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Flere ældre hjemløse 

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af 

ældre hjemløse. Resultaterne viser, at antallet af hjemløse over 50 år, der 

gør brug af forsorgshjem og herberger, er steget med ca. 15 pct. fra 2009 

til 2015. 

 

Personer, som lever i hjemløshed, er en meget forskelligartet gruppe. Det 

kommer blandt andet til udtryk ved deres forskellige hjemløsesituationer, hvor 

nogle eksempelvis overnatter på forsorgshjem og herberger eller hos familie og 

venner, mens andre sover på gaden. Fælles for hjemløse er, at de ikke dispo-

nerer over egen bolig eller værelse. Denne analyse sætter fokus på ældre 

hjemløse over 50 år, der har overnattet på forsorgshjem eller herberger. 

 

Op mod en tredjedel af hjemløse med overnatninger på forsorgshjem og her-

berger i 2015 var 50 år eller derover. I 2015, der er det seneste år, der forelig-

ger data for, havde omkring 6.000 hjemløse overnattet på et forsorgshjem og 

herberg, og heraf udgjorde personer på 50 år eller derover 31 pct., jf. figur 1. 

 

Figur 1 

Hjemløse med ophold på forsorgshjem og herberger opdelt på alder, 2015 

 

Anm.: Berørte. Personer på 18 år eller derover, som indgår i befolkningsregistret ultimo året. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 

Antallet af hjemløse, der har gjort brug af forsorgshjem og herberger, har ligget 

relativt stabilt på omkring 6.000 personer i perioden 2009-2015, jf. figur 2. 
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Figur 2 

Hjemløse på forsorgshjem og herberger, 

2009-2015 

 

Figur 3 

Udvikling blandt hjemløse på forsorgshjem og 

herberger opdelt efter alder, 2009-2015 

 

Anm.: Berørte personer på 18 år eller derover, som indgår i befolkningsregistret ultimo året. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 

I denne periode er antallet af 18-29-årige og hjemløse på 50 år og derover 

steget, mens antallet af 30-49-årige er faldet. Antallet af hjemløse på 50 år eller 

derover er steget med ca. 250 personer fra 2009 til 2015, jf. figur 3.  

 

Det svarer til en stigning på ca. 15 pct. 

 

SFI (nu VIVE) gennemfører hvert andet år en landsdækkende hjemløsetælling. 

Resultaterne herfra viser ligeledes en stigning i antallet af ældre hjemløse. 

 

Hjemløsetællingerne omfatter personer, som ikke disponerer over egen (ejet 

eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige bo-

alternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller 

bekendte. Det gælder blandt andet brugere af forsorgshjem og herberger. Per-

soner uden et opholdssted den kommende nat er også medregnet. Herudover 

indgår personer, som afsoner under kriminalforsorgen eller opholder sig på et 

hospital eller behandlingssted, og som mangler en boligløsning, fordi vedkom-

mende skal løslades eller udskrives inden for 1 måned.  
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