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Geografisk dækning af tilbud 
på det specialiserede social
område  

Tilbud på det specialiserede socialområde omfatter en meget bred vifte af støtteformer 
til en række meget forskellige grupper af borgere. Tilbuddene omfatter fx misbrugsbe
handling, kvindekrisecentre, anbringelsessteder og bo- og dagtilbud til børn, unge og 
voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller særlige sociale problemer. Formå
let med denne analyse er at belyse den geografiske dækning af disse tilbud. Udgangs
punktet for analysen er data fra Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er en database over 
sociale tilbud til børn, unge og voksne. På Tilbudsportalen fremgår alle tilbuddene og 
deres afdelinger.  

Overordnet set ligger der tilbud eller afdelinger af tilbud på det specialiserede social
område i de fleste af landets kommuner. Med få undtagelser ligger der afdelinger af de 
enkelte tilbudstyper og til de enkelte målgrupper i størstedelen af kommunerne og i 
næsten alle landsdele. 

På voksenområdet er der 3.982 afdelinger fordelt på 2.158 tilbud. I alle kommuner, på 
nær Fanø Kommune, ligger der mindst én afdeling til voksenområdet. De sociale tilbud 
på voksenområdet dækker over et bredt spektrum af tilbudstyper målrettet borgere 
med forskellige behov.  

Der ligger botilbud eller botilbudslignende tilbud i alle på nær to kommuner. Ses der 
på antallet af pladser pr. indbygger, er botilbudspladserne spredt jævnt ud over hele 
landet. I store dele af Øst-, Vest- og Nordjylland samt Vest- og Sydsjælland er der rela
tivt mange pladser pr. indbygger, mens der er relativt færre pladser omkring hoved
staden. Et lignende billede ses for aktivitets- og samværstilbud samt beskyttede be
skæftigelsestilbud. Der ligger alkohol- og stofmisbrugsbehandlingstilbud i mange af 
landets kommuner, hvor de fleste af afdelingerne har ambulant eller dagbehandling, 
mens der er færre kommuner med døgnbehandlingstilbud. 

På børne- og ungeområdet er der i alt 1.182 afdelinger fordelt på 747 tilbud, som er 
placeret i 94 af landets 98 kommuner. Åbne døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder er de største anbringelsessteder, og disse typer af anbringelsessteder 
findes over hele landet. Særligt i Vest- og Sydsjælland er der mange pladser pr. 0-17 
årig, mens der er relativt færre pladser i store dele af Vestjylland.  

Afdelingerne kan være registreret til en eller flere af 46 forskellige målgrupper, som 
overordnet kan inddeles i de seks målgruppekategorier: fysisk funktionsnedsættelse, 
intellektuel/kognitiv forstyrrelse, udviklingsforstyrrelse, psykiske vanskeligheder, so
ciale problemer og øvrige målgrupper. Generelt ligger der afdelinger på voksenområ
det til de overordnede målgruppekategorier i størstedelen af kommunerne. På børne- 
og ungeområdet ligger der afdelinger til de overordnede målgruppekategorier i lidt 
færre kommuner, men afdelingerne ligger generelt spredt over alle landsdele.  
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1. Introduktion  
På det specialiserede socialområde findes der en række typer af tilbud til mennesker 

med funktionsnedsættelse eller sociale problemer. I Velfærdspolitisk Analyse ”Størrelse 

og virksomhedsformer for specialiserede sociale tilbud” belyses antallet af og størrelsen 

på de sociale tilbud. I denne analyse ses der nærmere på den geografiske dækning af til

buddene.  

Analysen indgår som en del af evalueringen af det specialiserede socialområde aftalt 

med finansloven for 2020. 

Der tages udgangspunkt i data fra Tilbudsportalen, og analysen indeholder derfor kun 

de typer af sociale tilbud, der fremgår af Tilbudsportalen. Tilbudsportalen indeholder 

blandt andet oplysninger om alle tilbud godkendt af socialtilsynet samt tilbud efter ser

vicelovens §§ 32, 36, 103 og 104, jf. boks 1. Plejefamilier og friplejeboliger1 indgår ikke i 

analysen. I afsnit 5 gennemgås opmærksomhedspunkter ved databehandlingen. 

Tilbuddene på Tilbudsportalen kan have flere afdelinger og har altid som minimum én 

afdeling. Afdelingerne er registreret som en eller flere tilbudstyper. Tilbudstypen er et 

udtryk for, hvilken lovhjemmel tilbuddet er oprettet og drives efter. For at belyse den 

geografiske dækning af sociale tilbud, ses der på, i hvor mange kommuner, der ligger af

delinger af de forskellige tilbudstyper målrettet bestemte målgrupper. Det er ikke nød

vendigvis et mål i sig selv, at der i alle kommuner ligger afdelinger af alle tilbudstyper til 

alle målgrupper. 

Overordnet kan afdelinger på Tilbudsportalen inddeles i afdelinger på voksenområdet 

og afdelinger på børne- og ungeområdet. En afdeling kan dog være registreret som til

budstyper til både voksne og børn og unge, hvilket er gældende for 12 pct. af afdelin

gerne. I denne analyse behandles afdelinger til voksne og afdelinger til børn og unge 

hver for sig. Afdelinger, der både er registreret som tilbudstyper på voksenområdet og 

på børne- og ungeområdet, vil indgå begge steder.  

1 Friplejeboliger er ikke underlagt socialtilsynet, og der skal foretages en afklaring af, hvorvidt de friplejeboliger, 
der er registreret på Tilbudsportalen, er korrekt registreret, eller om nogle af dem, reelt hører til Plejehjemsover-
sigten. Der er derfor nogen usikkerhed forbundet med, hvor mange friplejeboliger, der henvender sig til borgere 
med sociale udfordringer, og tilbuddene indgår derfor ikke i analyserne. Der var pr. 31. december 2019 29 friple-
jeboliger med i alt 771 pladser registreret på Tilbudsportalen. 
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Boks 1  

Tilbudsportalen 

Tilbudsportalen samler og formidler oplysninger om tilbud til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale 

problemer, tilbud til børn og unge, som er udsatte eller har en funktionsnedsættelse samt plejefamilier. Til

budsportalen indeholder, jf. § 3 i bekendtgørelsen om Tilbudsportalen, oplysninger om: 

• Alle tilbud og plejefamilier omfattet af socialtilsynsloven.  

• Tilbud efter servicelovens §§ 32, 36, 103 og 104, som er omfattet af kommunalt eller regionalt til

syn. 

• Friplejeboliger, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet i væsentligt omfang omfatter støtte 

efter § 85 i lov om social service/som ikke er registreret på Plejehjemsoversigten. 

Se notatet ”Om Tilbudsportalen” for en uddybet introduktion til Tilbudsportalen og tilbudsportalsdata. 

Tilbuddenes lovmæssige grundlag findes primært i serviceloven. I denne analyse vil det lovmæssige grundlag 

for tilbudstyperne være angivet, som det står på Tilbudsportalen.dk, i tabeller og figurer. I brødteksten vil 

tilbudstyperne blive benævnt uden angivelse af lovgrundlaget. Eksempelvis vil længerevarende botilbud refe

rere til tilbud/afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen længerevarende botilbud, § 108 i lov om social 

service, mens sikrede botilbud henviser til tilbud/afdelinger, der er godkendt som sikret botilbud, § 108 i lov 

om social service. 

Et tilbud kan have afdelinger i mere end én kommune. I analysen tages der udgangspunkt i afdelingernes 

adresse frem for tilbuddenes hovedadresse.   

2. Tilbud på voksenområdet 
Der ses indledningsvist på det samlede antal afdelinger og pladser på voksenområdet 

fordelt efter, hvorvidt der er tale om afdelinger med døgnophold eller dagophold/ambu

lant behandling. Efterfølgende kortlægges de enkelte former for tilbud separat alt efter 

om de eksempelvis er botilbud til voksne, misbrugsbehandlingstilbud mv. 

På voksenområdet er der er i alt 3.982 afdelinger, hvoraf 2.892 afdelinger er godkendt 

som tilbudstyper med døgnophold. Afdelinger med døgnophold omfatter længereva

rende botilbud, botilbudslignende tilbud, midlertidige botilbud, misbrugsbehandlings

tilbud med døgnophold, kvindekrisecentre samt forsorgshjem/herberger. 

Afdelingerne med døgnophold er fordelt over hele landet, og der ligger afdelinger i alle 

landets kommuner på nær Fanø og Læsø kommuner, jf. figur 1. Der er en tydelig sam

menhæng mellem antallet af afdelinger og antallet af pladser pr. 10.000 indbyggere, jf. 

figur 2. I mange af de kommuner, hvor der ligger mange afdelinger, er der også mange 

pladser pr. indbygger.  

-

-

-

-

-
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Figur 1  

Antal afdelinger godkendt som tilbudstyper 

med døgnophold på voksenområdet 

Figur 2  

Pladser, der er godkendt som tilbudstyper 

med døgnophold, pr. 10.000 indbyggere 

Anm.: Antal afdelinger (figur 1) og pladser (figur 2), der pr. 31. december 2019 er godkendt som tilbudstyper med 
døgnophold på voksenområdet. Pladser er opgjort pr. 10.000 18-64-årige indbyggere i kommunen. Der er 37 
afdelinger til døgnophold med i alt 444 pladser, der har uoplyst adresse, og som ikke indgår i opgørelsen. 
Friplejeboliger indgår ikke. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Af de 3.982 afdelinger på voksenområdet har 1.285 af afdelingerne ambulant eller dag

ophold. Afdelinger med ambulant eller dagophold omfatter her ambulant og dagbe

handling af stof- og alkoholmisbrug, aktivitets og samværstilbud samt beskyttede be

skæftigelsestilbud. Samme afdeling kan tilbyde både ambulant, dag- og døgnophold. 

Med undtagelse af Fanø, Dragør og Tårnby kommuner ligger der afdelinger med ambu

lant eller dagophold i alle kommuner, jf. figur 3. I Vest- og Sydsjælland samt dele af 

Nordjylland ligger der relativt mange pladser pr. 10.000 indbyggere på ambulante og 

dagtilbud, jf. figur 4.  

-

-

-

-
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Figur 3  

Antal afdelinger til ambulant eller dagophold 

på voksenområdet 

Figur 4  

Pladser til ambulant eller dagophold, pr. 

10.000 indbyggere 

Anm.: Antal afdelinger (figur 3) og pladser (figur 4), der pr. 31. december 2019 er registreret som tilbudstyper med 
ambulant og/eller dagophold på voksenområdet. Pladser er opgjort pr. 10.000 18-64-årige indbyggere i kom
munen. Der er 32 afdelinger til ambulant og/eller dagophold med i alt 1.206 pladser, der har uoplyst adresse, 
og som ikke indgår i opgørelsen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Opgørelserne ovenfor omhandler alle tilbudstyper på voksenområdet og dermed et me

get bredt spektrum af afdelinger målrettet forskellige behov.  

I de efterfølgende afsnit om afdelinger på voksenområdet præsenteres resultater inden 

for følgende tematiske grupperinger af tilbudstyperne: 

a) Botilbud og botilbudslignende tilbud2

b) Aktivitets- og samværstilbud og beskyttede beskæftigelsestilbud 

c) Misbrugsbehandlingstilbud 

d) Kvindekrisecentre og forsorgshjem og herberger 

2.1  Botilbud og botilbudslignende tilbud 
Botilbud omfatter længerevarende botilbud og sikrede botilbud efter servicelovens § 

108, midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, og botilbudslignende tilbud.  

Med undtagelse af sikrede botilbud, ligger der botilbud i de fleste af landets kommuner. 

I 96 kommuner ligger der mindst en afdeling, der er godkendt som botilbud eller botil

budslignende tilbud, jf. tabel 1. I 87 kommuner ligger der afdelinger, der er godkendt 

2 Botilbudslignende tilbud dækker over tilbud, omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn. 
Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, som leveres 
i andre boligformer end tilbud efter serviceloven. 

-

-

-
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) 

som længerevarende botilbud, mens der i 93 kommuner ligger afdelinger, der er god

kendt som hhv. botilbudslignede tilbud og midlertidige botilbud. Der er kun et enkelt 

sikret botilbud, og alle 14 afdelinger er placeret i Lolland kommune. 

Tabel 1  

Antal kommuner med mindst én afdeling godkendt som tilbudstypen 

Tilbudstype 
Antal kommuner med 

mindst én afdeling 
Antal afdelinger i alt, 

hele Danmark 

Længerevarende botilbud, § 108 87 656 

Sikret botilbud, § 108 1 14 

Botilbudslignende tilbud* 93 1.172 

Midlertidigt botilbud, § 107 93 1.343 

Botilbud i alt 96 2.681 

Note: * Botilbudslignende tilbud dækker over tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn 
(uddybet i boks 2 bagest i analysen.) 

Anm.: Antal kommuner, der pr. 31. december 2019 havde mindst en afdeling godkendt som tilbudstypen. Der er 20 
afdelinger, der er godkendt som botilbudslignede tilbud, 6 afdelinger, der er godkendt som længerevarende 
botilbud, og 12 afdelinger, der er godkendt som midlertidig botilbud, § 107, der har uoplyst adresse og derfor 
ikke tildelt en kommune. I opgørelsen over midlertidige botilbud, § 107, er rehabiliteringstilbud, § 107, også 
inkluderet selvom de er angivet hver for sig på Tilbudsportalen. Se bilag 1 tabel 1 for detaljeret opgørelse. Se 
i øvrigt boks 2 bagest i analysen.  

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Botilbudslignede tilbud er sammenlignelige med og henvender sig i nogen grad til 

samme målgruppe som tilbud, der er godkendt som botilbud efter serviceloven. I alle 

kommuner med undtagelse af Fanø, Læsø og Solrød kommuner ligger der afdelinger 

med pladser, der er godkendt som længerevarende botilbud og/eller botilbudslignende 

tilbud, jf. figur 5. Af bilag 1 figur 1-4 fremgår antal afdelinger og pladser pr. indbygger 

separat for hhv. botilbudslignede tilbud og længerevarende botilbud. 

-
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Figur 5  

Pladser på længerevarende botilbud og bo

tilbudslignende tilbud pr. 10.000 indbyggere 

Figur 6  

Pladser på midlertidige botilbud pr. 10.000 

indbyggere 

Anm.: Antal pladser, der pr. 31. december 2019 var godkendt til tilbudstyperne, opgjort pr. 10.000 18-64-årige ind
byggere i kommunen. Der er afdelinger med hhv. 225 pladser godkendt som botilbudslignede tilbud, 90 plad
ser som længerevarende botilbud og 66 pladser som midlertidige botilbud, der har uoplyst adresse, og som 
derfor ikke fremgår af opgørelserne. I opgørelsen over midlertidige botilbud, § 107, er rehabiliteringstilbud, § 
107, også inkluderet selvom de er angivet hver for sig på Tilbudsportalen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analy
sen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

I de fleste kommuner, ligger der afdelinger med pladser på midlertidige botilbud eller 

rehabiliteringstilbud. På store dele af Sjælland og i flere kommuner i Nordjylland er der 

flere end 30 pladser, der er godkendt som midlertidigt botilbud, pr. 10.000 indbyggere, 

jf. figur 6.  

2.2 Aktivitets- og samværstilbud og beskyttede beskæftigelsestil
bud 
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) og beskyttede beskæftigelsestilbud 

(servicelovens § 103) er dagtilbud til voksne. Der ligger afdelinger af aktivitets- og sam

værstilbud og beskyttede beskæftigelsestilbud i langt størstedelen af landets kommuner. 

Der ligger således aktivitets- og samværstilbud i 91 kommuner, mens der er beskyttede 

beskæftigelsestilbud i 81 kommuner, jf. tabel 2. 

-

-
-

-

-

-
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Tabel 2  

Antal kommuner med mindst én afdeling til tilbudstypen 

Tilbudstype 
Antal kommuner med 

mindst én afdeling 
Antal afdelinger i alt, 

hele Danmark 

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 91 843 

Beskyttede beskæftigelsestilbud, § 103 81 399 

Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttede 
beskæftigelsestilbud i alt 

93 1.073 

Anm.: Antal kommuner, der pr. 31. december 2019 havde mindst en afdeling registreret som tilbudstypen. Aktivitets- 
og samværstilbud, § 104 og beskyttede beskæftigelsestilbud, § 103 er underlagt kommunalt eller regionalt 
tilsyn, jf. serviceloven § 5 og § 148a. Der har i lovgivningen på opgørelsestidspunktet ikke være regler for 
hyppigheden og indholdet af disse tilsyn. Der er 19 afdelinger, der er registreret som aktivitets- og samværstil
bud, og 10 afdelinger, der er registreret som beskyttede beskæftigelsestilbud, der har uoplyst adresse og der
for ikke tildelt en kommune. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Når der ses på antallet af pladser pr. indbygger i kommunen er pladserne på aktivitets- 

og samværstilbud relativt jævnt fordelt over hele landet. Der er således ikke landsdele, 

hvor der er få pladser pr. indbygger i alle landsdelens kommuner, jf. figur 7. Blandt de 91 

kommuner, hvor der ligger aktivitets- og samværstilbud, ligger der i ca. en tredjedel af 

kommunerne under 46 pladser pr. 10.000 indbyggere. Omkring en tredjedel har mellem 

46 og 70 pladser, mens den resterende tredjedel har over 70 pladser pr. 10.000 indbyg

gere. 

-
-

-
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Figur 7  

Pladser pr. 10.000 indbyggere, aktivitets- og 

samværstilbud, § 104 

Figur 8  

Pladser pr. 10.000 indbyggere, beskyttede 

beskæftigelsestilbud, § 103 

Anm.: Antal pladser til tilbudstypen pr. 10.000 18-64-årige indbyggere i kommunen pr. 31. december 2019. Der er 
19 afdelinger med i alt 376 pladser til aktivitets- og samværstilbud, § 104 og 10 afdelinger med i alt 113 plad
ser til beskyttede beskæftigelsestilbud, § 103, med uoplyst adresse. Disse pladser indgår ikke i figurerne. 
Syddjurs Kommune har en afdeling registreret til aktivitets- og samværstilbud, § 104, men afdelingen har ikke 
oplyst antallet af pladser og fremgår derfor med 0 pladser. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

De fleste kommuner i Vest- og Sydsjælland har relativt mange pladser pr. indbygger, der 

er registreret som beskyttede beskæftigelsestilbud. Samtidig er der ikke nogen landsdele 

med få pladser pr. indbygger i alle landsdelens kommuner, jf. figur 8.  

2.3 Misbrugsbehandlingstilbud 
Der er i alt 243 afdelinger, der er godkendt som misbrugsbehandlingstilbud, som omfat

ter både ambulante, dag- og døgntilbud til behandling af alkoholmisbrug (sundhedslo

vens § 141) og stofmisbrug (servicelovens § 101 og § 101a). Afdelingerne er placeret i 78 

af landets kommuner. I 74 kommuner ligger der afdelinger med ambulant eller dagbe

handling af stofmisbrug, mens der er stofmisbrugsbehandling med døgnophold i 17 

kommuner.  For alkoholmisbrugsbehandling ligger der ambulant- eller dagbehandlings

tilbud i 72 kommuner og døgnbehandlingstilbud i 15 kommuner, jf. tabel 3.  

-

-

-

-

-
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Tabel 3  

Antal kommuner med mindst én afdeling godkendt som tilbudstypen 

Tilbudstype 
Antal kommuner med 

mindst én afdeling 
Antal afdelinger i alt, 

hele Danmark 

Ambulant- og dagbehandlingstilbud af stofmisbrug, 
§ 101 – Voksne 

74 161 

Døgnbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101, jf. § 
107 

17 28 

Ambulant- og dag behandlingstilbud af alkoholmis
brug, SUL § 141 

72 133 

Døgnbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, SUL §141 15 24 

Misbrugsbehandlingstilbud i alt 78 243 

Anm.: Antal kommuner, der pr. 31. december 2019 havde mindst en afdeling godkendt som tilbudstypen. Ambulant- 
og dagbehandlingstilbud af stofmisbrug, § 101 – voksne omfatter også anonym ambulant stofmisbrugsbe
handling, § 101a. Der er 5 afdelinger, der er godkendt som ambulant og/eller dagbehandling af stofmisbrug, 2 
afdelinger, der er godkendt som ambulant og/eller dagbehandling af alkoholmisbrug og 1 afdeling, der er god
kendt som døgnbehandlingstilbud af alkoholmisbrug, SUL § 141, der har uoplyst adresse og derfor ikke tildelt 
en kommune. Se bilag 1 tabel 1 for detaljeret opgørelse. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Stofmisbrugsbehandlingstilbuddene ligger fordelt over hele landet. Der ligger døgnbe

handlingstilbud i alle landsdele med undtagelse af Østsjælland og Københavns omegn. 

Sydjylland er den landsdel, hvor der ligger døgntilbud til stofmisbrugsbehandling i flest 

af landsdelens kommuner, jf. figur 9. 

-

-

-

-
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Figur 9  

Kommuner med stofmisbrugsbehandling 

Figur 10  

Kommuner med alkoholmisbrugsbehandling 

Anm.: Afdelinger i kommunen pr. 31. december 2019. Kortet til venstre angiver, hvorvidt der ligger en afdeling i kom
munen, der er godkendt som døgnbehandlingstilbud og/eller ambulant/dagbehandling af stofmisbrug, § 101. 
Kortet til højre viser tilsvarende for alkoholmisbrugsbehandling, SUL §141. Se i øvrigt boks 2 bagest i analy
sen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Alkoholbehandlingstilbuddene ligger jævnt spredt ud over hele landet. I de fleste kom

muner, hvor der ligger døgnbehandlingstilbud, ligger der også ambulante og/eller dag

behandlingstilbud af alkoholmisbrug, jf. figur 10. 

2.4  Kvindekrisecentre og forsorgshjem/herberger 
Der er i alt 147 afdelinger, der er godkendt som forsorgshjem/herberger (servicelovens § 

110), og 61 afdelinger, der er godkendt som kvindekrisecentre (servicelovens § 109). Der 

ligger forsorgshjem/herberger i 44 af landets kommuner, mens der ligger kvindekrise

centre i 42 kommuner, jf. tabel 4. 

Tabel 4  

Antal kommuner med mindst én afdeling godkendt som tilbudstypen 

Tilbudstype 
Antal kommuner med 

mindst én afdeling 
Antal afdelinger i alt, 

hele Danmark 

Forsorgshjem/herberg, § 110 44 147 

Kvindekrisecenter, § 109 42 61 

Anm.: Antal kommuner, der pr. 31. december 2019 havde mindst en afdeling godkendt som tilbudstypen. Der er 2 
afdelinger, der er godkendt som kvindekrisecenter, der har uoplyst adresse, og derfor ikke er tildelt en kom
mune. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-

-

-

-

-

-
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Med undtagelse af enkelte kommuner er der pladser på kvindekrisecentre og herberger i 

mindst en af nabokommunerne i de tilfælde, hvor kommunen ikke selv har en afdeling. I 

17 kommuner er der 1-20 pladser på forsorgshjem/herberger, mens der er 12 kommuner 

med 21-40 pladser og 15 kommuner med mere end 40 pladser. I 13 kommuner er der 1-6 

pladser, der er godkendt til kvindekrisecenter, mens 15 kommuner har 7-10 pladser, og i 

14 kommuner er der flere end 10 pladser, der er godkendt til kvindekrisecenter, jf. figur 

11 og 12. Der er ikke landsdele, hvor der er få eller ingen pladser i alle landsdelens kom

muner. 

Figur 11  

Pladser i alt, forsorgshjem/herberg, § 110 

Figur 12  

Pladser i alt, kvindekrisecenter, § 109 

Anm.: Antal pladser i alt, der er godkendt til tilbudstypen pr. 31. december 2019. Der er 2 afdelinger med i alt 23 
pladser, der er godkendt til kvindekrisecenter, § 109, med uoplyst adresse, disse indgår ikke i opgørelsen. Se 
i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

3. Tilbud på børne- og ungeområdet 
Der ses indledningsvist på det samlede antal afdelinger og pladser på børne- og unge

området fordelt efter, hvorvidt der er tale om afdelinger med døgnophold eller dagop

hold/ambulant behandling. Efterfølgende gennemgås de enkelte typer for tilbud sepa

rat, hvor der først ses på anbringelsessteder og derefter særlige dag- og klubtilbud samt 

ambulant stofmisbrugsbehandling. 

Der er i alt 1.182 afdelinger, der er registreret som tilbudstyper på børne- og ungeområ

det. Heraf er 1.066 af afdelingerne godkendt som tilbudstyper med døgnophold. Tilbud 

med døgnophold omfatter her anbringelsessteder med undtagelse af plejefamilier. Afde

lingerne med døgnophold til børn og unge er placeret i 92 af landets kommuner, jf. figur 

13. Når der ses på antallet af pladser pr. 10.000 0-17-årige indbyggere i kommunen har 

-

-

-

-

-

-
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især flere kommuner i Vest- og Sydsjælland relativt mange pladser pr. indbygger, jf. fi

gur 14.   

 
Figur 13  

Antal afdelinger godkendt som tilbudstyper 

med døgnophold på børne- og ungeområdet 

Figur 14  

Pladser, der er godkendt som tilbudstyper 

med døgnophold pr. 10.000 indbyggere 

Anm.: Antal afdelinger (figur 13) og pladser (figur 14), der pr. 31. december 2019 er godkendt som tilbudstyper med 
døgnophold på børne- og ungeområdet. Pladser er opgjort pr. 10.000 0-17-årige indbyggere i kommunen. 
Der er 6 afdelinger til døgnophold med i alt 39 pladser, der har uoplyst adresse, og som ikke indgår i opgørel
sen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Der er 135 af de 1.182 afdelinger, der er registreret som tilbudstyper med ambulant eller 

dagophold. Afdelinger med ambulant eller dagophold omfatter særlige dag- og klubtil

bud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

samt ambulant stofmisbrugsbehandling til personer under 18 år. Disse afdelinger ligger 

i 62 af landets 98 kommuner, jf. figur 15. Pladserne er generelt spredt ud over hele lan

det, og der er således ingen landsdele, hvor alle kommuner har relativt mange eller få 

pladser pr. indbygger. Der er dog nogle landsdele, hvor der i flere af kommunerne ikke 

ligger nogen afdelinger med pladser til ambulant eller dagophold, jf. figur 16.    

-

-

-

-
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Figur 15  

Antal afdelinger til ambulant eller dagophold 

på børne- og ungeområdet 

Figur 16  

Pladser til ambulant eller dagophold pr. 

10.000 indbyggere 

Anm.: Antal afdelinger (figur 15) og pladser (figur 16), der pr. 31. december 2019 er registreret som tilbudstyper med 
ambulant og/eller dagophold på børne- og ungeområdet. Pladser er opgjort pr. 10.000 0-17-årige indbyggere i 
kommunen. Der er 6 afdelinger til ambulant og/eller dagophold med i alt 57 pladser, der har uoplyst adresse, 
og som ikke indgår i opgørelsen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

I de følgende afsnit om tilbud på børne- og ungeområdet præsenteres resultaterne inden 

for de to tematiske grupperinger af tilbudstyperne: 

a) Anbringelsessteder 

b) Særlige dag- og klubtilbud samt ambulant stofmisbrugsbehandling  

3.1  Anbringelsessteder 
Når der ses bort fra plejefamilier er åbne døgninstitutioner (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 

7) og socialpædagogiske opholdssteder (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6) de to mest ud

bredte typer af anbringelsessteder. Der ligger således åbne døgninstitutioner i 73 kom

muner og socialpædagogiske opholdssteder i 83 kommuner, jf. tabel 5. De øvrige fem ty

per af anbringelsessteder ligger i 2-8 kommuner, hvilket bl.a. skyldes, at der på lands

plan er forholdsvis få afdelinger af disse typer. 

-

-

-

-
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Tabel 5  

Antal kommuner med mindst én afdeling godkendt som tilbudstypen 

Tilbudstype 
Antal kommuner med 

mindst én afdeling 
Antal afdelinger i alt, 

hele Danmark 

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 73 378 

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 83 655 

Delvist lukket døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 
63 a 5 7 

Sikret døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b 8 10 

Socialpædagogisk efterskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 
8 

4 5 

Socialpædagogisk kostskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 6 10 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 2 4 

Anbringelsessteder i alt 92 1.066 

Anm.: Antal kommuner, der pr. 31. december havde mindst en afdeling godkendt til tilbudstypen. Der er 3 afdelinger 
der er godkendt som åben døgninstitution og 3 afdelinger, der er godkendt som socialpædagogisk opholds
sted, der har uoplyst adresse. Disse er i opgørelserne ikke tildelt en kommune. Se i øvrigt boks 2 bagest i 
analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

I de fleste kommuner ligger der mindst én afdeling, der er godkendt som socialpædago

gisk opholdssted eller åben døgninstitution. Der er således blot seks kommuner, hvor 

der hverken ligger åbne døgninstitutioner eller socialpædagogiske opholdssteder, jf. fi

gur 17. Når der ses på antal pladser ift. indbyggertal, har især mange af de sjællandske 

kommuner mange pladser pr. 10.000 0-17-årige indbyggere, jf. figur 18. 

-

-

-
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Figur 17  

Antal afdelinger godkendt som åben døgnin

stitution, § 66, stk. 1, nr. 7 eller socialpæda

gogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 

Figur 18  

Pladser pr. 10.000 0-17-årige, åben døgnin

stitution, § 66, stk. 1, nr. 7 og socialpædago

gisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 

Anm.: Antal afdelinger (figur 17) og antal pladser pr. 10.000 0-17-årige indbyggere i kommunen (figur 18), der pr. 31. 
december 2019 var godkendt som åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 eller socialpædagogisk opholds
sted, § 66, stk. 1, nr. 6. Der er 6 afdelinger, der er godkendt til åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 eller 
socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6, med uoplyst adresse. Disse afdelinger indgår ikke i figuren. 
Ærø Kommune har en afdeling, der er godkendt som socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6. Afde
lingen har ikke oplyst antallet af pladser og fremgår derfor med 0 pladser. Pladser på anbringelsesstederne 
kan i nogle tilfælde også anvendes af børn og unge i aflastningsophold. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Der ligger delvist lukkede døgninstitutioner (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, jf. § 63 a) i 

fem kommuner, der fordeler sig mellem de tre regioner Midtjylland, Hovedstaden og 

Sjælland. De sikrede døgninstitutioner (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, jf. § 63 b), der 

ligger i 8 kommuner, er fordelt mellem alle fem regioner, jf. tabel 6. De socialpædagogi

ske efterskoletilbud (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 8) ligger i Region Midtjylland og Re

gion Sjælland, mens de socialpædagogiske kostskoletilbud (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 

8) ligger i regionerne Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland, og der ligger skibsprojek

ter (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6) i regionerne Nordjylland og Sjælland. Der er relativt 

få afdelinger, der er godkendt som disse typer af anbringelsessteder, der er således mel

lem 4 og 10 afdelinger, der er godkendt som hver af de fem typer af anbringelsessteder. 

- -

- -

-

-

-

-

-

-
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Tabel 6  

Kommuner og regioner, hvor der ligger afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen 

Tilbudstype Kommune Region 

Delvist lukket døgninstitution, § 66, 
stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a 

Frederikssund, Norddjurs, Odsherred, 
Rudersdal og Aarhus. 

Hovedstaden, Midtjylland og 
Sjælland. 

Sikret døgninstitution, § 66, stk. 1, 
nr. 7 jf. § 63 b 

Brønderslev, Halsnæs, Herning, Kø
benhavn, Middelfart, Norddjurs, Ods
herred og Stevns. 

Hovedstaden, Midtjylland, 
Nordjylland, Sjælland og Syd
danmark. 

Socialpædagogisk efterskoletilbud, § 
66, stk. 1, nr. 8 

Guldborgssund, Lemvig, Norddjurs 
og Vordingborg. 

Midtjylland og Sjælland. 

Socialpædagogisk kostskoletilbud, § 
66, stk. 1, nr. 8 

Faaborg-Midtfyn, Fredensborg, Glad
saxe, Gribskov, Tønder og Vording
borg. 

Hovedstaden, Sjælland og 
Syddanmark. 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 Holbæk og Thisted. Nordjylland og Sjælland 

Anm.: Kommuner og regioner, der pr. 31. december havde mindst en afdeling godkendt som tilbudstypen. Se i øv
rigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

3.2  Øvrige tilbud til børn og unge  
Særlige dagtilbud (servicelovens § 32) og klubtilbud (servicelovens § 36) leverer pasning 

og aktivitets- og samværsydelser til børn og unge, der pga. betydeligt og varigt nedsat fy

sisk eller psykisk funktionsevne har behov, som ikke kan dækkes af de almindelige dag- 

og klubtilbud. De 40 afdelinger, der er registreret som særlige dagtilbud, ligger i 24 af 

landets kommuner, mens de 16 afdelinger registreret som særlige klubtilbud, ligger i 13 

af landets kommuner, jf. tabel 7.  

Tabel 7  

Antal kommuner med mindst én afdeling til tilbudstypen, børne- og ungeområdet 

Tilbudstype 
Antal kommuner med 

mindst én afdeling 
Antal afdelinger i alt, 

hele Danmark 

Særlige dagtilbud, § 32 24 40 

Særlige klubtilbud, § 36 13 16 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 - Børn og 
unge 52 81 

Anm.: Antal kommuner, der pr. 31. december havde mindst en afdeling registreret til tilbudstypen. Der er 3 afdelin
ger, der er registreret som særlige dagtilbud, § 32 og 3 afdelinger godkendt som ambulant stofmisbrugsbe-
handling, § 101 – børn og unge, der har uoplyst adresse og derfor ikke er tildelt en kommune. Særlige dagtil
bud, § 32 og særlige klubtilbud, § 36 er underlagt kommunalt eller regionalt tilsyn, jf. serviceloven § 5 og § 
148a. Der har i lovgivningen på opgørelsestidspunktet ikke være regler for hyppigheden og indholdet af disse 
tilsyn. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Der er 81 afdelinger, der er godkendt som ambulant stofmisbrugsbehandling til perso

ner under 18 år. Der ligger afdelinger til ambulant stofmisbrugsbehandling til personer 

under 18 år i 52 kommuner jf. tabel 7. 

I 30 kommuner ligger der enten særlige dagtilbud eller særlige klubtilbud. De 30 kom

muner er spredt ud over det meste af landet, jf. figur 19. 

-
- -

-
-

-

-

-

-

-

-
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Figur 19  

Kommuner med særlige dagtilbud, § 32 

og/eller særlige klubtilbud, § 36 

Figur 20  

Pladser i alt, ambulant stofmisbrugsbehand

ling, § 101 - Børn og unge 

Anm.: Figur 19: Antal kommuner, der pr. 31. december 2019 havde mindst en afdeling registreret som tilbudstypen. 
Der er 3 afdelinger, der er registreret som særlige dagtilbud, § 32, der har uoplyst adresse og derfor ikke ind
går i figuren. Figur 20: Angiver, antallet af pladser, der pr. 31. december 2019 var godkendt til ambulant stof
bisbrugsbehandling, § 101 – Børn og unge. Der er 3 afdelinger med i alt 7 pladser, der er godkendt til ambu
lant stofmisbrugsbehandling, § 101 - Børn og unge, som har uoplyst adresse. Disse pladser indgår ikke i figu
rerne. Herlev og Skanderborg kommuner har hver 1 afdeling, der er godkendt til ambulant stofmisbrugsbe
handling, § 101 – børn og unge. Afdelingerne har angivet 0 pladser til tilbudstypen og kommunerne fremgår 
derfor med 0 pladser. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

I Nord- og Sydjylland er der i de fleste kommuner pladser til ambulant stofmisbrugsbe

handling til personer under 18 år, mens der i Vest- og Østjylland er flere kommuner, 

hvor der ikke er pladser til ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. figur 20. På Fyn er 

pladserne placeret i Middelfart, Odense og Svendborg kommuner, som alle har over 30 

pladser. På Sjælland er pladserne især placeret på Vestsjælland og i Hovedstadsområdet. 

4. Målgrupper 
Afdelingerne på Tilbudsportalen kan være registreret til en eller flere af 46 forskellige 

målgrupper. Målgrupperne kan inddeles i seks overordnede kategorier, som der tages 

udgangspunkt i, i de følgende afsnit. De seks kategorier er: 

• Fysisk funktionsnedsættelse 

• Intellektuel/kognitiv forstyrrelse 

• Udviklingsforstyrrelse  

• Psykiske vanskeligheder 

• Sociale problemer 

-

-
-
-
-

-

-
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• Øvrige målgrupper3

Der skelnes i opgørelserne mellem afdelinger på voksenområdet og afdelinger på børne- 

og ungeområdet. En afdeling kan godt være registreret til både voksne og børn, og unge, 

og vil i de tilfælde indgå i begge opgørelser. Ud over opdelingen mellem voksenområdet 

og børne- og ungeområdet, skelnes der ikke mellem hvilke tilbudstyper, afdelingerne er 

registreret som. Dvs. at der i nedenstående opgørelser eksempelvis ikke skelnes mellem, 

hvorvidt en afdeling, der er registreret til personer med angst, er et botilbud eller et 

kvindekrisecenter. Der er foretaget denne afgrænsning af analysen, da antallet af tabel

ler bliver meget omfattende, hvis der opdeles på både de 46 målgrupper og de forskellige 

typer af tilbud samtidigt. På Tilbudsportalen.dk at er det muligt at se en fuldstændig li

ste over de sociale tilbud for alle specifikke målgrupper og tilbudstyper. 

4.1  Fysisk funktionsnedsættelse 
Fysisk funktionsnedsættelse dækker over bl.a. kommunikationsnedsættelse, mobilitets

nedsættelse og erhvervet og medfødt døvblindhed. På voksenområdet ligger der afdelin

ger til personer med fysisk funktionsnedsættelse i 80 kommuner, mens det er 49 kom

muner på børne- og ungeområdet. 

Både på voksenområdet og børne- og ungeområdet er der flest kommuner, hvor der lig

ger afdelinger til borgere med kommunikationsnedsættelse, og i færrest kommuner lig

ger der afdelinger til erhvervet døvblindhed. På voksenområdet ligger der afdelinger 

målrettet personer med kommunikationsnedsættelse i 72 kommuner, mens der ligger 

afdelinger til personer med erhvervet døvblindhed i 8 kommuner. Tilsvarende på børne- 

og ungeområdet ligger der afdelinger til personer med kommunikationsnedsættelse i 36 

kommuner, mens der i 2 kommuner ligger afdelinger til personer med erhvervet døv

blindhed, jf. tabel 8.  

3 Målgrupper i kategorien øvrige målgrupper dækker over målgrupperne dømt til strafferetslig foranstaltning, 
flygtning, krigsveteran, multipel funktionsnedsættelse og sjældent forekommende funktionsnedsættelse. 

-

-

-

-

-

-

-

-

http://Tilbudsportalen.dk
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Tabel 8  

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen – Fysisk funktionsnedsættelse 

Målgruppe Voksenområdet Børne- og ungeområdet 

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen 

Fysisk funktionsnedsættelse 80 49 

Døvblindhed, erhvervet 8 2 

Døvblindhed, medfødt 12 4 

Hørenedsættelse 40 12 

Kommunikationsnedsættelse 72 36 

Mobilitetsnedsættelse 67 24 

Synsnedsættelse 42 17 

Anden fysisk funktionsnedsættelse 46 18 
 

Anm.: Antal kommuner med mindst én afdeling på hhv. voksenområdet og børne- og ungeområdet, der er registre
ret til målgruppen. Målgrupperne er ikke tilknyttet en bestemt tilbudstype. Målgrupper på afdelinger, der er 
registreret til tilbudstyper på både børne- og ungeområdet samt voksenområdet vil også indgå i opgørelserne, 
selvom målgruppen primært er relevant for det ene af de to områder. Der er 43 afdelinger på voksenområdet 
og 11 afdelinger på børne- og ungeområdet, der ikke har angivet en målgruppe og derfor ikke indgår i opgø
relsen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Der er 18 kommuner, hvor der ikke er afdelinger på voksenområdet, der er registreret til 

personer med fysisk funktionsnedsættelse. Disse 18 kommuner er fordelt over hele lan

det, jf. figur 21. På børne- og ungeområdet, er der en del kommuner, særligt omkring 

Nord- og Vestjylland, hvor der ikke ligger afdelinger til børn og unge med fysisk funkti

onsnedsættelse, jf. figur 22.  

-

-

-

-
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Figur 21  

Antal målgrupper i kategorien fysisk funkti

onsnedsættelse, voksenområdet 

Figur 22  

Antal målgrupper i kategorien fysisk funkti

onsnedsættelse, børne- og ungeområdet 

Anm.: Angiver om der pr. 31. december 2019 ligger afdelinger i kommunen, der er registreret til målgrupper i kate
gorien fysisk funktionsnedsættelse, og hvor mange målgrupper, afdelingerne tilsammen er registreret til. Se i 
øvrigt anmærkningen til tabel 8. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

4.2  Intellektuel/kognitiv forstyrrelse 
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse omfatter demens, erhvervet og medfødt hjerneskade, 

udviklingshæmning og anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse. I 95 kommuner ligger 

der afdelinger til voksne med intellektuel/kognitiv forstyrrelse, mens det på børne- og 

ungeområdet er i 79 kommuner. 

På voksenområdet ligger der afdelinger til personer med udviklingshæmning i 94 kom

muner, og i 43 kommuner ligger der afdelinger på socialområdet til personer med de

mens. På børne- og ungeområdet er det også afdelinger, til personer med udviklings

hæmning, der ligger i flest kommuner (69), mens der i 26 kommuner ligger afdelinger til 

børn og unge med erhvervet hjerneskade, jf. tabel 9. 

- -

-

-

-

-



Geografisk dækning af tilbud på det specialiserede socialområde

Velfærdspolitisk Analyse nr. 25, september 2020 23 

Tabel 9  

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen – Intellektuel/kognitiv forstyrrelse 

Målgruppe Voksenområdet Børne- og ungeområdet 

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen 

Intellektuel/kognitiv forstyrrelse 95 79 

Demens 43 - 

Hjerneskade, erhvervet 78 26 

Hjerneskade, medfødt 75 49 

Udviklingshæmning 94 69 

Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse 77 56 
 

Anm.: Antal kommuner med mindst én afdeling på hhv. voksenområdet og børne- og ungeområdet, der er registre
ret til målgruppen. Målgrupperne er ikke tilknyttet en bestemt tilbudstype. Målgrupper på afdelinger, der er 
registreret til tilbudstyper på både børne- og ungeområdet samt voksenområdet vil også indgå i opgørelserne, 
selvom målgruppen primært er relevant for det ene af de to områder. Målgruppen demens er hovedsageligt 
relevant på voksenområdet, hvorfor tilbud på børne- og ungeområdet, derfor ikke er opgjort. Der er 43 afdelin
ger på voksenområdet og 11 afdelinger på børne- og ungeområdet, der ikke har angivet en målgruppe og 
derfor ikke indgår i opgørelsen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

På voksenområdet er der 35 kommuner, hvor der ligger afdelinger til alle 5 målgrupper i 

kategorien intellektuel/kognitiv forstyrrelse. De 35 kommuner er spredt ud over hele 

landet, jf. figur 23. På børne- og ungeområdet er der også flere kommuner, hvor der lig

ger afdelinger, der tilsammen kan håndtere flere af målgrupperne i kategorien intellek

tuel/kognitiv forstyrrelse, jf. figur 24.  

-

-

-

-
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Figur 23  

Antal målgrupper i kategorien intellek

tuel/kognitiv forstyrrelse, voksenområdet 

Figur 24  

Antal målgrupper i kategorien intellek

tuel/kognitiv forstyrrelse, børne- og ungeom

rådet  

Anm.:  Angiver om der pr. 31. december 2019 ligger afdelinger i kommunen, der er registreret til målgrupper i kate
gorien intellektuel/kognitiv forstyrrelse, og hvor mange målgrupper, afdelingerne tilsammen er registreret til. 
Målgruppen demens, er ikke relevant for børne- og ungeområdet, og er derfor ikke opgjort. Se i øvrigt an
mærkningen til tabel 9. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

4.3  Udviklingsforstyrrelse 
Udviklingsforstyrrelse omfatter autismespektrumforstyrrelse, opmærksomhedsforstyr

relse som ADHD, udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, skolefærdighe

der og af tale og sprog samt anden udviklingsforstyrrelse. På voksenområdet ligger der 

afdelinger til målgrupper i kategorien udviklingsforstyrrelse i 91 kommuner, mens det 

på børne- og ungeområdet er i 83 kommuner.  

I 88 og 87 kommuner ligger der mindst én afdeling på voksenområdet til personer med 

hhv. autismespektrum og opmærksomhedsforstyrrelse. I færre kommuner, ligger der af

delinger til personer med udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, skole

færdigheder eller tale og sprog. Det samme billede ses på børne- og ungeområdet, hvor 

der dog er afdelinger i lidt færre kommuner, jf. tabel 10.  

- -

-

-

-

-

-

-

-
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Tabel 10  

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen – Udviklingsforstyrrelse 

Målgruppe Voksenområdet Børne- og ungeområdet 

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen 

Udviklingsforstyrrelse 91 83 

Autismespektrum 88 76 

Opmærksomhedsforstyrrelse 87 81 

Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdig
heder 

47 30 

Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder 51 45 

Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog 55 31 

Anden udviklingsforstyrrelse 69 45 
 

Anm.: Antal kommuner med mindst én afdeling på hhv. voksenområdet og børne- og ungeområdet, der er registre
ret til målgruppen. Målgrupperne er ikke tilknyttet en bestemt tilbudstype. Målgrupper på afdelinger, der er 
registreret til tilbudstyper på både børne- og ungeområdet samt voksenområdet vil også indgå i opgørelserne, 
selvom målgruppen primært er relevant for det ene af de to områder. Der er 43 afdelinger på voksenområdet 
og 11 afdelinger på børne- og ungeområdet, der ikke har angivet en målgruppe og derfor ikke indgår i opgø
relsen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

I 46 kommuner ligger der afdelinger på voksenområdet, der tilsammen henvender sig til 

5 eller 6 målgrupper i kategorien udviklingsforstyrrelse, jf. figur 25. På børne- og unge

området, er der 27 kommuner, hvor der ligger afdelinger til mellem 5 og 6 af målgrup

perne, jf. figur 26.   

-

-

-

-

-
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Figur 25  

Antal målgrupper i kategorien udviklingsfor

styrrelse, voksenområdet 

Figur 26  

Antal målgrupper i kategorien udviklingsfor

styrrelse, børne- og ungeområdet 

Anm.: Angiver om der pr. 31. december 2019 ligger afdelinger i kommunen, der er registreret til målgrupper i kate
gorien fysisk funktionsnedsættelse, og hvor mange målgrupper, afdelingerne tilsammen er registreret til. Se i 
øvrigt anmærkningen til tabel 10. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

4.5  Psykiske vanskeligheder 
Psykiske vanskeligheder omfatter bl.a. målgrupperne angst, depression, personligheds

forstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse. I 93 kommuner ligger der afdelinger til voksne 

med psykiske vanskeligheder, mens der i 86 kommuner ligger afdelinger til børn og 

unge med psykiske vanskeligheder.  

I 90 kommuner ligger der en eller flere afdelinger på voksenområdet til personer med 

hhv. personlighedsforstyrrelse og anden psykisk vanskelighed. På børne- og ungeområ

det ligger der i flest kommuner afdelinger til personer med tilknytningsforstyrrelse, jf. 

tabel 11.  

- -

-

-

-
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Tabel 11  

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen – Psykiske vanskeligheder 

Målgruppe Voksenområdet Børne- og ungeområdet 

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen 

Psykiske vanskeligheder 93 86 

Angst 89 55 

Depression 83 45 

Forandret virkelighedsopfattelse 87 43 

Personlighedsforstyrrelse 90 65 

Spiseforstyrrelse 50 36 

Stressbelastning 63 51 

Tilknytningsforstyrrelse 79 81 

Anden psykisk vanskelighed 90 66 
 

Anm.: Antal kommuner med mindst én afdeling på hhv. voksenområdet og børne- og ungeområdet, der er registret 
til målgruppen. Målgrupperne er ikke tilknyttet en bestemt tilbudstype. Målgrupper på afdelinger, der er regi
streret til tilbudstyper på både børne- og ungeområdet samt voksenområdet vil også indgå i opgørelserne, 
selvom målgruppen primært er relevant for det ene af de to områder. Der er 43 afdelinger på voksenområdet 
og 11 afdelinger på børne- og ungeområdet, der ikke har angivet en målgruppe og derfor ikke indgår i opgø
relsen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

På voksenområdet er der mange kommuner, hvor der ligger afdelinger, der tilsammen 

kan håndtere alle 8 målgrupper i kategorien psykiske vanskeligheder. Særligt i Østjyl

land og Vest- og Sydsjælland er der i mange kommuner, afdelinger til de 8 målgrupper, 

jf. figur 27. Også på børne- og ungeområdet, ligger der i mange kommuner i Vest- og 

Sydsjælland afdelinger til de 8 målgrupper, jf. figur 28.  

-

-

-
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Figur 27  

Antal målgrupper i kategorien psykiske van

skeligheder, voksenområdet 

Figur 28  

Antal målgrupper i kategorien psykiske van

skeligheder, børne- og ungeområdet 

Anm.: Angiver om der pr. 31. december 2019 ligger afdelinger i kommunen, der er registreret til målgrupper i kate
gorien fysisk funktionsnedsættelse, og hvor mange målgrupper, afdelingerne tilsammen er registreret til. Se i 
øvrigt anmærkningen til tabel 11. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

4.6  Socialt problem 
Målgrupperne i kategorien socialt problem omfatter bl.a. misbrug, prostitution, og selv

skadende adfærd. I 94 og 91 kommuner, ligger der afdelinger på hhv. voksenområdet og 

børne- og ungeområdet, der er registreret til målgruppekategorien socialt problem.  

I mange kommuner ligger der afdelinger til alkohol- og stofmisbrug på voksenområdet, 

mens der i færrest kommuner, ligger afdelinger til borgere i prostitution eller med sek

suelt krænkende adfærd. På børne- og ungeområdet, ligger der især afdelinger til mål

gruppen med omsorgssvigt som udfordring i mange kommuner, jf. tabel 12.  

- -

-

-

-

-
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Tabel 12  

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen – Socialt problem 

Målgruppe Voksenområdet Børne- og ungeområdet 

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen 

Socialt problem 94 91 

Alkoholmisbrug 82 46 

Hjemløshed 52 9 

Indadreagerende adfærd 65 60 

Kriminalitet, ikke-personfarlig 48 47 

Kriminalitet, personfarlig 29 33 

Omsorgssvigt 80 90 

Overgreb, andet 43 26 

Seksuelt krænkende adfærd 25 26 

Prostitution 11 2 

Seksuelt overgreb 50 37 

Selvskadende adfærd 73 61 

Stofmisbrug 85 65 

Udadreagerende adfærd 69 67 

Voldeligt overgreb 53 29 

Andet socialt problem 77 64 

Anm.: Antal kommuner med mindst én afdeling på hhv. voksenområdet og børne- og ungeområdet, der er registre
ret til målgruppen. Målgrupperne er ikke tilknyttet en bestemt tilbudstype. Målgrupper på afdelinger, der er 
registreret til tilbudstyper på både børne- og ungeområdet samt voksenområdet vil også indgå i opgørelserne, 
selvom målgruppen primært er relevant for det ene af de to områder. Der er 43 afdelinger på voksenområdet 
og 11 afdelinger på børne- og ungeområdet, der ikke har angivet en målgruppe og derfor ikke indgår i opgø
relsen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

På voksenområdet ligger der i 41 kommuner afdelinger, der tilsammen henvender sig til 

mellem 11 og 15 af målgrupperne i kategorien socialt problem, jf. figur 29. På børne- og 

ungeområdet, ligger der også i mange kommuner afdelinger, der tilsammen henvender 

sig til flere af målgrupperne i kategorien socialt problem, jf. figur 30. 

-

-



Geografisk dækning af tilbud på det specialiserede socialområde 

Velfærdspolitisk Analyse nr. 25, september 2020 30 

Figur 29  

Antal målgrupper i kategorien socialt pro

blem, voksenområdet 

Figur 30  

Antal målgrupper i kategorien socialt pro

blem, børne- og ungeområdet 

Anm.: Angiver om der pr. 31. december 2019 ligger afdelinger i kommunen, der er registreret til målgrupper i kate
gorien fysisk funktionsnedsættelse, og hvor mange målgrupper, afdelingerne tilsammen er registreret til. Se i 
øvrigt anmærkningen til tabel 12. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

4.7  Øvrige målgrupper 
Målgruppekategorien øvrige målgrupper dækker over målgrupper til personer dømt til 

strafferetslig foranstaltning, flygtninge, krigsveteraner, personer med multipel funkti

onsnedsættelse og personer med sjældent forekommende funktionsnedsættelse. Mål

grupperne i kategorien er dermed meget forskelligartede. 

På voksenområdet ligger der afdelinger til personer dømt til strafferetslig foranstaltning 

i 57 kommuner, afdelinger til flygtninge i 25 kommuner, afdelinger til krigsveteraner i 11 

kommuner, mens der ligger afdelinger til personer med multipel og sjældent forekom

mende funktionsnedsættelse i hhv. 60 og 23 kommuner. På børne- og ungeområdet lig

ger der afdelinger til børn og unge dømt til strafferetslig foranstaltning i 46 kommuner, 

afdelinger til flygtninge i 33 kommuner, samt afdelinger til børn og unge med multipel 

og sjældent forekommende funktionsnedsættelse i hhv. 42 og 20 kommuner, jf. tabel 13. 

- -

-

-

-

-

-
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Tabel 13  

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen – Øvrige målgrupper 

Målgruppe Voksenområdet Børne- og ungeområdet 

Antal kommuner med mindst én afdeling til målgruppen 

Øvrige målgrupper 79 74 

Dømt til strafferetslig foranstaltning 57 46 

Flygtning 25 33 

Krigsveteran 11 - 

Multipel funktionsnedsættelse 60 42 

Sjældent forekommende funktionsnedsættelse 23 20 
 

Anm.: Antal kommuner med mindst én afdeling på hhv. voksenområdet og børne- og ungeområdet, der er registre
ret til målgruppen. Målgrupperne er ikke tilknyttet en bestemt tilbudstype. Målgrupper på afdelinger, der er 
registreret til tilbudstyper på både børne- og ungeområdet samt voksenområdet vil også indgå i opgørelserne, 
selvom målgruppen primært er relevant for det ene af de to områder. Målgruppen krigsveteran, er i hovedreg
len ikke relevant for børne- og ungeområdet, og er derfor ikke opgjort. Der er 43 afdelinger på voksenområdet 
og 11 afdelinger på børne- og ungeområdet, der ikke har angivet en målgruppe og derfor ikke indgår i opgø
relsen. Se i øvrigt boks 2 bagest i analysen. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Målgrupperne i kategorien øvrige målgrupper er meget forskelligartede, men ses der al

ligevel på dækningen af målgruppekategorien, fremgår det, at der på voksenområdet lig

ger afdelinger til mere end 2 målgrupper i kategorien øvrige målgrupper i 29 kommu

ner, jf. figur 31. På børne- og ungeområdet er det i 19 kommuner, jf. figur 32. 

-

-

-

-

-

-



Geografisk dækning af tilbud på det specialiserede socialområde 

Velfærdspolitisk Analyse nr. 25, september 2020 32 

Figur 31  

Antal målgrupper i kategorien øvrige mål

grupper, voksenområdet 

Figur 32  

Antal målgrupper i kategorien øvrige mål

grupper, børne- og ungeområdet 

Anm.: Angiver om der pr. 31. december 2019 ligger afdelinger i kommunen, der er registreret til målgrupper i kate
gorien fysisk funktionsnedsættelse, og hvor mange målgrupper, afdelingerne tilsammen er registreret til. om
rådet. Målgruppen krigsveteran, er i hovedreglen ikke relevant for børne- og ungeområdet, og er derfor ikke 
opgjort. Se i øvrigt anmærkningen til tabel 13. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

- -

-
-
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6. Databehandling og opmærksomhedspunkter 
I forbindelse med opgørelserne i analysen er der en række informationer vedrørende da

tabehandling og generelle opmærksomhedspunkter, man bør være opmærksom på, jf. 

boks 2. 

Boks 2  

Databehandling og opmærksomhedspunkter 

Botilbudslignende tilbud: 

Botilbudslignende tilbud dækker over tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn 

(botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, som 

leveres i andre boligformer end tilbud efter serviceloven). På Tilbudsportalen dækker det over tilbud etable

ret i følgende boligformer: Lejebolig, lejeloven; almen bolig til særlige udsatte grupper, ABL § 149a, SUL § 

141; almen plejebolig, ABL § 5 stk. 2; almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1; almen ældre

bolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2; bofællesskab, ABL § 3 stk. 2 og § 5 stk. 3. 

Plejehjemsoversigten: 

Der er foretaget en frasortering af afdelinger, der vurderes reelt at høre til Plejehjemsoversigten, og som der

for ikke bør ligge på Tilbudsportalen. Frasorteringen er relevant for tilbud, der er registreret som følgende 

tilbudstyper: Botilbudslignede tilbud, ældreboligloven; almen plejebolig, ABL § 5 stk. 2; almen ældrebolig/-

handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1; almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2. Antallet af 

afdelinger, der er godkendt som disse tilbudstyper, kan derfor afvige fra de oplysninger, der findes på Til

budsportalen.dk

Pladser til tilbudstypen: 

På Tilbudsportalen bliver afdelingerne registreret til et antal pladser til hver tilbudstype. For at sikre tilbud

dene en fleksibilitet i anvendelsen af pladser og undgå at pladser står unødigt tomme, er der tilfælde, hvor 

samme konkrete plads er registreret som flere tilbudstyper. I sådanne tilfælde vil pladsen blive indberettet 

for den tilbudstype, den på indberetningstidspunktet blev anvendt til, og der kan således være flere pladser, 

som er potentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det indberettede antal. Opgørelse over antallet af pladser 

til en specifik tilbudstype kan give et underkantsskøn i de tilfælde, hvor der er pladser på afdelingen, der er 

registreret til flere tilbudstyper og dermed kan anvendes som flere tilbudstyper. 

Ambulant og dagbehandling af alkohol og stofmisbrug: 

Der er nogen usikkerhed forbundet med opgørelser af antallet af ambulante og dagtilbudspladser, da antallet 

af pladser ikke er begrænset af en fysisk kapacitet på samme måde som pladser med døgnophold. Det høje 

antal pladser skal i den forbindelse ses i sammenhæng med, at borgeren i ambulante- og dagbehandlingstil

bud typisk møder op til behandling på aftalte tidspunkter og derefter forlader stedet igen. 

Dagtilbudspladser: 

Der er nogen usikkerhed forbundet med opgørelser af antallet af pladser på dagtilbud til §§ 32, 36, 103 og 

104, da antallet af pladser ikke er begrænset af en fysisk kapacitet på samme måde som pladser med døgnop

hold. Antallet af pladser skal i den forbindelse ses i sammenhæng med, at borgeren i dagtilbud ikke nødven

digvis er der alle ugens dage. 

Afdelingernes adresse/kommune: 

I tilfælde, hvor afdelingens adresse er oplyst, men kommunenavn mangler, er kommunen manuelt tilføjet på 

baggrund af adressen. Hvor adressen er uoplyst er afdelingen ikke tildelt en kommune, men indgår i det sam

lede antal afdelinger.  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bilag 1 - Voksenområdet 

Tabel 1  

Antal kommuner med mindst én afdeling registreret som tilbudstypen, voksenområdet 

Tilbudstype 
Antal kommuner med 

mindst én afdeling 
Antal afdelinger i alt, 

hele Danmark 

Botilbud og botilbudslignende 

Lejebolig, Lejeloven 40 104 

Almen bolig til særlige udsatte grupper, ABL § 149a 1 4 

Almen plejebolig, ABL § 5 stk. 2 12 35 

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1 32 141 

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2 89 872 

Bofællesskab, ABL § 3 stk. 2 og § 5 stk. 3 10 37 

Længerevarende botilbud, § 108 87 656 

Sikret botilbud, § 108 1 14 

Midlertidigt botilbud, § 107 93 1.325 

Rehabiliteringstilbud, § 107 14 20 

Aktivitets- og samværstilbud og beskyttede beskæftigelsestilbud 

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 91 843 

Beskyttede beskæftigelsestilbud, § 103 81 399 

Misbrugsbehandlingstilbud 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 – Voksne 72 143 

Ambulant anonym stofmisbrugsbehandling, § 101a 33 40 

Dagbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101 17 24 

Døgnbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101, jf. § 107 17 28 

Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 70 122 

Dagbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, SUL § 141 19 30 

Døgnbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, SUL §141 15 24 

Kvindekrisecentre samt forsorgshjem og herberger 

Forsorgshjem/herberg, § 110 44 147 

Kvindekrisecenter, § 109 42 61 

I alt voksenområdet 97 3.982 

Anm.: Antal afdelinger, der pr. 31. december 2019 er registreret som tilbudstypen. I tilfælde, hvor afdelingens 
adresse er oplyst, men kommunenavn mangler, er kommunen manuelt tilføjet på baggrund af adressen. Der 
er 67 afdelinger, der har uoplyst adresse, og som ikke er tildelt en kommune. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 
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Tabel 2 

Antal afdelinger, der er registreret som tilbudstypen på voksenområdet, fordelt på regioner 

Tilbudstype 
Region Ho
vedstaden 

Region 
Midtjylland 

Region  
Nordjylland 

Region 
Sjælland 

Region  
Syddan

mark 

Uoplyst 
region 

 Antal afdelinger

Botilbud og botilbudslignende 

Botilbudslignende tilbud 215 350 169 159 259 20 

Længerevarende botilbud, § 
108 

132 117 89 197 115 6 

Sikret botilbud, § 108 0 0 0 14 0 0 

Midlertidigt botilbud, § 107 263 244 182 363 261 12 

Rehabiliteringstilbud, § 107 3 4 3 5 5 0 

Aktivitets- og samværstilbud og beskyttede beskæftigelsestilbud 

Aktivitets- og samværstilbud, 
§ 104 

229 184 113 133 165 19 

Beskyttede beskæftigelsestil
bud, § 103 93 83 47 89 77 10 

Misbrugsbehandlingstilbud 

Ambulant stofmisbrugsbe
handling, § 101 – Voksne 

54 22 18 16 28 5 

Ambulant anonym stofmis
brugsbehandling, § 101a 8 7 11 12 2 0 

Dagbehandlingstilbud - Stof
misbrug, § 101 

11 1 3 8 1 0 

Døgnbehandlingstilbud - Stof
misbrug, § 101, jf. § 107 5 4 4 2 13 0 

Ambulant alkoholmisbrugsbe
handling, SUL § 141 

51 18 16 14 22 1 

Dagbehandlingstilbud - Alko
holmisbrug, SUL § 141 14 1 3 8 3 1 

Døgnbehandlingstilbud - Al
koholmisbrug, SUL §141 

7 4 1 2 9 1 

Kvindekrisecentre samt forsorgshjem og herberger 

Forsorgshjem/herberg, § 110 63 36 12 11 25 0 

Kvindekrisecenter, § 109 24 8 5 12 10 2 

I alt voksenområdet 960 839 541 811 764 67 

Anm.: Antal afdelinger, der pr. 31. december 2019 er registreret som tilbudstypen. I tilfælde, hvor afdelingens 
adresse er oplyst, men regionsnavn mangler, er regionen manuelt tilføjet på baggrund af adressen. Der er 67 
afdelinger, der har uoplyst adresse, og som ikke er tildelt en region. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Figur 1 

Antal afdelinger, der er godkendt som læn

gerevarende botilbud, § 108 

Figur 2 

Pladser pr. 10.000 indbyggere, længereva

rende botilbud, § 108 

Figur 3 

Antal afdelinger, der er godkendt som botil

budslignende tilbud 

Figur 4 

Pladser pr. 10.000 indbyggere, botilbudslig

nende tilbud 

Anm.: Antal afdelinger (figur 1 og 3) og antal pladser (figur 2 og 4), der pr. 31. december 2019 var godkendt til til
budstyperne, opgjort pr. 10.000 18-64-årige indbyggere i kommunen. Der er er 6 afdelinger med 90 pladser 
godkendt som længerevarende botilbud, § 108 og 20 afdelinger med 225 pladser godkendt som botilbudslig
nede tilbud, der har uoplyst adresse, og som derfor ikke fremgår af opgørelserne. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

- -

- -

-

-
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Figur 5 

Antal afdelinger, der er godkendt som mid

lertidigt botilbud, § 107 

Figur 6  

Antal afdelinger, der er godkendt som reha

biliteringstilbud, § 107 

Anm.: Antal afdelinger pr. 31. december 2019, der er godkendt som tilbudstypen. Der er 12 afdelinger, der er god
kendt til midlertidigt botilbud, § 107, med uoplyst adresse. Disse indgår ikke i figurerne.  

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

- -

-
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Bilag 2 – Børne- og ungeområdet 

Tabel 3 

Antal kommuner med mindst én afdeling registreret som tilbudstypen, børne- og ungeområdet 

Tilbudstype 
Antal kommuner med 

mindst én afdeling 
Antal afdelinger i alt, 

hele Danmark 

Anbringelsessteder 

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 73 378 

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 83 655 

Delvist lukket døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a 5 7 

Sikret døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b 8 10 

Socialpædagogisk efterskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 4 5 

Socialpædagogisk kostskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 6 10 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 2 4 

Særlige dag- og klubtilbud 

Særlige dagtilbud, § 32 24 40 

Særlige klubtilbud, § 36 13 16 

Ambulant stofmisbrugsbehandling  

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 - Børn og unge 52 81 

I alt børne- og ungeområdet 94 1.182 
 

Anm.: Antal afdelinger, der pr. 31. december 2019 er registreret som tilbudstypen. I tilfælde, hvor afdelingens 
adresse er oplyst, men kommunenavn mangler, er kommunen manuelt tilføjet på baggrund af adressen. Der 
er 12 afdelinger, der har uoplyst adresse, og som ikke er tildelt en kommune 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 
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Tabel 4 

Antal afdelinger, der er registreret som tilbudstypen, fordelt på regioner 

Tilbudstype 
Region Ho
vedstaden 

Region 
Midtjylland 

Region  
Nordjylland 

Region 
Sjælland 

Region  
Syddan

mark 

Uoplyst 
region 

Anbringelsessteder 

Åben døgninstitution, § 66, 
stk. 1, nr. 7 

92 72 48 66 97 3 

Socialpædagogisk opholds
sted, § 66, stk. 1, nr. 6 

96 115 96 213 132 3 

Delvist lukket døgninstitution, 
§ 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a 3 2 0 2 0 0 

Sikret døgninstitution, § 66, 
stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b 

2 2 1 3 2 0 

Socialpædagogisk efterskole
tilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 0 3 0 2 0 0 

Socialpædagogisk kostskole
tilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 

5 0 0 1 4 0 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 
6 0 0 1 3 0 0 

Særlige dag- og klubtilbud 

Særlige dagtilbud, § 32 14 4 10 4 5 3 

Særlige klubtilbud, § 36 7 3 1 2 3 0 

Ambulant stofmisbrugsbehandling  

Ambulant stofmisbrugsbe
handling, § 101 - Børn og 
unge 

22 14 16 9 17 3 

I alt børne- og ungeområdet 240 206 170 303 251 12 
 

Anm.: Antal afdelinger, der pr. 31. december 2019 er registreret som tilbudstypen. I tilfælde, hvor afdelingens 
adresse er oplyst, men regionsnavn mangler, er regionen manuelt tilføjet på baggrund af adressen. Der er 12 
afdelinger, der har uoplyst adresse, og som ikke er tildelt en region. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-
-

-

-

-

-
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