold 700 4.800 3.400 1.100 8.500 

Botilbud til læn-
gerevarende op-
hold 

900 3.400 1.600 400 5.300 

Botilbudslig-
nende tilbud  2.200 10.800 2.800 500 14.300 

Botilbud i alt 3.700 18.600 7.500 2.000 27.400 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Botilbud 
omfatter botilbud til midlertidigt ophold (§ 107), botilbud til længerevarende ophold (§ 108) og socialpædagogisk 
støtte (§ 85) i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om social tilsyn). Den samme borger kan 
være registreret med flere botilbud i året. Oplysningen om målgruppe er baseret på kommunernes vurdering. Den 
samme borger kan være registreret i flere målgrupper. Antallene summerer derfor ikke til i alt. Antal personer er 
opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 
18-64-årige. Antal modtagere inden for målgruppen er opgjort som antal unikke berørte personer i året. Der er 
afrundet til nærmeste 100. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Oplysningerne om målgruppe er baseret på kommunernes vurdering. Den samme borger 
kan være registreret i flere målgrupper. Det skal bemærkes, at målgrupperne ikke nødvendig-
vis er en udtømmende beskrivelse af borgerens problematikker. Eksempelvis kan en borger 
have psykiske vanskeligheder, selvom kommunen ikke har tilknyttet denne målgruppekate-
gori til borgerens indsats. Det er ikke et krav, at kommunerne indberetter samtlige målgrup-
pekategorier, der kan være relevante for borgeren. Man skal derfor tolke de målgruppefor-
delte tal med en vis varsomhed. 

 Køn og alder 
Omkring 60 pct. af beboerne på botilbud er mænd, og omkring 40 pct. er kvinder. Det ser 
man for alle tre typer af botilbud, dog med mindre variationer, jf. figur 7 nedenfor. 
 
Borgerne i botilbud til midlertidigt ophold er væsentligt yngre end borgerne i botilbud til læn-
gerevarende ophold og borgerne i botilbudslignende tilbud. Aldersprofilen for borgerne i botil-
bud til længerevarende ophold og botilbudslignede tilbud ligner derimod hinanden.  
 
Blandt borgerne i botilbud til midlertidigt ophold er 64 pct. 18-29 år, mens det for borgerne i 
botilbud til længerevarende ophold og borgerne på botilbudslignende tilbud er henholdsvis 17 
pct. og 21 pct., jf. figur 8 nedenfor. Omvendt er der flere i de lidt ældre aldersgrupper blandt 
borgerne i botilbud til længerevarende ophold end blandt beboerne på midlertidigt botilbud.  
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Figur 7 
Modtagere af botilbud efter køn, 2019 

 

Figur 8 
Modtagere botilbud efter alder, 2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Botilbud 
omfatter botilbud til midlertidigt ophold (§ 107), botilbud til længerevarende ophold (§ 108) og socialpædagogisk 
støtte (§ 85) i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om social tilsyn). Se bilag 1 for yderligere 
om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Aldersforskellene blandt modtagerne af de forskellige botilbudstyper skal blandt andet ses i 
lyset af, at de botilbuddene til midlertidigt ophold kan bruges til at støtte, rehabilitere og vur-
dere støttebehovene hos yngre voksne. Hvis borgeren har et varigt behov for et botilbud, kan 
borgeren visiteres til et botilbud med længerevarende ophold enten efter servicelovens § 108 
eller et botilbudslignende tilbud efter fx almenboligloven. Her kan borgeren bo i en længere 
årrække.  

 Forsørgelsesydelser 
Hovedparten af borgerne i botilbud til længerevarende ophold og i botilbudslignende tilbud 
modtager førtidspension, som samlet set modtages i ca. 80 pct. af 2019. Den næststørste 
ydelse blandt borgerne i botilbud til længerevarende ophold og botilbudslignende tilbud er fol-
kepension. 
 
Modtagerne af botilbud til midlertidigt ophold har en lidt anden ydelsesprofil. For denne 
gruppe af modtagere fylder kontanthjælp mv. (kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrati-
onsydelse) mere og førtidspension mindre. Samlet set modtager borgerne i botilbud til midler-
tidigt ophold kontanthjælp i 28 pct. af året, hvilket er betydeligt mere end blandt borgerne i 
botilbud til længerevarende ophold og botilbudslignende tilbud, hvor de tilsvarende tal er hen-
holdsvis 2 og 4 pct., jf. tabel 4. 
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Tabel 4 
Ydelsesgrader for modtagere af botilbud, 2019 

 Beskæfti-
gelse, SU 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtidspen-
sion 

Folkepen-
sion 

Øvrige I alt 

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Pct. 

Botilbud til midlerti-
digt ophold 4 28 9 49 2 8 100 

Botilbud til længe-
revarende ophold 0 2 0 82 16 1 100 

Botilbudslignende 
tilbud  2 4 2 80 13 1 100 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Botilbud 
omfatter botilbud til midlertidigt ophold (§ 107), botilbud til længerevarende ophold (§ 108) og socialpædagogisk 
støtte (§ 85) i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om social tilsyn). Ydelsesgrader er base-
ret på DREAM og opgjort over hele året 2019. Beskæftigelse er inkl. fleksjob. Førtidspensionister med skånejob 
fremgår under førtidspension. Kontanthjælp mv. omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. 
Øvrige omfatter bl.a. dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. Se også boks 3. Se bilag 1 for 
yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Forskellene i ydelsesprofilen skal blandt andet ses i lyset af, at borgerne i botilbud til midlerti-
digt ophold er væsentligt yngre, og at et midlertidigt ophold kan bruges til at støtte, rehabili-
tere og vurdere støttebehovene hos yngre voksne. 
 
Det er formentligt også i dette lys, at man skal forstå, at borgerne i botilbud til midlertidigt op-
hold modtager ressourceforløb (9 pct.) i et større omfang end blandt de to øvrige botilbuds-
former (henholdsvis 0 og 2 pct.). Ressourceforløb er en ordning for personer, der har kom-
plekse problemer, som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af beskæfti-
gelses-, sociale og sundhedsmæssige indsatser. 
 
Det skal dog også bemærkes, at en betydelig del af borgerne i botilbud til midlertidigt ophold 
allerede modtager førtidspension (49 pct.) og dermed har en varig, væsentligt nedsat ar-
bejdsevne. 
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4 Socialpædagogisk støtte 

Dette afsnit handler om modtagere af socialpædagogisk støtte. Det omfatter socialpædago-
gisk støtte efter servicelovens § 85, som ikke leveres på botilbud eller i botilbudslignende til-
bud.  
 
Langt hovedparten af beboerne i botilbud vil modtage en form for socialpædagogisk støtte, 
men denne støtte indgår ikke i afsnittet. Beboerne på botilbud er belyst ovenfor. Dette afsnit 
omhandler den gruppe af borgere, som modtager socialpædagogisk støtte, der leveres uden 
for botilbud, eksempelvis i borgerens eget hjem. 
 
Målgruppen for socialpædagogisk støtte er personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp, omsorg eller 
støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Socialpædagogisk støtte kan i 
praksis omfatte mange forskellige typer indsatser, afhængigt af borgerens behov, og støtten 
kan gives med en meget varierende intensitet. Det er på baggrund af de eksisterende regi-
sterdata ikke muligt at beskrive, hvor mange timers støtte den enkelte borgere modtager.  
 
I mange kommuner betegnes en del § 85-støtte ofte som ”bostøtte” eller en ”hjemmevejle-
der”, der kan støtte borgeren i en række forskellige konkrete opgaver, eksempelvis:  

• Hjælp til selvhjælp på praktiske områder (optræning i påklædning, rengøring, madlav-
ning, spisning og pædagogisk ledsagelse på indkøb og udflugter mv.). 

• Struktur på dagligdagen (tilknytning til meningsfulde aktiviteter, uddannelse, fritid mv.).  

• Støtte til udvikling og fastholdelse af sociale kompetencer, relationer, varetagelse af for-
ældrerolle mv.   

• Støtte i kontakt til offentlige myndigheder, behandlingstilbud mv. 

 Antal modtagere og udvikling 
Det skønnes, at samlet set 47.800 personer på landsplan modtog socialpædagogisk støtte i 
eget hjem i 2019. Antal modtagere af socialpædagogisk støtte er steget i perioden 2015-
2019 med knap 12 pct., jf. figur 9 og 10. 
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Figur 9 
Modtagere af socialpædagogisk støtte, 2015-
2019 

 

Figur 10 
Udvikling i antal modtagere af socialpædago-
gisk støtte, 2015-2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Socialpæ-
dagogisk støtte omfatter indsatsen øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på 
botilbud eller botilbudslignende tilbud, fx i borgernes private hjem). Antal personer er opregnet til landsplan pba. 
indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Antal modta-
gere er opgjort som antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 100. Se bilag 1 for yderli-
gere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Stigningen har været størst i starten af perioden 2015-2019. Den procentvise stigning i antal 
modtagere mellem de enkelte år var 5,9 pct. fra 2015 til 2016, mens stigningstakten faldt til 
0,6 pct. fra 2018 til 2019 (ikke vist i figur). Hovedparten af stigningen er dermed sket i de før-
ste år, og stigningstakten nærmer sig nul i det seneste år, hvor der er data. Tallene for antal 
modtagere de enkelte år fremgår af bilag 2. 
 
Ved tolkning af resultaterne skal man være opmærksom på, at analysen omhandler antallet 
af modtagere af indsatserne og ikke omfanget eller intensiteten af indsatsen. Statistikken in-
deholder ikke oplysninger om indholdet af indsatsen, fx antallet af timers hjælp og støtte, der 
gives i forbindelse med indsatsen. 
 
Ud af den samlede gruppe på 47.800 modtagere af socialpædagogisk støtte, udgør personer 
med psykiske vanskeligheder (23.800 personer) og med kognitiv funktionsnedsættelse 
(20.500 personer) de to største målgrupper, jf. tabel 5. Oplysningen om målgruppe er baseret 
på kommunens vurdering, og den samme borgere kan være registreret med flere målgrup-
per.  
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Tabel 5 
Modtagere af socialpædagogisk støtte efter målgruppe, 2019 

 
Fysisk funkti-
onsnedsæt-

telse 

Kognitiv funk-
tionsnedsæt-

telse 

Psykiske van-
skeligheder 

Social pro-
blem 

Alle målgrup-
per 

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------Personer 

Socialpædago-
gisk støtte 3.500 20.500 23.800 6.200 47.800 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Socialpæ-
dagogisk støtte omfatter indsatsen øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på 
botilbud eller botilbudslignende tilbud, fx i borgernes private hjem) Oplysningen om målgruppe er baseret på 
kommunernes vurdering. Den samme borger kan være registreret i flere målgrupper. Antallene summerer derfor 
ikke til i alt. Antal personer er opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. 
Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Antal modtagere inden for målgruppen er opgjort som antal unikke be-
rørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 100. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 

 Køn og alder 
Omkring 52 pct. af modtagerene af socialpædagogisk støtte er mænd, og 48 pct. er kvinder. 
Kønsfordelingen er dermed næsten ligelig, jf. figur 11 nedenfor. 
 
Modtagerne af socialpædagogisk støtte omfatter en bred vifte af aldersgrupper. Der er ikke 
en tydeligt dominerende aldersgruppe som for modtagere af eksempelvis botilbud til midlerti-
dige ophold, hvor 64 pct. er 18-29 år, jf. afsnittet ovenfor. 
 
Blandt modtagerne af socialpædagogisk støtte er 30 pct. i aldersgruppen 18-29 år. Samlet 
set er der imidlertid også 32 pct., der er 50 år eller derover, jf. figur 12. Den brede aldersfor-
deling viser, at socialpædagogisk støtte benyttes af kommunerne som en støtteform til både 
yngre og ældre voksne. 
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Figur 11 
Modtagere af socialpædagogisk støtte efter 
køn, 2019 

 

Figur 12 
Modtagere af socialpædagogisk støtte efter al-
der, 2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik Socialpæ-
dagogisk støtte omfatter støtte efter servicelovens § 85 og er opgjort som indsatsen ”Øvrig socialpædagogisk 
støtte” (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, fx i borgernes private 
hjem). Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 

 Forsørgelsesydelser 
Den dominerende forsørgelsesydelse for modtagere af socialpædagogisk støtte er førtids-
pension, idet gruppen samlet set modtog førtidspension i 45 pct. af 2019. Den næststørste 
forsørgelsesydelse er kontanthjælp mv. (19 pct.). Der var imidlertid også 11 pct. af gruppen, 
der var i beskæftigelse (inkl. fleksjob) eller modtog SU i 2019, jf. tabel 6. 
 

Tabel 6 
Ydelsesgrader for modtagere af socialpædagogisk støtte, 2019 

 Beskæfti-
gelse, SU 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtidspen-
sion 

Folkepen-
sion 

Øvrige I alt 

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Pct. 

Socialpædagogisk 
støtte 11 19 10 45 6 9 100 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Socialpæ-
dagogisk støtte omfatter støtte efter servicelovens § 85 og er opgjort som indsatsen ”Øvrig socialpædagogisk 
støtte” (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, fx borgernes private 
hjem). Ydelsesgrader er baseret på DREAM og opgjort over hele året 2019. Beskæftigelse er inkl. fleksjob. Før-
tidspensionister med skånejob fremgår under førtidspension. Kontanthjælp mv. omfatter kontanthjælp, uddannel-
seshjælp og integrationsydelse. Øvrige omfatter bl.a. dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. 
Se også boks 3. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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5 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværs-
tilbud 

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 
omfatter en række forskellige former for dagtilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.  
  
Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under 65 år med betydeligt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan varetage et ordi-
nært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering. Beskyttet beskæftigelse 
kan foregå i beskyttede værksteder. Det kan også organiseres i virksomheder, der har behov 
for at få udført arbejdsopgaver, som kan udføres af personer med nedsat funktionsevne.  
 
Målgruppen for aktivitets- og samværstilbud er personer med betydeligt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med støtten er at give 
borgeren mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulig-
hed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Der kan være 
tale om tilbud med visitation eller åbne tilbud uden visitation. I denne analyse indgår alene 
personer, der er registreret af kommunen som modtagere af aktivitets- og samværstilbud. 
Brugerne af åbne aktivitets- og samværstilbud, eksempelvis væresteder uden visitation, ind-
går dermed ikke.  

 Antal modtagere og udvikling 
Det skønnes, at 9.700 personer på landsplan modtog tilbud om beskyttet beskæftigelse, og 
at 17.900 personer modtog aktivitets- og samværstilbud i 2019. Samlet set har der været et 
mindre fald i antallet af modtagere af beskyttet beskæftigelse og en mindre stigning i antal 
modtagere af aktivitets- og samværstilbud i perioden 2015-2019, jf. figur 13 og 14.  
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Figur 13 
Modtagere af beskyttet beskæftigelse og aktivi-
tets- og samværstilbud, 2015-2019 

 

Figur 14 
Udvikling i antal modtagere af beskyttet be-
skæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, 
2015-2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Beskyttet 
beskæftigelse omfatter serviceloven § 103. Aktivitets- og samværstilbud omfatter servicelovens § 104. Antal per-
soner er opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er op-
gjort som 18-64-årige. Antal modtagere er opgjort som antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til 
nærmeste 100. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Ved tolkning af resultaterne skal man være opmærksom på, at analysen omhandler antallet 
af modtagere af indsatserne og ikke omfanget eller intensiteten af indsatsen. Statistikken in-
deholder ikke oplysninger om indholdet af indsatsen, fx antallet af timers hjælp og støtte, der 
gives i forbindelse med indsatsen.  
 
Personer med kognitiv funktionsnedsættelse er den største målgruppe for både beskyttet be-
skæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. I alt 7.800 personer ud af 9.700 modtagere af 
beskyttet beskæftigelse er i målgruppen kognitiv funktionsnedsættelse. For aktivitets- og 
samværstilbud er det 13.400 personer ud af 17.900 personer, der har en kognitiv funktions-
nedsættelse, jf. tabel 7.  
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Tabel 7 
Modtagere af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter målgruppe, 2019 

 
Fysisk funkti-
onsnedsæt-

telse 

Kognitiv funk-
tionsnedsæt-

telse 

Psykiske van-
skeligheder 

Socialt pro-
blem 

Alle målgrup-
per 

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------Personer 

Beskyttet be-
skæftigelse 1.000 7.800 1.400 200 9.700 

Aktivitets- og 
samværstilbud 2.700 13.400 3.700 500 17.900 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Socialpæ-
dagogisk støtte omfatter indsatsen øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på 
botilbud eller botilbudslignende tilbud, fx borgernes private hjem) Oplysningen om målgruppe er baseret på kom-
munernes vurdering. Den samme borger kan være registreret i flere målgrupper. Antallene summerer derfor ikke 
til i alt. Antal personer er opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Ind-
byggertal er opgjort som 18-64-årige. Antal modtagere inden for målgruppen er opgjort som antal unikke berørte 
personer i året. Der er afrundet til nærmeste 100. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Ved læsning af tabellen skal det dog bemærkes, at brugere af ikke-visiterede aktivitets- og 
samværstilbud ikke indgår. Disse tilbud henvender sig blandt andet til personer med psykiske 
vanskeligheder og sociale problemer, der dermed formentligt er underrepræsenteret, når der 
alene ses på de visiterede borgere. 

 Køn og alder 
Samlet set er 61 pct. af modtagerne af beskyttet beskæftigelse mænd, mens 39 pct. er kvin-
der. For aktivitets- og samværstilbud er 54 pct. mænd, og 46 pct. kvinder, jf. figur 15. Der er 
dermed en mindre overvægt af mænd på begge tilbudsformer. 
 
Modtagerne af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud omfatter en bred vifte 
af aldersgrupper. For aktivitets- og samværstilbud ser man eksempelvis, at 26 pct. er 18-29 
år, mens der samtidig er 21 pct., der er over 60 år, jf. figur 16.  
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Figur 15 
Modtagere af beskyttet beskæftigelse og aktivi-
tets- og samværstilbud efter køn, 2019 

 

Figur 16 
Modtagere af beskyttet beskæftigelse og aktivi-
tets- og samværstilbud efter alder, 2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik Beskyttet 
beskæftigelse omfatter serviceloven § 103. Aktivitets- og samværstilbud omfatter servicelovens § 104. Se bilag 1 
for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Ved læsning af figur 16 skal det bemærkes, at beskyttet beskæftigelse henvender sig til per-
soner under 65 år, hvilket kan forklare at gruppen på 60 år og derover er relativt lille. 
 
Det er i analysen ikke muligt at belyse, hvorvidt de meget forskellige aldersgrupper modtager 
tilbuddet på samme konkrete tilbud eller i hvor høj grad, der er tale om aldersdifferentierede 
tilbud. 

 Forsørgelsesydelser 
Førtidspension er den primære forsørgelsesydelse for modtagere af beskyttet beskæftigelse. 
Samlet set modtager 94 pct. førtidspension i 2019. Førtidspension omfatter også førtidspen-
sionister, der har en lønindtægt fra eksempelvis beskyttet beskæftigelse. Blandt gruppen af 
borgere i aktivitets- og samværstilbud modtages førtidspension i 75 pct. og folkepension i 11 
pct. af året, jf. tabel 8. 
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Tabel 8 
Ydelsesgrader for modtagere af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, 2019 

 Beskæfti-
gelse, SU 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtidspen-
sion 

Folkepen-
sion 

Øvrige I alt 

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Pct. 

Beskyttet beskæfti-
gelse 0 1 1 94 3 0 100 

Aktivitets- og sam-
værstilbud 3 5 2 75 11 3 100 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Beskyttet 
beskæftigelse omfatter serviceloven § 103. Aktivitets- og samværstilbud omfatter service-lovens § 104. Ydelses-
grader er baseret på DREAM og opgjort over hele året 2019. Beskæftigelse er inkl. fleksjob. Førtidspensionister 
med skånejob fremgår under førtidspension. Kontanthjælp mv. omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp og inte-
grationsydelse. Øvrige omfatter bl.a. dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. Se også boks 
3. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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6 BPA og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere 

Dette afsnit handler om modtagere af borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelo-
vens § 96 og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95. 
 
Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96 omfatter tilskud til dækning 
af udgifter til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Målgruppen er bor-
gere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov, der 
gør det nødvendigt at modtage denne særlige støtte. Det er en betingelse, at borgeren er i 
stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.  
 
Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95 omfatter flere ordninger, og 
reglerne kan her ikke beskrives udtømmende. Der kan dog gives nogle eksempler. Der kan 
eksempelvis ydes kontant tilskud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne, der har behov for hjemmehjælp i mere end 20 timer ugentligt. Hjælpen 
kan udbetales til nærtstående, der passer borgeren, efter nærmere regler. Der kan eksem-
pelvis være tale om unge voksne med betydelige handicap, der passes af forældre i hjem-
met. Efter nærmere regler kan der også ydes kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til at 
yde overvågning om natten til unge i alderen 18-23 år. Målgruppen kan eksempelvis være 
unge voksne med livstruende sygdomme, der om dagen passes af forældre, og om natten 
overvåges af hjælpere.  

 Antal modtagere og udvikling 
Det skønnes, at der på landsplan var omkring 1.780 modtagere af BPA og 490 modtagere af 
kontant tilskud til ansættelse af hjælpere i 2019. Antallet af modtagere under BPA-ordningen 
er steget lidt i perioden 2015-2017 og er derefter faldet lidt frem mod 2019. Samlet set er an-
tallet af modtagere af BPA næsten uændret i perioden 2015-2019. Antallet af modtagere af 
kontant tilskud er faldet ca. 8 pct. i perioden 2015-2019, jf. figur 17 og 18.  
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Figur 17 
Modtagere af BPA og kontant tilskud til ansæt-
telse af hjælpere, 2015-2019 

 

Figur 18 
Udvikling i antal modtagere af BPA og kontant 
tilskud til ansættelse af hjælpere, 2015-2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Borgersty-
ret personlig assistance (BPA) omfatter servicelovens § 96. Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere omfatter 
servicelovens § 95. Antal personer er opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med 
usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Der knytter sig usikkerhed til opgørelsen af antal modtagere 
af kontant tilskud efter § 95 på grund af betydelige forskelle i indberetningspraksis. Antal modtagere er opgjort 
som antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 10. Se bilag 1 for yderligere om datagrund-
laget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
De relative ændringer, vist i figur 18 ovenfor, baserer sig på et begrænset antal personer. 
Faldet på 8 pct. i antal modtagere af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere fra 2015 til 
2019 dækker over en ændring fra 530 personer i 2015 til 490 personer i 2019 på landsplan 
(opregnede tal afrundet til hele 10). 
 
Modtagere af BPA er langt overvejende i målgruppen af personer med fysisk funktionsned-
sættelse. Ud af samlet 1.780 modtagere af BPA var 1.690 personer i målgruppen med fysisk 
funktionsnedsættelse i 2019. Dette kan blandt andet ses i lyset af, at der er tale om en ord-
ning, hvor borgeren selv fungerer som arbejdsleder for hjælperne. 
 
For kontant tilskud til ansættelse af hjælpere var 370 modtagere i målgruppen fysisk funkti-
onsnedsættelse ud af samlet 490 modtagere i 2019, jf. tabel 9. 
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Tabel 9 
Modtagere BPA og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter målgruppe, 2019 

 
Fysisk funkti-
onsnedsæt-

telse 

Kognitiv funk-
tionsnedsæt-

telse 

Psykiske van-
skeligheder 

Socialt pro-
blem 

Alle målgrup-
per 

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------Personer 

Borgerstyret 
personlig assi-
stance (BPA) 

1.690 100 - - 1.780 

Kontant tilskud 
til ansættelse af 
hjælpere 

370 190 - - 490 

 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Borgersty-
ret personlig assistance (BPA) omfatter servicelovens § 96. Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere omfatter 
servicelovens § 95. Der knytter sig usikkerhed til opgørelsen af antal modtagere af kontant tilskud efter § 95 på 
grund af betydelige forskelle i indberetningspraksis. Oplysningen om målgruppe er baseret på kommunernes vur-
dering. Den samme borger kan være registreret i flere målgrupper. Antallene summerer derfor ikke til i alt. Antal 
personer er opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er 
opgjort som 18-64-årige. Antal modtagere inden for målgruppen er opgjort som antal unikke berørte personer i 
året. Der er afrundet til nærmeste 10. ”-” angiver diskretionering ved antal modtagere under 6 personer. Se bilag 
1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
For begge ordninger er der kun meget få eller ingen modtagere med psykiske vanskeligheder 
eller sociale problemer. Resultaterne afspejler, at BPA og kontant tilskud til ansættelse af 
hjælpere er handicapkompenserende ordninger. 

 Køn og alder 
Kønsfordelingen er stort set lige for både BPA og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, jf. 
figur 19 nedenfor.  
 
Aldersfordelingen er derimod varierende. Blandt modtagere af kontant tilskud til ansættelse 
af hjælpere er 50 pct. 18-29 år, mens det for BPA er 18 pct. Den betydelige overvægt af unge 
voksne under ordningen for kontant tilskud kan blandt andet ses i lyset af, at der kan ydes 
støtte til forældre, der passer voksne børn med handicap i hjemmet. Det er dog ikke alene 
yngre voksne, der modtager tilskud under ordningen, idet 19 pct. af modtagerne af kontant 
tilskud er 60 år eller derover. 
 
Borgerstyret personlig assistance benyttes af en bred aldersgruppe, hvor der både indgår 
yngre voksne og ældre. Der er dog en overvægt af personer i aldersgrupperne 50-59 år og 
60 år og derover. Samlet set er 55 pct. af modtagerne af BPA 50 år eller derover, jf. figur 20. 
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Figur 19 
Modtagere af BPA og kontant tilskud til ansæt-
telse af hjælpere efter køn, 2019 

 

Figur 20 
Modtagere af BPA og kontant tilskud til ansæt-
telse af hjælpere efter alder, 2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Borgersty-
ret personlig assistance (BPA) omfatter servicelovens § 96. Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere omfatter 
servicelovens § 95. Der knytter sig usikkerhed til opgørelsen af antal modtagere af kontant tilskud efter § 95 på 
grund af betydelige forskelle i indberetningspraksis. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 Forsørgelsesydelser 
Den største forsørgelsesydelse for modtagere af borgerstyret personlig assistance og kon-
tant tilskud til ansættelse af hjælpere er førtidspension. Samlet set modtog borgerne med en 
BPA-ordning førtidspension i 64 pct. af 2019. Blandt borgerne, der modtager kontant tilskud 
til ansættelse af hjælpere, stod førtidspension for 85 pct. af ydelserne i 2019.   
 
For modtagerne er BPA var 15 pct. af gruppen i beskæftigelse eller modtager SU i 2019, jf. 
tabel 10. 
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Tabel 10 
Ydelsesgrader for modtagere af BPA og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, 2019 

 Beskæftigelse, 
SU Førtidspension Folkepension Øvrige I alt 

------------------------------------------------ -------------------------------------------------Pct. 

Borgerstyret personlig 
assistance (BPA) 15 64 14 7 100 

Kontant tilskud til ansæt-
telse af hjælpere - 85 11 3 100 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik Borgersty-
ret personlig assistance (BPA) omfatter servicelovens § 96. Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere omfatter 
servicelovens § 95. Der knytter sig usikkerhed til opgørelsen af antal modtagere af kontant tilskud efter § 95 på 
grund af betydelige forskelle i indberetningspraksis. Ydelsesgrader er baseret på DREAM og opgjort over hele 
året 2019. Beskæftigelse er inkl. fleksjob. Førtidspensionister med skånejob fremgår under førtidspension. Kon-
tanthjælp mv. (kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse) og ressourceforløb er lagt ind under kate-
gorien Øvrige, da antal modtagere er lavt. Øvrige omfatter bl.a. kontanthjælp mv., ressourceforløb, dagpenge, 
sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. ”-” henviser til, at beskæftigelse, inkl. fleksjob og SU er inklude-
ret i kategorien Øvrige for modtagere af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, da antallet af modtagere er lavt. 
Se også boks 3. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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7 Ledsagelse og kontaktperson for døvblinde 

Dette afsnit handler om modtagere af ledsagerordning efter serviceloven § 97 og kontaktper-
sonordningen for døvblinde efter servicelovens § 98. 
 
Ledsagerordningen henvender sig til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der 
ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. Disse personer har ret til 15 timers individuel ledsagelse om måne-
den. Personer, der er visiteret til ledsagelse før overgang til folkepension, bevarer ledsager-
ordningen efter overgang til folkepension. 
 
Det overordnede formål med ledsagerordningen er at medvirke til integration i samfundet, og 
ordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge mulighederne for selvstændighed, 
valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos personer med handicap. Ledsagerordningen 
skal bruges til selvvalgte aktiviteter, som personen med funktionsnedsættelse selv bestem-
mer indholdet i. Som eksempler på selvvalgte aktiviteter kan nævnes indkøb, ture ud i natu-
ren, cafébesøg, museumsbesøg, biografbesøg mv. 
 
Kontaktpersonordningen for døvblinde er en ordning specifikt målrettet døvblinde. Formålet 
med kontaktpersonordningen er at give borgeren mulighed for at få en særlig form for hjælp, 
der kan være med til at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan leve 
så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive 
ledsagebehov, som døvblindhed indebærer. 

 Antal modtagere og udvikling 
Antal modtagere af ledsagerordning og kontaktperson for døvblinde beskrives i separate figu-
rer, da antal modtagere er meget forskelligt for de to ordninger. 
 
Det skønnes, at der var omkring 11.500 modtagere af ledsagerordning efter servicelovens § 
97 i 2019. Antallet af modtagere af ledsagerordning har været stigende i perioden 2015-2019 
fra omkring 10.300 i 2015 til ca. 11.500 i 2019. Det svarer til en stigning på omkring 12 pct. jf. 
figur 21 og 22.  
 
 
 
 
 
 
 



Modtagere af sociale indsatser på voksenområdet 
 

Velfærdspolitisk Analyse nr. 35, maj 2021 32 
 

Figur 21 
Modtagere af ledsagerordning, 2015-2019 

 

Figur 22 
Udvikling i antal modtagere af ledsagerordning, 
2015-2019  

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Ledsager-
ordning omfatter servicelovens § 97. Antal personer er opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor 
behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Antal modtagere er opgjort som antal unikke 
berørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 100. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Ved tolkningen af stigningen i ledsagelse skal det bemærkes, at Danmarks Statistik i doku-
mentationen af statistikken fremhæver, at man i en enkelt kommune har kendskab til, at en 
stigning i ledsagelse skyldes en ændret registreringspraksis for borgere på botilbud, der er 
bevilget ledsagelse. Før 2017 var borgerne registreret med ophold på botilbud, hvor ledsa-
gerordning har været en del af opholdet, og hvor ledsagerordningen ikke var registreret selv-
stændigt. Fra 2017 har man i kommunen registreret borgere, som modtager ledsagerordning 
og samtidig bor på botilbud, under begge ydelsestyper. Dermed kan udviklingen fra 2015-
2019 være overvurderet, da modtagere af ledsagerordningen kan være undervurderet i 2015 
og 2016. 
 
Antallet af modtagere af kontaktperson for døvblinde efter servicelovens § 98 skønnes at 
være omkring 370 personer på landsplan i 2019. Antallet af modtagere af kontaktpersonord-
ningen er steget 16 pct. i perioden 2015-2019, jf. figur 23 og 24. De relative stigninger vist i 
figur 24 er baseret på et begrænset antal personer og skal derfor tages med forbehold. 
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Figur 23 
Antal modtagere af kontaktperson for døv-
blinde, 2015-2019 

 

Figur 24 
Udvikling i antal modtagere kontaktperson for 
døvblinde, 2015-2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Kontakt-
person for døvblinde omfatter servicelovens § 98. Antal personer er opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er 
bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Antal modtagere er opgjort som 
antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 10. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Modtagere af ledsagerordning er hovedsageligt enten i målgruppen af personer med fysisk 
eller kognitiv funktionsnedsættelse. Blandt de 11.500 modtagere af ledsagerordning har 
5.600 personer en fysisk funktionsnedsættelse og 6.700 personer en kognitiv funktionsned-
sættelse. Modtagere af kontaktperson for døvblinde er næsten udelukkende personer med 
fysisk funktionsnedsættelse, jf. tabel 11.

Tabel 11 
Modtagere af ledsagerordning og kontaktperson for døvblinde efter målgruppe, 2019 

 
Fysisk funkti-
onsnedsæt-

telse 

Kognitiv funk-
tionsnedsæt-

telse 

Psykiske van-
skeligheder 

Socialt pro-
blem 

Alle målgrup-
per 

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------Personer 

Ledsagerord-
ning 5.600 6.700 300 100 11.500 

Kontaktperson 
for døvblinde 360 20 - - 370 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Ledsager-
ordning omfatter servicelovens § 97. Kontaktperson for døvblinde omfatter servicelovens § 98. Oplysningen om 
målgruppe er baseret på kommunernes vurdering. Den samme borger kan være registreret i flere målgrupper. 
Antallene summerer derfor ikke til i alt. Antal personer er opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. der-
for behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Antal modtagere inden for målgruppen er 
opgjort som antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 100 for ledsagerordning og til nær-
meste 10 for kontaktperson for døvblinde. ”-” angiver diskretionering ved antal modtagere under 6 personer. Se 
bilag 1 for ydereligere. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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For begge ordninger er der kun få eller ingen modtagere med psykiske vanskeligheder eller 
sociale problemer. Resultaterne afspejler, at ledsagerordningen og kontaktperson for døv-
blinde er handicapkompenserende ordninger. 

 Køn og alder 
Kønsfordelingen blandt modtagere af ledsagerordning er nogenlunde lige, idet 49 pct. er 
mænd, og 51 pct. er kvinder. Aldersmæssigt er der en overvægt blandt de lidt ældre alders-
grupper. Samlet set er 56 pct. af modtagerne 50 år eller derover. Men samtidigt benyttes ord-
ningen også blandt de yngre voksne, idet 16 pct. er 18-29 år, jf. figur 25 og 26. 
 

Figur 25 
Modtagere af ledsagerordning efter køn, 2019 

 

Figur 26 
Modtagere af ledsagerordning efter alder, 2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Ledsager-
ordning omfatter servicelovens § 97. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Blandt modtagerne af kontaktpersonordningen for døvblinde er 32 pct. er mænd og 68 pct. 
kvinder. Aldersmæssigt er der en markant overvægt af de ældre aldersgrupper. Samlet set er 
74 pct. af modtagerne 60 år eller derover. Kun 7 pct. af modtagerne af kontaktperson for døv-
blinde er i aldersgruppen 18-39 år, jf. figur 27 og 28. 
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Figur 27 
Modtagere af kontaktperson for døvblinde efter 
køn, 2019 

 

Figur 28 
Modtagere af kontaktperson for døvblinde efter 
alder, 2019 

 
Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Kontakt-
person for døvblinde omfatter servicelovens § 98. Aldersgrupperne 18-29 år og 30-39 år er slået sammen, da 
antal personer er for lavt. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 

 Forsørgelsesydelser 
Den største forsørgelsesydelse blandt modtagerne af ledsagerordning er førtidspension. 
Samlet set modtog gruppen førtidspension i 72 pct. af 2019. Den næststørste forsørgelses-
ydelse er folkepension, som 20 pct. modtog i 2019, jf. tabel 12. 
 

Tabel 12 
Ydelsesgrader for modtagere af ledsagerordning, 2019 

 Beskæfti-
gelse, SU 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtidspen-
sion 

Folkepen-
sion 

Øvrige I alt 

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Pct. 

Ledsagerordning 4 2 1 72 20 2 100 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Ledsager-
ordning omfatter servicelovens § 97. Ydelsesgrader er baseret på DREAM og opgjort over hele året 2019. Be-
skæftigelse er inkl. fleksjob. Førtidspensionister med skånejob fremgår under førtidspension. Øvrige omfatter 
bl.a. dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. Se også boks 3. Se bilag 1 for yderligere om 
datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
De største forsørgelsesydelser blandt modtagerne af kontaktpersonordningen for døvblinde 
er folkepension (69 pct.) og førtidspension (27 pct.) jf. tabel 13. At så mange modtager folke-
pension kan ses i sammenhæng med modtagernes aldersprofil, idet der er en overvægt af 
personer på 60 år eller derover. Da antallet af modtagere kontaktpersonordningen for døve 
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er lavt, er kategorierne beskæftigelse/SU, kontanthjælp mv. samt ressourceforløb lagt under 
kategorien Øvrige. 
 

Tabel 13 
Ydelsesgrader for modtagere af kontantperson for døvblinde, 2019 

 Førtidspension Folkepension Øvrige I alt 

----------------------------------------------- ------------------------------------------------Pct. 

Kontaktperson for døvblinde 27 69 4 100 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Kontakt-
person for døvblinde omfatter servicelovens § 98. Ydelsesgrader er baseret på DREAM og opgjort over hele året 
2019. Førtidspensionister med skånejob fremgår under førtidspension. Øvrige omfatter bl.a. beskæftigelse, SU, 
fleksjob, kontanthjælp mv., ressourceforløb, dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. Se også 
boks 3. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Modtagere af sociale indsatser på voksenområdet 
 
 

37 Velfærdspolitisk Analyse nr. 35, maj 2021 
 

8 Herberger og forsorgshjem 

I dette afsnit beskrives brugere af boformer efter servicelovens § 110, som primært omfatter 
herberger og forsorgshjem.  

Ifølge VIVEs nationale hjemløsetælling i 2019 er det omkring en tredjedel af alle personer i 
hjemløshed, som benytter sig af herberger og forsorgshjem. Andre situationer, som personer 
i hjemløshed kan befinde sig i, indebærer fx at overnatte på gaden, bo midlertidigt hos familie 
og venner eller benytte sig af natvarmestuer.1

Herberger og forsorgshjem oprettes og drives efter servicelovens § 110, som indebærer, at 
kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige so-
ciale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for 
botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Optagelse kan 
ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen, 
der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. 

Formålet med indsatsen på herberger og forsorgshjem er at hjælpe personer med særlige 
sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, over akutte vanske-
ligheder og understøtte overgangen til en varig boligløsning. Det er således hensigten, at 
herberger eller forsorgshjem kan anvendes som en midlertidig løsning, der er tilgængelig for 
mennesker, der står i en akut situation. Det er ikke intentionen, at man skal leve sit liv der.  

 Antal modtagere og udvikling 
I 2019 var der omkring 6.700 personer, der benyttede sig af herberger og forsorgshjem på et 
tidspunkt i løbet af året. Antallet af brugere er steget med 8 pct. siden 2015, hvor der var ca. 
6.200 brugere, jf. figur 29 og 30.  

1 ”Hjemløshed i Danmark 2019”, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 
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Figur 29 
Antal brugere af herberger og forsorgshjem, 
2015-2019 

 

Figur 30 
Udvikling i antal brugere af herberger og for-
sorgshjem, 2015-2019 

 
Anm.: Brugere omfatter personer, der har benyttet boformer efter § 110 (SEL) på et tidspunkt i løbet af året. Bru-
gere med mere end ét ophold i løbet af året tælles med én gang i det enkelte år. Ved indberetningen af data i 
2019 er boformerne blevet bedt om at godkende data for perioden 2017-2019. Andelen af brugere med afviste 
ophold af boformerne er 5 pct. i 2017, 3 pct. i 2018 og 2 pct. i 2019. For at undgå at underestimere antallet af bru-
gere i de tre år, er der derfor opregnet til en landstotal. For yderligere om datagrundlag og opregningsmetode se 
bilag 1. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 

 Køn og alder 
Langt de fleste brugere af herberger og forsorgshjem er mænd. I 2019 var 76 pct. af bru-
gerne mænd og 24 pct. var kvinder, jf. figur 31. 
 
De ældste brugere udgør den mindste gruppe. Omkring 10 pct. af brugerne i 2019 var 60 år 
eller derover. De resterende aldersgrupper udgjorde mellem 20 og 26 pct. af brugerne, hvor 
de yngste i alderen 18-29 år var den største gruppe, jf. figur 32.   
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Figur 31 
Brugere af herberger og forsorgshjem efter 
køn, 2019 

 

Figur 32 
Brugere af herberger og forsorgshjem efter al-
der, 2019 

 
Anm.: Brugere omfatter personer, der har benyttet boformer efter § 110 (SEL) på et tidspunkt i løbet af 2019, og 
som kan genfindes i befolkningsregistret ultimo året. Brugere med mere end ét ophold i løbet af året tælles med 
én gang i det enkelte år. Ved indberetningen af data i 2019 er boformerne blevet bedt om at godkende data for 
perioden 2017-2019. I opgørelsen medtages udelukkende personer med godkendte ophold i 2019. For yderligere 
om datagrundlag og opregningsmetode se bilag 1. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 

 Forsørgelsesydelser 
Brugere af herberger og forsorgshjem modtager hovedsageligt kontanthjælp mv. I 2019 mod-
tog brugerne af herberger og forsorgshjem kontanthjælp mv. halvdelen af året. Den næst-
største ydelse var førtidspension, som brugerne modtog en femtedel af året, jf. tabel 14. Øv-
rige omfatter blandt andet dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. I 2019 
var brugerne samlet set selvforsørgende 9 pct. af året og modtog sygedagpenge 4 pct. af 
året. 
 

Tabel 14 
Ydelsesgrader for brugere af herberger og forsorgshjem, 2019 

 
Beskæfti-
gelse, SU, 
fleksjob 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtidspen-
sion 

Folkepen-
sion Øvrige 

Herberger og 
forsorgshjem 11 49 4 19 3 15 
 

Anm.: Brugere omfatter personer, der har benyttet boformer efter § 110 (SEL) på et tidspunkt i løbet af 2019, og 
som kan genfindes i befolkningsregistret og DREAM-registret ultimo året. Brugere med mere end ét ophold i lø-
bet af året tælles med én gang i det enkelte år. Ydelsesgrader er opgjort over hele året 2019. Beskæftigelse er 
inkl. fleksjob. Førtidspensionister med skånejob fremgår under førtidspension. Kontanthjælp mv. omfatter kon-
tanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Øvrige omfatter bl.a. dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, 
selvforsørgelse mv. Ved indberetningen af data i 2019 er boformerne blevet bedt om at godkende data for perio-
den 2017-2019. I opgørelsen medtages udelukkende personer med godkendte ophold i 2019. For yderligere om 
datagrundlag og opregningsmetode se bilag 1. Se også boks 3 om forsørgelsesydelser.  
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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9 Kvindekrisecentre 

I dette afsnit beskrives kvinder med ophold på kvindekrisecentre efter servicelovens § 109. 
  
Kvindekrisecentre henvender sig til kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer. 
Ifølge servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til 
kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til fami-
lie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn og modtager under opholdet 
omsorg og støtte. Kvinder og børn, der tager ophold på et kvindekrisecenter, har mulighed 
for at være anonyme. Kvinden behøver ikke at være henvist fra en offentlig myndighed for at 
kunne tage ophold, men kan også få ophold ved selv at møde op på krisecentret. Det er le-
deren på krisecentret, der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. 
 
Kvinder med ophold på kvindekrisecentre kan have været udsat for forskellige typer af vold. 
Ofte har kvinderne været udsat for en kombination af forskellige voldsformer.  
 
Formålet med indsatsen på kvindekrisecentre er at give beskyttelse, omsorg og støtte til 
voldsudsatte og voldstruede kvinder og deres børn, der kan bidrage til, at de kan etablere en 
selvstændig tilværelse uden vold. Kvinder på kvindekrisecentre skal tilbydes indledende og 
koordinerende rådgivning, som blandt andet har til formål at skabe kontakt til relevante myn-
digheder og hjælpe kvinden med at skabe sig en ny, tryg tilværelse. Den koordinerende råd-
givning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundheds-
væsen m.v. og gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig. Kvinder, der 
får ophold på et kvindekrisecenter, har ligeledes ret til 10 timers psykologbehandling, mens 
børn, der ledsager deres mor under opholdet, har ret til mellem 4 og 10 timers psykologbe-
handling. 

 Antal modtagere og udvikling 
Kvindekrisecenterstatistikken er en nyere statistik, som indeholder oplysninger om kvinder og 
børn, der har påbegyndt et ophold på et kvindekrisecenter fra 1. januar 2017. I 2017 var der 
ca. 1.700 kvinder, der havde påbegyndt et ophold på et kvindekrisecenter, jf. figur 33. Antal-
let af kvinder, der opholdt sig på et kvindekrisecenter i 2017, har reelt været højere, da nogle 
kvinder vil have påbegyndt deres ophold før 2017. Antallet af kvinder med ophold på kvinde-
krisecentre i 2017 kan derfor ikke direkte sammenlignes med antallet af kvinder i 2018-2019.  
 
I 2019 var der ca. 2.200 kvinder, der tog ophold på et kvindekrisecenter i løbet af året, jf. figur 
33. Fra 2018 til 2019 er antallet af kvinder med ophold på kvindekrisecentre steget med 7 
pct., jf. figur 34. 
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Figur 33 
Antal kvinder med ophold på kvindekrisecen-
tre, 2017-2019 

 

Figur 34 
Udvikling i antal kvinder med ophold på kvin-
dekrisecentre, 2018-2019 

 
Anm.: Omfatter kvinder der har taget ophold på et kvindekrisecenter efter § 109 (SEL) på et tidspunkt i løbet af 
året. Omfatter også kvinder med anonyme ophold. Kvinder med mere end ét ophold i løbet af året tælles som 
udgangspunkt med én gang i det enkelte år. Det er dog ikke muligt at se, hvorvidt de anonyme ophold er foreta-
get af samme kvinde eller forskellige kvinder. Opgørelsen over antallet af kvinder med ophold på et kvindekrise-
center er derfor et overestimat, idet de anonyme ophold i nogle tilfælde kan være blevet foretaget af samme 
kvinde. Kvindekrisecenterstatistikken indeholder ikke oplysninger om ophold, der er påbegyndt før 1. januar 
2017. Antallet af kvinder, der opholdt sig på et kvindekrisecenter i 2017, vil derfor være højere, da nogle kvinder 
vil have påbegyndt deres ophold før 2017. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 Alder 
Størstedelen af kvinderne, der har taget ophold på et kvindekrisecenter, er under 40 år, hvil-
ket gjorde sig gældende for omkring 70 pct. af kvinderne med ophold på kvindekrisecentre i 
2019. Kun 2 pct. af kvinderne var 60 år eller derover, jf. figur 35. 
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Figur 35 
Kvinder med ophold på kvindekrisecentre efter alder, 2019 

 
Anm.: Omfatter kvinder, der har taget ophold på et kvindekrisecenter efter § 109 (SEL) på et tidspunkt i løbet af 
2019, og som kan genfindes i befolkningsregistret ultimo året. Kvinder med mere end ét ophold i løbet af året tæl-
les med én gang i det enkelte år. Kvindekrisecenterstatistikken indeholder ikke oplysninger om ophold, der er på-
begyndt før 1. januar 2017. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 Forsørgelsesydelser 
Det hyppigste forsørgelsesgrundlag blandt kvinder på kvindekrisecentre er beskæftigelse 
(inkl. fleksjob) eller SU, efterfulgt af kontanthjælp mv. I 2019 var kvinderne i beskæftigelse el-
ler modtog SU 35 pct. af året, mens de modtog kontanthjælp mv. 30 pct. af året, jf. tabel 15. 
Øvrige omfatter blandt andet dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. 
Kvinderne var i 2019 selvforsørgende 10 pct. af året og modtog sygedagpenge og dagpenge 
henholdsvis 8 og 3 pct. af året. 
 

Tabel 15 
Ydelsesgrader for kvinder med ophold på kvindekrisecentre, 2019 

 
Beskæfti-
gelse, SU, 
fleksjob 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtidspen-
sion 

Folkepen-
sion Øvrige 

Kvindekrisecentre 35 30 3 7 1 25 
 

Anm.: Omfatter kvinder, der har taget ophold på et kvindekrisecenter efter § 109 (SEL) på et tidspunkt i løbet af 
2019, og som kan genfindes i befolkningsregistret og DREAM-registret ultimo året. Kvinder med mere end ét op-
hold i løbet af året tælles med én gang i det enkelte år. Ydelsesgrader er opgjort over hele året 2019. Beskæfti-
gelse er inkl. fleksjob. Førtidspensionister med skånejob fremgår under førtidspension. Kontanthjælp mv. omfat-
ter kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Øvrige omfatter bl.a. dagpenge, sygedagpenge, jobaf-
klaring, selvforsørgelse mv. Kvindekrisecenterstatistikken indeholder ikke oplysninger om ophold, der er påbe-
gyndt før 1. januar 2017. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. Se også boks 3 om forsørgelsesydelser. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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10 Stofmisbrugsbehandling 

I dette afsnit beskrives personer, der modtager stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 
101 og sundhedslovens § 142.  
 
Formålet med stofmisbrugsbehandling er, at borgerens stofmisbrug ophører, reduceres eller 
stabiliseres med henblik på at afhjælpe eller begrænse de sociale, fysiske og psykiske pro-
blemer, som følger af et stofmisbrug. Behandlingen afhænger i høj grad af den enkeltes be-
hov og ønsker, og kan have store variationer og forskellige grader af intensitet.  
 
Kommunerne er ifølge serviceloven §§ 101 og 101 a forpligtet til at tilbyde social stofmis-
brugsbehandling til borgere med et stofmisbrug. Tilbuddet om stofmisbrugsbehandling skal 
iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med anmod-
ning om at komme i behandling. 
 
Servicelovens § 101 a omfatter, at kommunerne også er forpligtet til at tilbyde anonym stof-
misbrugsbehandling til personer med et stofmisbrug, som ikke har andre sociale problemer. 
Personer i anonym behandling indgår ikke i analysen, da der ikke findes centralt tilgængelige 
registeroplysninger om personer i anonym behandling.  
 
Efter sundhedslovens § 142 har borgere ret til at komme i lægelig stofmisbrugsbehandling 
under forudsætning af, at der er indikation for behandlingen. Efter § 142 har borgere desuden 
ret til en lægesamtale inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling. Retten til en læge-
samtale gælder både for borgere, som skal i stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 
142, og for borgere, som skal i social stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101. 
 
Behandling for stofmisbrug efter både serviceloven og efter sundhedsloven er gratis for bor-
geren. 

 Antal modtagere og udvikling 
Det skønnes, at omkring 18.800 personer var i behandling for et stofmisbrug i 2019 på lands-
plan. Antallet af personer i stofmisbrugsbehandling er steget med ca. 15 pct. siden 2016, 
hvor det skønnes, at der var ca. 16.400 personer i behandling, jf. figur 36 og 37. 
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Figur 36 
Antal personer i stofmisbrugsbehandling, 
2016-2019 

 

Figur 37 
Udviklingen i antal personer i stofmisbrugsbe-
handling, 2016-2019 

 
Anm.: Omfatter personer på 18 år eller derover, der modtog stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og 
sundhedslovens § 142 på et tidspunkt i løbet af året. Personer i anonym stofmisbrugsbehandling efter servicelo-
vens § 101 a indgår ikke. Personer med mere end ét behandlingsforløb i løbet af året tælles med én gang i det 
enkelte år. Antal personer i stofmisbrugsbehandling i perioden 2016-2019 er opgjort på baggrund af de 72 kom-
muner, der har godkendt deres indberetninger i perioden 2016-2019. Antal personer i stofmisbrugsbehandling i 
de 72 kommuner er opregnet til landsplan på baggrund af indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikker-
hed. Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Se bilag 1 for yderligere om forbehold og datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 Køn og alder 
Langt de fleste personer i behandling for et stofmisbrug er mænd. Blandt personer i behand-
ling i 2019 var ca. 75 pct. mænd, jf. figur 38. 
 
Aldersmæssigt er der en overvægt af unge blandt personer i stofmisbrugsbehandling, hvor 
knap 45 pct. var mellem 18 og 29 år i 2019, jf. figur 39. De ældste modtagere af stofmis-
brugsbehandling udgør derimod den mindste andel. Kun 5 pct. er over 60 år. 
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Figur 38 
Personer i stofmisbrugsbehandling efter køn, 
2019 

 

Figur 39 
Personer i stofmisbrugsbehandling efter alder, 
2019 

 
Anm.: Omfatter personer på 18 år eller derover, der modtog ikke-anonym stofmisbrugsbehandling efter servicelo-
vens § 101 og sundhedslovens § 142 på et tidspunkt i løbet af 2019. Personer i anonym stofmisbrugsbehandling 
efter servicelovens § 101 a indgår ikke. Personer med mere end ét behandlingsforløb i løbet af året tælles med 
én gang. Personer i stofmisbrug er opgjort på baggrund af de 72 kommuner, der har godkendt deres indberetnin-
ger i perioden 2016-2019. Se bilag 1 for yderligere om forbehold og datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 Forsørgelsesydelser 
Den hyppigste forsørgelsesydelse for personer i stofmisbrugsbehandling er kontanthjælp mv. 
I gennemsnit modtog en person i stofmisbrugsbehandling kontanthjælp mv. i 30 pct. af 2019, 
jf. tabel 16. Imidlertid udgør beskæftigelse (inkl. fleksjob) og SU den næststørste gruppe, 
hvor en person i stofmisbrugsbehandling i gennemsnit var i beskæftigelse (inkl. fleksjob) eller 
modtog SU 25 pct. af året. 
 

Tabel 16 
Ydelsesgrader for personer i stofmisbrugsbehandling, 2019 

 
Beskæfti-
gelse, SU, 
fleksjob 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtids- 
pension 

Folke- 
pension Øvrige 

Stofmisbrugs-
behandling 25 30 5 22 2 17 
 

Anm.: Omfatter personer på 18 år eller derover, der modtog stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og 
sundhedslovens § 142 på et tidspunkt i løbet af 2019. Personer i anonym stofmisbrugsbehandling efter servicelo-
vens § 101 a indgår ikke. Personer med mere end ét behandlingsforløb i løbet af året tælles med én gng. Perso-
ner i stofmisbrug er opgjort på baggrund af de 72 kommuner, der har godkendt deres indberetninger i perioden 
2016-2019. Se bilag 1 for yderligere om forbehold og datagrundlaget om stofmisbrugsbehandling. Ydelsesgrader 
er baseret på DREAM og er opgjort for hele året 2019. Beskæftigelse er inkl. fleksjob. Førtidspensionister med 
skånejob fremgår under førtidspension. Kontanthjælp mv. omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrati-
onsydelse. Øvrige omfatter bl.a. dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. Se også boks 3 om 
forsørgelsesydelser. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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11 Alkoholbehandling 

I dette afsnit beskrives personer i offentlig finansieret, ikke-anonym alkoholbehandling efter 
sundhedsloven § 141.  
 
Alkoholbehandling består typisk af enten individuel-, gruppe- eller familieterapi. Behandlingen 
foregår oftest ved samtaler hos den praktiserende læge, ambulant behandling på alkoholam-
bulatorier, dagbehandling eller ved indlæggelse i døgnbehandling.  
 
Offentligt finansieret alkoholbehandling er gratis og tilgængelig for alle borgere i Danmark. 
Borgere har ret til ambulant behandling på et alkoholbehandlingssted efter eget valg uden 
forudgående kommunal visitation. Dette hænger sammen med, at borgere har ret til anonym 
ambulant behandling efter sundhedslovens § 141, stk. 7. Hvis borgeren henvender sig til 
kommunen med et ønske om behandling, beslutter kommunen, hvorvidt borgeren skal tilby-
des ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling. Tilbuddet om behandling 
skal iværksættes inden for 14 dage fra, at borgeren har anmodet kommunen om at komme i 
behandling.  
 
Det skal dog nævnes, at personer i alkoholbehandling ikke nødvendigvis er socialt udsatte 
borgere. 

 Antal modtagere og udvikling 
Data om modtagere af alkoholbehandling i 2019 er ikke tilgængelig, da Sundhedsdatastyrel-
sen er i gang med at modernisere deres indberetningssystem.  
 
I 2018 var der ca. 15.300 personer i behandling for et alkoholmisbrug, jf. figur 40. Fra 2015-
2018 er antallet af personer i alkoholbehandling steget med omkring 1.100 personer, sva-
rende til en stigning på ca. 7 pct., jf. figur 41. 
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Figur 40 
Antal personer i alkoholbehandling, 2015-2018 
 

 

Figur 41 
Udvikling i antal personer i alkoholbehandling, 
2015-2018 

 
Anm.: Omfatter personer på 18 år eller derover i offentlig finansieret, ikke-anonym alkoholbehandling efter § 141 i 
sundhedsloven på i et tidspunkt i løbet af året. Personer med mere end ét behandlingsforløb i løbet af året tælles 
med én gang i det enkelte år. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister. 

 Køn og alder  
Knap 70 pct. af de personer, der modtog alkoholbehandling i 2018 var mænd, jf. figur 42. Der 
er dermed en klar overvægt af mænd blandt modtagere af alkoholbehandling. 
 
Ses der nærmere på aldersfordelingen blandt personer, der modtog alkoholbehandling i 
2018, ses det, at knap 80 pct. var over 40 år, jf. figur 43. Det er de yngste modtagere, der ud-
gør den mindste gruppe, idet omkring 7 pct. er 18-29 år. 
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Figur 42 
Personer i alkoholbehandling efter køn, 2018 

 

Figur 43 
Personer i alkoholbehandling efter alder, 2018 

 
Anm.: Omfatter personer på 18 år eller derover, der modtog offentlig finansieret, ikke-anonym alkoholbehandling 
efter § 141 i sundhedsloven på i et tidspunkt i løbet af 2018. Personer med mere end ét behandlingsforløb i løbet 
af året tælles med én gang. Se bilag 1 for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister. 

 Forsørgelsesydelser 
Personer i alkoholbehandling i 2018 var samlet set i beskæftigelse (inkl. fleksjob) eller mod-
tog SU i 30 pct. af året, jf. tabel 17. Det er dermed det dominerende forsørgelsesgrundlag 
blandt modtagere af alkoholbehandling. Den næststørste gruppe er øvrige (21 pct.) og deref-
ter kontanthjælp mv. (19 pct.). Øvrige dækker bl.a. over dagpenge, sygedagpenge, jobafkla-
ring, selvforsørgelse mv. Fx var gruppen af personer i alkoholbehandling samlet set på syge-
dagpenge eller i et jobafklaringsforløb i 8 pct. af året og selvforsørgende i 5 pct. af året. 
 

Tabel 17 
Ydelsesgrader for personer i alkoholbehandling, 2018 

 
Beskæfti-
gelse, SU, 
fleksjob 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtids- 
pension 

Folke- 
pension Øvrige 

Alkohol- 
behandling 30 19 4 14 12 21 
 

Anm.: Omfatter personer på 18 år eller derover, der modtog offentlig finansieret, ikke-anonym alkoholbehandling 
efter sundhedslovens § 141 på et tidspunkt i løbet af 2018. Personer med mere end ét behandlingsforløb i løbet 
af året tælles med én gang. Ydelsesgrader er baseret på Beskæftigelsesministeriets DREAM-register og er op-
gjort for hele året 2018. Beskæftigelse er inkl. fleksjob. Førtidspensionister med skånejob fremgår under førtids-
pension. Kontanthjælp mv. omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Øvrige omfatter bl.a. 
dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, selvforsørgelse mv. Se også boks 3 om forsørgelsesydelser og bilag 1 
for yderligere om datagrundlaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister. 
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12 Kontante ydelser 

Dette afsnit handler om modtagere af merudgiftsydelse til børn og unge efter servicelovens § 
41, tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og merudgiftsydelse til voksne efter ser-
vicelovens § 100.  
 
Merudgiftsydelse til børn og unge kan gives til dækning af nødvendige merudgifter ved for-
sørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merud-
gifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre be-
stemmelser i serviceloven eller anden lovgivning. Merudgifter kan eksempelvis være i form af 
tilskud til tøj, medicin, diæt mv.  
 
Tabt arbejdsfortjeneste kan ydes til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år 
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk el-
ler langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den ned-
satte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er 
moderen eller faderen, der passer det. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan omfatte større 
eller mindre del af en fuld arbejdstid. 
 
Merudgiftsydelse til voksne omfatter dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige 
livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af 
den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Som for børn og 
unge kan merudgifter til voksne omfatte tilskud til eksempelvis tøj, medicin, diæt mv. 
 
Der er som hovedregel tale om kontante ydelser, dvs. at kommunen bevilger et beløb til bor-
geren efter nærmere fastsatte regler. For merudgiftsydelse er der eksempelvis tale om, at 
merudgifter skal overstige et minimumsbeløb for, at der kan ydes dækning.  
 
Antallet af modtagere af de tre kontante ydelser indgår ikke i det samlede antal modtagere af 
sociale indsatser, opgjort i afsnit 2, da der er tale om en anden type af ydelse end de sociale 
indsatser. Herudover er det datamæssigt vanskeligt at opgøre unikke modtagere på tværs af 
registre, da fx tabt arbejdsfortjeneste i nogle kommuner registreres på barnet og ikke den 
voksne modtager. 
 
Datagrundlaget for opgørelserne er Danmarks Statistiks kontanthjælpsstatistik Hjælp i sær-
lige tilfælde. Statistikken vurderes overordnet set at være dækkende, idet alle kommuner ind-
går. Tilbage i tid er der dog enkelte kommuner, der ikke har registreret modtagere i statistik-
ken. Dette gør sig gældende for tabt arbejdsfortjeneste, hvor syv kommuner ikke har registre-
ret modtagere før 2018, men har modtagere i årene 2018 og 2019. Udviklingen i tabt arbejds-
fortjeneste skal derfor tages med forbehold, da antal modtagere fra 2015 til 2017 må anses 
for undervurderet. 
 
Alle kommuner har registreret modtagere af merudgiftsydelse til børn og unge og merudgifts-
ydelse til voksne i alle årene 2015-2019. Kun en enkelt mindre ø-kommune har i enkelte år 
meget få eller ingen modtagere. 
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 Antal modtagere 2015-2019 
I alt 15.500 personer modtog merudgiftsydelse til børn og unge i 2019, hvilket er et fald på 
ca. 29 pct. fra 2015, hvor 21.700 modtog ydelsen. 
 
Tabt arbejdsfortjeneste blev ydet til 14.600 personer i 2019. Antallet af modtagere af tabt ar-
bejdsfortjeneste har været nogenlunde konstant i perioden. Der ses en mindre stigning fra 
2017 til 2018, der dog vurderes, at kunne skyldes datamæssige forhold. Det skyldes, at antal 
modtagere i perioden 2015-2017 må anses for at være undervurderet med op til ca. 1.000 
personer pr. år, som følge af manglende data fra syv kommuner, jf. også anmærkning til figur 
44 og 45. 
 
Merudgiftsydelse til voksne blev samlet set ydet til 7.800 personer i 2019, hvilket er et fald på 
43 pct. fra 2015, hvor 13.600 personer modtog ydelsen, jf. figur 44 og 45. 
 

Figur 44 
Modtagere af merudgiftsydelse og tabt arbejds-
fortjeneste, 2015-2019 

 

Figur 45 
Udvikling i antal modtagere af merudgifts-
ydelse og tabt arbejdsfortjeneste, 2015-2019 

 
Anm.: Antal modtagere opgjort som berørte personer i året i alle aldre. Den mindre stigning fra 2017 til 2018 i tabt 
arbejdsfortjeneste skal ses i lyset af, at der fra 2018 og frem indgår syv kommuner, der ikke tidligere har registre-
rede modtagere af tabt arbejdsfortjeneste. Antal modtagere af tabt arbejdsfortjeneste må anses at være under-
vurderet med op til ca. 1.000 personer pr. år i perioden 2015-2017. Stigningen fra 2017 til 2018 i tabt arbejdsfor-
tjeneste kan dermed skyldes datamæssige forhold. Merudgiftsydelse til børn og unge omfatter servicelovens § 
41. Tabt arbejdsfortjeneste omfatter servicelovens § 42. Merudgiftsydelse til voksne omfatter efter servicelovens 
§ 100. Se bilag 1 for yderligere om data. 
Kilde: Danmarks Statistik, tabel KY050 
 
Det er ikke muligt entydigt at vurdere, hvorvidt dele af faldet i antal modtagere af merudgifts-
ydelse til børn, unge og voksne kan forklares ved en ændret registreringspraksis eller andre 
datamæssige forhold, som Social- og Ældreministeriet ikke har kendskab til. Det er dog vur-
deringen, at der ikke alene er tale om registreringsmæssige forhold, idet også kommunernes 
udgifter, baseret på de kommunale regnskaber, er faldet i perioden 2015-2019. For merud-
giftsydelse til børn og unge er udgifterne faldet 37 pct., mens de er faldet 35 pct. for merud-
giftsydelse til voksne (ikke vist i figuren).  
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Der kan være forskellige forklaringer på og årsager til det faldende antal modtagere fra 2015 
til 2019. Det har ligget uden for rammerne af denne analyse at foretage en nærmere under-
søgelse af udviklingen i antal modtagere over perioden.  

 Køn og alder 
I dette afsnit belyses køn og alder blandt modtagerne af de tre kontante ydelser. Det er i den 
forbindelse vigtigt at være opmærksom på, hvordan ydelserne er registreret.  
 
Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal merudgiftsydelse til børn og unge registreres på bar-
nets CPR-nummer. Det er i høj grad også tilfældet i data, idet 98 pct. af modtagerne i 2019 er 
under 18 år. I opgørelsen nedenfor er der afgrænset til børn og unge under 18 år, jf. an-
mærkning til figur 46 og 47 nedenfor. Det betyder, at fordelingerne for merudgiftsydelse til 
børn og unge afspejler barnet eller den unge. 
 
Opgørelsen viser, at 61 pct. af modtagerne af merudgiftsydelse til børn og unge er drenge, 
og 39 pct. er piger. Der er en overvægt i de ældre aldersgrupper idet 13 pct. er 0-5 år, 35 pct. 
er 6-11 år og 52 pct. er 12-17 år, jf. figur 46 og 47. 
 

Figur 46 
Modtagere af merudgiftsydelse til børn og unge 
efter køn, 2019 

 

Figur 47 
Modtagere af merudgiftsydelse til børn og unge 
efter alder, 2019 

 
Anm.: 0-17 år i befolkningen ultimo året. Alderen er opgjort ultimo året. Merudgiftsydelse omfatter servicelovens § 
41. Der er afgrænset til modtagere på under 18 år. Børn og unge der i løbet af året er fyldt 18 år er opgjort som 
17-årige, da de har været 17 år i løbet af året og dermed stadig i målgruppen for bestemmelsen i året som opgø-
relsen omfatter. Se bilag 1 for yderligere om data. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Merudgiftsydelse til voksne er stort set udelukkende registreret på en voksen. I opgørelserne 
nedenfor er der afgrænset til personer på 18 år og derover, og figurerne afspejler dermed 
den voksne modtager. 
 
Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal tabt arbejdsfortjeneste registreres som ydet til den af 
forældrene, som har modtaget hjælpen. I data er hovedparten (69 pct.) af modtagerne 18 år 
eller derover, der er 31 pct., der er under 18 år. Det må antages, at dette omfatter situationer, 
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hvor kommunerne har registreret ydelsen på barnets CPR-nummer. Det forventes derfor ikke 
at have betydning for antallet af modtagere. I opgørelsen nedenfor er modtagere under 18 år 
frasorteret. Køns- og aldersfordelingen for modtagere af tabt arbejdsfortjeneste afspejler der-
med den voksne, der er registreret som modtager af ydelsen. 
 
Blandt modtagerne af merudgiftsydelse til voksne er 49 pct., mænd, og 51 pct. kvinder, dvs. 
at kønsfordelingen er stort set lige. 32 pct. af modtagerne er 18-29 år, mens i størrelsesorde-
nen 17-22 pct. af modtagerne er i hver af alderskategorierne 30-39 år, 40-49 år og 50-59 år. 
11 pct. er 60 år eller derover. Merudgiftsydelse til voksne ydes dermed til en relativt bred al-
dersmæssig gruppe, jf. figur 48 og 49 nedenfor. 
 
Modtagerne af tabt arbejdsfortjeneste er overvejende kvinder (75 pct.) og dermed hovedsa-
geligt registreret på moderen. Der er en klar overvægt af modtagere i aldersgrupperne 30-39 
år og 40-49 år, idet samlet set 82 pct. af modtagene er i dette aldersspænd. Kun 4 pct. er 18-
29 år, og kun ganske få er 60 år eller derover. Dette mønster skal formentligt ses i lyset af, at 
der er tale om en ordning til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, jf. figur 48 
og 49. 
 

Figur 48 
Modtagere af merudgiftsydelse til voksne og 
tabt arbejdsfortjeneste efter køn, 2019 

 

Figur 49 
Modtagere af merudgiftsydelse til voksne og 
tabt arbejdsfortjeneste efter alder, 2019 

 
Anm.: 18 år og derover i befolkningen ultimo året. Der er afgrænset til personer på 18 år og derover for både tabt 
arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til voksne. Modtagere af tabt arbejdstjeneste, der ultimo året er under 18 
år, er henregnet til gruppen under 18 år, og indgår dermed ikke i opgørelsen. Se bilag 1 for yderligere om data 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 Forsørgelsesydelser 
Den største forsørgelsesydelse blandt modtagerne af merudgiftsydelse til voksne er førtids-
pension (54 pct.), idet der dog også er en betydelig gruppe, der er i beskæftigelse eller mod-
tager SU (27 pct.). 
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Blandt modtagerne af tabt arbejdsfortjeneste er langt hovedparten i beskæftigelse eller mod-
tager SU (86 pct.), jf. tabel 18. Modtagere af tabt arbejdsfortjeneste adskiller sig betydeligt fra 
de resterende voksne modtagere af støtte efter serviceloven, hvor langt færre er i beskæfti-
gelse eller modtager SU. Dette skal ses i lyset af, at der er tale om støtte til en voksen, som 
forsørger et barn under 18 år i hjemmet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er dermed som udgangs-
punkt ikke den voksne selv, men den voksnes barn, der har en funktionsnedsættelse. 
 

Tabel 18 
Ydelsesgrader for modtagere af merudgiftsydelse til voksne og tabt arbejdsfortjeneste 2019 

 Beskæfti-
gelse/ SU 

Kontant-
hjælp mv. 

Ressource-
forløb 

Førtidspen-
sion 

Øvrige I alt 

----------------------------------------------- ------------------------------------------------------Pct. 

Merudgiftsydelse - 
 voksne 27 6 3 54 11 100 

Tabt arbejds- 
fortjeneste 86 1 0 0 12 100 
 

Anm.: 18 år og derover i befolkningen ultimo året. Ydelsesgrader er baseret på DREAM og opgjort over hele året 
2019. Beskæftigelse er inkl. fleksjob. Førtidspensionister med skånejob fremgår under førtidspension. Kontant-
hjælp mv. omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Øvrige omfatter bl.a. dagpenge, syge-
dagpenge, jobafklaring, folkepension, selvforsørgelse mv. Tabt arbejdsfortjeneste omfatter servicelovens § 42. 
Merudgiftsydelse til voksne omfatter efter servicelovens § 100. Se også boks 3. Se boks 2 og bilag 1 for yderli-
gere om datagrundaget. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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Bilag 1 

I dette bilag beskrives datagrundlaget for opgørelserne separat for hvert register. 

Statistikken Handicap og udsatte (voksne) 
Statistikken Handicap og Udsatte (voksne) er baseret på indberetninger fra kommunerne til 
Danmarks Statistik. Statistikken omfatter en række forskellige indsatser til voksne med handi-
cap, psykiske vanskeligheder og socialt udsatte voksne. Registret omfatter følgende indsat-
ser: 
 

• Midlertidige botilbud (§ 107) 

• Længerevarende botilbud (§ 108) 

• Socialpædagogisk støtte (§ 85) i botilbudslignende tilbud 

• Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95) 

• Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§ 96) 

• Socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85) 

• Ledsagerordning (§ 97) 

• Kontaktpersonordningen for døvblinde (§ 98) 

• Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 

• Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 

• Behandling (§ 102) 

 
Danmarks Statistik har i forbindelse med offentliggørelsen i december 2020 indført en række 
nye tiltag i datavalideringen. Som noget nyt kontrolleres den enkelte kommunes data for 
store udsving over tid, og der har været en dialog mellem Danmarks Statistik og kommu-
nerne med henblik på at sikre kvaliteten af data. Se Danmarks Statistiks dokumentation af 
statistikken for yderligere om kvalitetssikringen på Danmarks Statistiks hjemmeside. 
 
Opgørelsen er baseret på seneste udgivelse af statistikken fra december 2020. Ved denne 
udgivelse af registret har 45 kommuner godkendt alt data. Opgørelserne af indsatserne i regi-
stret er baseret på data fra disse 45 kommuner. Kommunerne er fordelt ud over hele landet 
og omfatter både store og små kommuner. Københavns Kommune er dog ikke med. Den 
manglende fuldstændige kommunedækning betyder, at opgørelserne skal tages med forbe-
hold. 
 
Der er opregnet til landsplan på baggrund af indbyggertal i alderen 18-64 år. Vægten til op-
regning er dannet som summen af indbyggertallet i alderen 18-64 år ultimo året i perioden 
2015-2019 på landsplan divideret med det tilsvarende indbyggertal i de 45 kommuner. Vægt-
ningen indebærer, at antallet af modtagere på landsplan findes som antal modtagere i de 45 
kommuner ganget med 2,226. Der er benyttet samme vægt alle årene 2015-2019. 
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Statistikken Boformer 
Social- og Ældreministeriets statistik Boformer indeholder oplysninger om alle brugere af bo-
former efter servicelovens § 110, som primært omfatter herberger og forsorgshjem, siden 
1999. Statistikken blev oprindeligt startet i Den Sociale Ankestyrelse i 1999 og blev indtil 1. 
juli 2016 varetaget af Ankestyrelsen. Siden 2016 er statistikken blevet varetaget af Danmarks 
Statistik. Det er lovpligtigt at indberette til statistikken. 
 
For at højne kvaliteten af data har Danmarks Statistik i forbindelse med indberetningen af 
data for 2019 bedt boformerne om at godkende data for hvert enkelte år i perioden 2017-
2019. Enkelte boformer har afvist data i et eller flere år i perioden. Afvisningen indebærer, at 
samtlige brugere på de pågældende boformer ikke indgår i det enkelte år. Opgjort som ande-
len af brugere med afviste ophold er 5 pct. af data i 2017, 3 pct. af data i 2018 og 2 pct. af 
data i 2019 blevet afvist af boformerne. For at undgå at underestimere antallet af brugere, 
ophold og overnatninger i de tre år, er der derfor i nogle opgørelser opregnet til en landstotal. 
Opregningen er lavet på baggrund af oplysninger om det gennemsnitligt antal indskrevne 
brugere pr. dag på de boformer, der har afvist data. Oplysningerne er givet af boformerne til 
Danmarks Statistik. Herefter er forholdet mellem det gennemsnitligt antal indskrevne pr. dag 
og antal henholdsvis brugere og ophold i data, der ikke er blevet afvist, anvendt til at opregne 
til antallet af brugere og ophold i det afviste data. Opregningen indebærer, at antallet af bru-
gere og ophold ganges med 1,02-1,05 for at kompensere for, at nogle boformer har afvist 
data. Opregningen anvendes udelukkende i opgørelsen over antal brugere i alt. I opgørelser 
over fordelinger på alder, køn og forsørgelsesydelser opregnes der ikke til en landstotal.

Statistikken Boformer indeholder ikke oplysninger om den oprindelige opholdskommune for 
personer med ophold på herberger og forsorgshjem. Til brug for opgørelsen over det sam-
lede antal voksne modtagere af sociale indsatser, hvor der opregnes til landsplan på bag-
grund af de 37 kommuner, der har godkendt deres indberetninger til VBGS og KSI, er kom-
munefordelingen opgjort på baggrund af personens bopælskommune. Bopælskommunen er 
fremsøgt af Danmarks Statistik via befolkningsregistret og er den kommune, hvor brugeren 
senest havde folkeregisteradresse, såfremt dette ikke var på et herberg eller forsorgshjem. 
Det bemærkes, at der formentlig er en del usikkerhed forbundet med at anskue personens 
bopælskommune som den oprindelige opholdskommune. Det er fx sandsynligt, at borgeren 
kan have levet som hjemløs og dermed haft ophold i en anden kommune op til opholdet på 
en boform (SEL § 110), hvormed det i stedet kan være den kommune, som udgør den oprin-
delige opholdskommune. 
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Statistikken Kvindekrisecentre 
Social- og Ældreministeriets statistik Kvindekrisecentre indeholder oplysninger om alle kvin-
der og børn med påbegyndte ophold på kvindekrisecentre efter servicelovens § 109 fra 1. ja-
nuar 2017. Statistikken varetages af Danmarks Statistik.  
 
Statistikken indeholder ikke oplysninger om ophold, der er påbegyndt før 1. januar 2017. An-
tallet af kvinder med ophold i særligt 2017 vil derfor reelt have været højere, idet nogle kvin-
der vil have påbegyndt deres ophold i et tidligere år.   
  
Kvinder og børn, der opholder sig anonymt på et krisecenter, jf. servicelovens § 109, stk. 2, 
indgår også i statistikken, men uden cpr-nummer. I opgørelsen over antal kvinder med op-
hold på kvindekrisecentre medtages også anonyme ophold. Rent teknisk tildeles kvinder med 
anonyme ophold et fiktivt pseudonymiseret CPR-nummer i statistikken. Det er derfor ikke mu-
ligt at se, hvorvidt de anonyme ophold er foretaget af samme kvinde eller forskellige kvinder. 
Opgørelsen over antallet af kvinder med ophold på et kvindekrisecenter er derfor et overesti-
mat, idet de anonyme ophold i nogle tilfælde kan være blevet foretaget af samme kvinde. De 
anonyme ophold udgør ca. mellem 5 og 10 pct. af alle ophold i det enkelte år.  
 
Statistikken Kvindekrisecentre indeholder ikke oplysninger om den oprindelige opholdskom-
mune for kvinder med ophold på kvindekrisecentre. Til brug for opgørelsen over det samlede 
antal voksne modtagere af sociale indsatser, hvor der opregnes til landsplan på baggrund af 
de 37 kommuner, der har godkendt deres indberetninger til VBGS og KSI, er kommuneforde-
lingen opgjort på baggrund af kvindens bopælskommune. Bopælskommunen er fremsøgt af 
Danmarks Statistik via befolkningsregistret og er den kommune, hvor kvinden senest havde 
folkeregisteradresse, såfremt dette ikke var på et kvindekrisecenter. Det bemærkes, at der 
formentlig er usikkerhed forbundet med at anskue kvindens bopælskommune som den oprin-
delige opholdskommune. Kvinden kan fx primært have haft ophold i en anden kommune op 
til opholdet på et kvindekrisecenter, hvormed det i stedet kan være den kommune, som ud-
gør den oprindelige opholdskommune. 
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Statistikken Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere  
Statistikken Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS) er baseret på 
indberetninger fra kommuner til stofmisbrugsdatabasen på individniveau om personer i stof-
misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142.  
 
Det er på baggrund af VBGS ikke muligt at opdele, hvem der har modtaget henholdsvis so-
cial stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og lægeligt stofmisbrugsbehandling efter 
sundhedsloven. Det er dog muligt at udsondre, hvem der har modtaget lægelig stofmisbrugs-
behandling, men det kan ikke udsondres, hvor stor en andel af denne gruppe, der samtidig 
har modtaget behandling efter serviceloven. Det vides dog fra praksis i kommunerne, at de 
fleste borgere, der har behov for lægelig behandling, også modtager social stofmisbrugsbe-
handling.  
 
Statistikken omfatter desuden ikke oplysninger om anonyme stofmisbrugsbehandlinger efter 
servicelovens § 101 a eller om stofmisbrugsbehandlinger ved Kriminalforsorgen. 
  
Danmarks Statistik har været ansvarlig for statistikken siden 2017. Data for 2015 har ikke 
gennemgået samme detaljerede kvalitetskontrol som de efterfølgende år, således skal for-
tolkningen af data mellem 2015 og hhv. 2016, 2017, 2018 og 2019 foretages varsomt. Derfor 
omfatter opgørelsen af antal personer i stofmisbrugsbehandling perioden 2016-2019. 
 
Personer i behandling for et stofmisbrug i perioden 2016-2019 er opgjort på baggrund af de 
kommuner, der har godkendt deres indberetninger i hele perioden 2016-2019. Derudover 
indgår Horsens kommune ikke, da indberetningerne fra Horsens kommune ikke er fuldt dæk-
kende for 2019. Opgørelsen af personer i behandling i perioden 2016-2019 er derved baseret 
på indberetninger fra 72 kommuner. Kommunerne er fordelt ud over landet, men det skal be-
mærkes, at Aarhus og København ikke indgår. Det betyder, at opgørelsen skal tages med 
forbehold, da der kan være kommunale forskelle, som der ikke er taget højde for. 
  
Antal personer i stofmisbrugsbehandling i perioden 2016-2019 i de 72 kommuner er opregnet 
til landsplan på baggrund af indbyggertal i alderen 18-64 år. Vægten til opregning er dannet 
som summen af indbyggertallet i alderen 18-64 år ultimo året i perioden 2016-2019 på lands-
plan divideret med det tilsvarende indbyggertal i de 72 kommuner. Vægtningen indebærer, at 
antallet af personer i stofmisbrugsbehandling på landsplan findes som antal modtagere i de 
72 kommuner ganget med 1,634. Der er benyttet samme vægt alle årene 2016-2019. 
 
Det er Social- og Ældreministeriets erfaring, at det overordnede niveau for antallet af perso-
ner i stofmisbrugsbehandling er nogenlunde stabilt på tværs af forskellige udgivelser af stati-
stikken og dermed forskellige kommuneudvalg. Eksempelvis skønnes det på baggrund af de 
72 kommuner fra seneste udgivelse af statistikken, at 18.200 personer var i behandling for et 
stofmisbrug i 2018. Baseret på en tidligere udgivelse af statistikken med 81 kommuner, her-
iblandt Københavns kommune, blev det skønnet, at 18.500 personer var i behandling i 2018. 
Det svarer til en difference på knap 2 pct.  
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Statistikken Det Nationale Alkoholbehandlingsregister 
Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) indeholder oplysninger om personer, der er 
eller har været indskrevet i alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141. Statistikken blev 
oprindelig startet af Sundhedsstyrelsen i 2006 og blev i 2012 flyttet til Statens Serum Institut. 
Siden 2015 er NAB blevet administreret af Sundhedsdatastyrelsen. 
 
Det er obligatorisk for både offentlige og private behandlingsinstitutioner at indberette alko-
holbehandlinger, som kommunerne har visiteret til, til Sundhedsdatastyrelsen. Registret inde-
holder desuden oplysninger om private finansierede alkoholbehandlinger. Det skal dog næv-
nes, at indberetninger af privat finansierede behandlinger er frivillig og kan derfor være un-
dervurderet i data.  
 
NAB indeholder også informationer om anonyme alkoholbehandlingsforløb. Rent teknisk får 
personer i anonym behandling tildelt et fiktivt klientnummer i registret. Der er derfor ikke mu-
ligt at se, hvorvidt flere af de anonyme behandlingsforløb er tilknyttet den samme person.  
 
Opgørelsen af personer i alkoholbehandling omfatter kun personer i offentligt finansieret, 
ikke-anonym behandling.  
 
Data om alkoholbehandlingsforløb i 2019 er ikke tilgængeligt. Det skyldes, at Sundhedsdata-
styrelsen pågår et arbejde om at modernisere deres indberetningssystem, som vil give data 
et kvalitetsløft. Moderniseringen betyder, at der i en periode ikke vil være adgang til data om 
alkoholbehandlinger.   
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Statistikken om kontante ydelser 
Modtagere af merudgiftsydelse til børn og unge efter servicelovens § 41, tabt arbejdsfortjene-
ste efter servicelovens § 42 og merudgiftsydelse til voksne efter servicelovens § 100 er op-
gjort på baggrund af statistikken Hjælp i særlige tilfælde, der er en del Danmarks Statistiks 
kontanthjælpsstatistik. Statistikken omfatter indberetninger fra langt de fleste kommuner.  
 
Statistikken vurderes overordnet set at være dækkende, idet alle kommuner indgår. Tilbage i 
tid er der enkelte kommuner, der ikke har registreret modtagere i statistikken. Dette gør sig 
gældende for tabt arbejdsfortjeneste, hvor syv kommuner ikke har registreret modtagere før 
2018, men har modtagere i årene 2018 og 2019. Udviklingen i tabt arbejdsfortjeneste fra 
2017 til 2018 skal derfor tages med forbehold.  
 
Der er ikke foretaget opregninger til landsplan for de år, hvor der er kommuner uden registre-
rede modtagere.  
 
Statistikken er struktureret efter den kommunale kontoplans funktion 5.57.72 ”Sociale for-
mål”. Der benyttes i analysen følgende: 
 

• Funktion 5.57.72.009: Merudgiftsydelse vedr. børn med nedsat funktionsevne 

• Funktion 5.57.72.010: Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 

• Funktion 5.57.72.015: Tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne 

 
Tallene for antal berørte modtagere af opgjort på baggrund tabeller i Danmarks Statistik stati-
stikbank. Tabellerne kan tilgås på https://www.statistikbanken.dk/KY050. Fra statistikbankens 
forside kan tabellen findes under emnet Levevilkår -> Offentligt forsørgede -> Kontanthjælp -
> Hjælp i særlige tilfælde (tabel KY050). Antal modtagere er opgjort som antal berørte modta-
gere i løbet af året. 
 
Fordelingen af modtagerne efter køn, alder og forsørgelsesydelser er foretaget på baggrund 
af individdata gennem Danmarks Statistiks Forskningsservice. I opgørelserne er der betinget 
på, at modtagerne er i befolkningen ultimo året og der er afgrænset på alder, jf. beskrivelsen i 
afsnittet om de kontante ydelser. I tabellerne over antal modtagere fra statistikbanken er der 
ikke afgrænset til bestemte aldersgrupper. 
 
 
 
  

https://www.statistikbanken.dk/KY050
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Bilag 2 Antal modtagere 

Dette bilag indeholder tallene for antal modtagere på landsplan, der fremgår af figurer i analy-
sen. Der er en tabel for hvert datagrundlag, da kommunedækningen og perioden med data er 
forskellige. 
 
Tabel 1 viser det samlede antal modtagere opgjort på tværs af registre i perioden 2017-2019, 
dog. ekskl. personer i alkoholbehandling. 
 

Tabel 1 
Modtagere af sociale indsatser i alt, 2017-2019 

 2017 2018 2019 

---------------------------------------- -------------------------------------Antal personer - 

Sociale indsatser i alt 104.200 106.800 107.100 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Opgjort på tværs af Danmarks Statistiks registre Handicap og Udsatte 
(voksne), Boformer, Kvindekrisecentre og registret Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere. Der er 
afgrænset til de 38 kommuner, der har godkendt alt data til både hhv Handicap og Udsatte (voksne) og registret 
om stofmisbrugsbehandling. For boformstatistikken og kvindekrisecenterstatistikken er der afgrænset til de 38 
kommuner baseret på borgerens bopælsadresse før opholdet. Antal personer er opregnet til landsplan pba. ind-
byggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Antal modtagere 
er opgjort som antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til nærmeste 100. Se bilag 1 for yderligere 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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Tabel 2 viser antal modtagere baseret på registret Handicap og udsatte (voksne) i perioden 
2015-2019. 
 

Tabel 2 
Antal modtagere af indsatser i registret Handicap og udsatte (voksne), 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

---------------------------------------------- ---------------------------------------------Antal personer  

Botilbud i alt 25.100 26.100 26.800 27.300 27.400 

- Midlertidige bo-
tilbud 7.600 7.900 8.100 8.400 8.500 

- Længereva-
rende botilbud 6.100 5.900 5.400 5.200 5.300 

- Botilbudslig-
nende tilbud 12.400 13.400 14.100 14.400 14.300 

Socialpædago-
gisk støtte 42.700 45.300 46.700 47.500 47.800 

Beskyttet be-
skæftigelse 9.900 10.100 10.000 9.800 9.700 

Aktivitets- og 
samværstilbud 17.200 17.900 17.800 17.700 17.900 

Borgerstyret 
personlig assi-
stance 

1.800 1.860 1.890 1.830 1.780 

Kontant tilskud 
til ansættelse af 
hjælpere 

530 540 530 510 490 

Ledsagerord-
ning 10.300 10.700 11.100 11.400 11.500 

Kontaktperson 
for døvblinde 320 330 350 380 370 

Behandling 260 250 230 390 350 

I alt 79.500 82.700 85.000 85.900 86.300 
 

Anm.: 18 år og derover ultimo året. Baseret på indberetninger fra 45 kommuner til Danmarks Statistik. Antal per-
soner er opregnet til landsplan pba. indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet med usikkerhed. Ind-byggertal er op-
gjort som 18-64-årige. Antal modtagere er opgjort som antal unikke berørte personer i året. Der er afrundet til 
nærmeste 100, bortset fra indsatserne BPA, kontant tilskud, kontaktperson for døvblinde og behandling, hvor der 
er afrundet til hele 10, da antallet af modtagere er er lavt. Se bilag 1 for yderligere. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
 
  



Modtagere af sociale indsatser på voksenområdet 
 

Velfærdspolitisk Analyse nr. 35, maj 2021 62 
 

Tabel 3 viser antallet af brugere af herberger og forsorgshjem i perioden 2015-2019, som er 
opgjort på baggrund af registret Boformer.

Tabel 3 
Antal brugere af herberger og forsorgshjem i registret Boformer, 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019

 ----------------------------------- ---------------------------------Antal personer

Herberger og forsorgshjem 6.212 6.422 6.506 6.655 6.694
 

Anm.: Brugere omfatter personer, der har benyttet boformer efter § 110 (SEL) på et tidspunkt i løbet af året. Ved 
indberetningen af data i 2019 er boformerne blevet bedt om at godkende data for perioden 2017-2019. Andelen 
af brugere med afviste ophold af boformerne er 5 pct. i 2017, 3 pct. i 2018 og 2 pct. i 2019. For at undgå at un-
derestimere antallet af brugere i de tre år, er der derfor opregnet til en landstotal. Se bilag 1 for yderligere. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Tabel 4 viser antallet af kvinder med ophold på kvindekrisecentre i perioden 2017-2019, som 
er opgjort på baggrund af registret Kvindekrisecentre.  
 

Tabel 4 
Antal kvinder med ophold på kvindekrisecentre i registret Kvindekrisecentre, 2017-2019 

 2017 2018 2019

----------------------------------- ---------------------------------Antal personer 

Kvindekrisecentre 1.664 2.031 2.164
 

Anm.: Omfatter kvinder der har taget ophold på et kvindekrisecenter efter § 109 (SEL) på et tidspunkt i løbet af 
året. Kvindekrisecenterstatistikken indeholder ikke oplysninger om ophold, der er påbegyndt før 1. januar 2017. 
Antallet af kvinder, der opholdt sig på et kvindekrisecenter i 2017, vil derfor være højere, da nogle kvinder vil 
have påbegyndt deres ophold før 2017. Se bilag 1 for yderligere. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
 
Tabel 5 viser antallet af modtagere af stofmisbrugsbehandling i perioden 2016-2019, som er 
opgjort på baggrund af registeret Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere.  
 

Tabel 5 
Modtagere af stofmisbrugsbehandling i registeret Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmis-
brugere, 2016-2019 

 2016 2017 2018 2019

----------------------------------- ---------------------------------Antal personer 

Stofmisbrugsbehandling 16.400 17.100 18.200 18.800
 

Anm.: Omfatter personer på 18 år eller derover, der modtog stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og 
sundhedslovens § 142 på et tidspunkt i løbet af året. Opgjort på baggrund af de 72 kommuner, der har godkendt 
deres indberetninger i perioden 2016-2019 og der har fuldt dækkende data for 2019. Tallene er opregnet til 
landsplan på baggrund af indbyggertal. Indbyggertal er opgjort som 18-64-årige. Se bilag 1 for yderligere. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 
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Tabel 6 viser modtagere af alkoholbehandling baseret på Det Nationale Alkoholbehandlings-
register i perioden 2015-2018.  
 

Tabel 6 
Modtagere af alkoholbehandling i Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018

----------------------------------- ---------------------------------Antal personer

Alkoholbehandling 14.200 14.100 14.700 15.300
 

Anm.: Omfatter personer på 18 år eller derover i offentlig finansieret, ikke-anonym alkoholbehandling efter § 141 i 
sundhedsloven på i et tidspunkt i løbet af året. Se bilag 1 for yderligere. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister. 

Tabel 7 viser modtagere af merudgiftsydelse vedr. børn og unge, tabt arbejdsfortjeneste og 
merudgiftsydelse til voksne baseret på statistikken om kontante ydelser. 
 

Tabel 7 
Modtagere af merudgiftsydelse til børn og unge, tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til 
voksne, 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019

----------------------------------- ---------------------------------Antal personer

Merudgifts-
ydelse vedr. 
børn og unge

21.735 20.601 19.237 17.218 15.495

Tabt arbejdsfor-
tjeneste * 13.543* 12.980* 13.022* 14.430* 14.574*

Merudgifts-
ydelse til voksne 13.604 13.519 10.522 8.413 7.817
 

Anm.: Antal modtagere opgjort som berørte personer i året i alle aldersgrupper. *) Den mindre stigning fra 2017 til 
2018 i tabt arbejdsfortjeneste skal ses i lyset af, at der fra 2018 og frem indgår syv kommuner, der ikke tidligere 
har registrerede modtagere af tabt arbejdsfortjeneste. Antal modtagere af tabt arbejdsfortjeneste må anses at 
være undervurderet med op til ca. 1.000 personer pr. år i perioden 2015-2017. Stigningen fra 2017 til 2018 i tabt 
arbejdsfortjeneste kan delvist dermed skyldes datamæssige forhold. Se bilag 1 for yderligere om data. 
Kilde: Danmarks Statistik, tabel KY050 
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