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Størrelse og virksomheds
former for specialiserede 
sociale tilbud 

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 kortlægge antallet af tilbud, deres virksomhedsformer og 

hvor store tilbuddene er, baseret på data fra Tilbudsportalen.  

Datagrundlaget omfatter 2.453 sociale tilbud i Danmark. Heraf henvender 2.158 af til

buddene sig til voksne, 747 er målrettet børn og unge. 452 tilbud er til både børn, unge 

og voksne.  

Overordnet set er tilbuddene på voksenområdet oftest kommunalt ejede, mens tilbud

dene på børne- og ungeområdet oftere er ejet af fonde eller er selvejende mv., end de er 

kommunale, regionale eller private. Med undtagelse af få tilbudstyper har tilbuddene 

med døgnophold på tværs af voksen- samt børne- og ungeområdet ikke mere end 14 

pladser i gennemsnit på en afdeling.  

Der er ikke et ensartet billede af virksomhedsformer på tværs af de forskellige tilbuds

typer på socialområdet. Nogle tilbudstyper er næsten udelukkende kommunalt ejede, 

eksempelvis botilbudslignende tilbud til voksne, ambulant stofmisbrugsbehandlingstil

bud eller åbne døgninstitutioner til børn og unge. Andre tilbudstyper er overvejende 

fondsejede, selvejende eller private, eksempelvis døgnbehandling af alkohol- eller stof

misbrug eller socialpædagogiske opholdssteder til børn og unge.  

På de fleste tilbudstyper med døgnophold er der i gennemsnit op til omkring 30 plad

ser på et tilbud og 14 pladser på en afdeling. Men på langt de fleste tilbudstyper med 

døgnophold til enten voksne eller børn og unge har over halvdelen af afdelingerne 10 

pladser eller færre.  

Ambulante tilbud og dagtilbud har markant flere pladser og varierer mere i størrelse.  
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1. Introduktion 

I Danmark findes en række specialiserede sociale tilbud, som henvender sig til børn, 

unge og voksne med handicap, psykiske vanskeligheder og/eller sociale problemer. I 

denne analyse gives et overordnet indblik i tilbudslandskabet. Det belyses, hvor mange 

tilbud, afdelinger og pladser der er, hvilke virksomhedsformer tilbuddene har, samt hvor 

store tilbuddene og afdelingerne er.   

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 dog 

ikke i analysen. I afsnit 4 gennemgås opmærksomhedspunkter ved databehandlingen. 

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 til

budstyperne 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. 

 

Tilbuddene kan have flere afdelinger og har altid som minimum én afdeling. Afdelin

gerne er registreret som en eller flere forskellige tilbudstyper. Tilbudstypen er et udtryk 

for, hvilken lovhjemmel tilbuddet er oprettet og drives efter. Eksempelvis kan en afde

ling være godkendt som længerevarende botilbud, § 108, og/eller midlertidigt botilbud, 

§ 107.  

Et tilbud kan dermed være registreret som flere tilbudstyper, da tilbuddet dels kan have 

flere afdelinger, der anvendes som forskellige tilbudstyper, og dels kan samme afdeling 

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. dec. 2019 29 friplejeboli
ger med i alt 771 pladser registreret på Tilbudsportalen. 
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være registreret som flere forskellige tilbudstyper. Langt de fleste afdelinger, omkring 

90 pct., er dog registreret som blot en eller to tilbudstyper. 

Overordnet kan tilbuddene på Tilbudsportalen opdeles i tilbud på voksenområdet og til

bud på børne- og ungeområdet. Der findes 2.158 tilbud på voksenområdet og 747 tilbud 

på børne- og ungeområdet, når der ses bort fra friplejeboliger og plejefamilier. Et tilbud 

eller en afdeling kan dog også være registreret til at modtage både voksne samt børn og 

unge, hvilket er gældende for omkring 18 pct. af tilbuddene og 12 pct. af afdelingerne, jf. 

tabel 1.  

Tabel 1  

Tilbud og afdelinger, fordelt på om de er registreret til voksne, til børn og unge eller til både 

voksne, samt børn og unge 

Tilbud Afdelinger 

Overordnet målgruppe Antal 

Voksne 2.158 3.982 

Børn og unge 747 1.182 

Heraf både voksne samt børn og unge 452 543 

I alt 2.453 4.621 

Anm.: Tilbud og afdelinger på Tilbudsportalen pr. 31. december 2019, fordelt på om de er registreret til voksne, til 

børn og unge samt til både voksne og børn og unge. De 452 tilbud og 543 afdelinger, der er registreret til 

både voksne og børn og unge, indgår også i opgørelsen over tilbud og afdelinger til henholdsvis voksne og 

børn og unge. Der indgår ikke tilbud, der er registreret som friplejebolig. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) 

om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

I denne analyse behandles tilbuddene på voksenområdet for sig og tilbuddene til børn 

og unge for sig. I de tilfælde hvor tilbuddene både er registreret til voksenområdet samt 

børne- og ungeområdet, vil de således indgå i opgørelserne på begge områder.  

2. Tilbud på voksenområdet 

De 2.158 tilbud på voksenområdet pr. 31. december 2019 er registreret som en eller flere 

forskellige tilbudstyper. I denne analyse præsenteres resultaterne inden for følgende te

matiske grupperinger af tilbudstyperne: 

a) Botilbud og botilbudslignende tilbud 

b) Aktivitets- og samværstilbud og beskyttede beskæftigelsestilbud 

c) Misbrugsbehandlingstilbud 

d) Kvindekrisecentre samt forsorgshjem og herberger.  

I tabellerne og figurerne er nogle tilbudstyper opgjort samlet. I bilag 1 findes opgørel

serne opdelt på hver enkelte tilbudstype.  

-
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2.1 Botilbud og botilbudslignende tilbud 

Botilbud omfatter her længerevarende botilbud og sikrede botilbud efter servicelovens § 

108, midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 og botilbudslignende tilbud2. Over 

halvdelen af alle tilbuddene på voksenområdet er botilbud, hvormed de udgør den stør

ste gruppe af tilbud.  

Midlertidige botilbud er den botilbudstype på voksenområdet, der er flest af. Der findes 

890 midlertidige botilbud med 1.343 afdelinger. Dertil er der 674 botilbudslignende til

bud og 403 længerevarende botilbud, mens der er et enkelt sikret botilbud med i alt 14 

afdelinger, jf. tabel 2.  

Tabel 2  

Tilbud og afdelinger på botilbud og botilbudslignende tilbud, fordelt på tilbudstyper 

Tilbudstype Antal tilbud Antal afdelinger 

Længerevarende botilbud, § 108 403 656 

Sikret botilbud, § 108 1 14 

Botilbudslignende tilbud 674 1.172 

Midlertidigt botilbud, § 107 890 1.343 

Botilbud i alt 1.490 2.681 

Anm.: Tilbud og afdelinger på botilbud og botilbudslignende tilbud på voksenområdet pr. 31. december 2019, fordelt 

på hvilke tilbudstyper de er godkendt som. Der indgår ikke tilbud, der er registreret som friplejebolig. I opgø

relsen over midlertidige botilbud, § 107, er rehabiliteringstilbud, § 107, også inkluderet, selvom de står angivet 

hver for sig på Tilbudsportalen. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomheds

punkter.  

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Botilbuddenes virksomhedsformer 

På Tilbudsportalen er tilbuddenes ejerforhold angivet. Overordnet kan tilbuddene ind

deles i at have en virksomhedsform, der er enten regional, kommunal, privat eller fond, 

selvejende mv.3 Når der ses på tværs af alle de forskellige tilbudstyper på voksenområ

det, fremgår det, at 58 pct. og dermed størstedelen af tilbuddene er kommunalt ejede. 

Dertil er 3 pct. regionale, 11 pct. er private og 28 pct. er ejet af fonde eller er selvejende 

mv., jf. tabel 3 i bilag 1. 

Ses der alene på botilbuddene på voksenområdet er det ligeledes over halvdelen af til

buddene, der er kommunale. Særligt de botilbudslignende tilbud er i høj grad kommu

nale, hvilket er gældende for 89 pct. af tilbuddene. I forhold til de længerevarende botil

bud og midlertidige botilbud ses en større variation i virksomhedsformerne. Blandt de 

længerevarende botilbud er halvdelen af tilbuddene offentligt ejede, mens den anden 

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.  
3 Fonde, selvejende mv. omfatter andelsselskab (-forening), andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar, er
hvervsdrivende fond, fonde og andre selvejende institutioner, forening, frivillig forening, statslig administrativ 
enhed og øvrige virksomhedsformer. 
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halvdel er private eller ejet af fonde eller er selvejende mv. Blandt de midlertidige botil

bud er 38 pct. offentligt ejede, mens 62 pct. er private eller ejet af fonde eller er selv

ejende mv. jf. tabel 3.  

Tabel 3  

Botilbud og botilbudslignende tilbud, fordelt på tilbudstyper og virksomhedsformer, pct. 

Regionale Kommunale Private 
Fonde, 

selvejende 
mv. 

Tilbud i  alt, 
pct. 

Tilbud i alt, 
antal 

Tilbudstype  Pct.

Længerevarende botil
bud, § 108 

9 41 17 33 100 403 

Sikret botilbud, § 108 100 0 0 0 100 1 

Botilbudslignende til
bud 

2 89 1 8 100 674 

Midlertidigt botilbud, § 
107  

5 33 19 43 100 890 

Botilbud i alt 3 55 12 29 100 1.490 

Anm.: Botilbud og botilbudslignende tilbud på voksenområdet pr. 31. december 2019, fordelt på tilbudstyper og hvil

ken virksomhedsform de har. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomheds

punkter, herunder kategoriseringen af virksomhedsformer. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Pladser på botilbuddene 

Antallet af pladser kan opgøres på flere måder. Spørgsmål om hvor mange pladser, der 

er på landsplan, og hvor store tilbuddene er, kan derfor også besvares på flere måder. 

Det er derfor indledningsvist nødvendigt kort at skitsere nogle forhold omkring, hvor

dan antallet af pladser registreres på Tilbudsportalen og opgøres i analysen. 

Sociale tilbud på Tilbudsportalen består af én eller flere afdelinger. Et tilbuds afdelinger 

kan ligge ved siden af hinanden eller være fysisk adskilte i større eller mindre omfang. 

Figuren nedenfor viser et fiktivt eksempel på et tilbud med flere afdelinger og tilbudsty

per. Eksemplet viser en af mange mulige kombinationer af tilbudstyper og målgrupper.  

-
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Figur 1  

Fiktivt eksempel på et tilbud på Tilbudsportalen 

Figuren viser et fondsejet tilbud, der har to afdelinger. Den ene afdeling kan både an

vendes som midlertidigt botilbud og som socialpædagogisk opholdssted, mens den an

den afdeling kun kan anvendes som socialpædagogisk opholdssted. Tilbuddet er dermed 

godkendt til to forskellige tilbudstyper. 

Når man skal opgøre antallet af pladser, er det vigtigt at være opmærksom på, at afdelin

gerne godkendes til et antal pladser for hver tilbudstype på afdelingen. Summen af plad

serne til hver tilbudstype på en afdeling udgør det samlede antal pladser på afdelingen. 

Det samlede antal pladser på en afdeling kan give et indblik i, hvor stor afdelingen er.  

I stedet for at se på afdelingens størrelse kan man også se på hele tilbuddets størrelse. 

Hvis et tilbud har flere afdelinger, kan antallet af pladser på hele tilbuddet opgøres som 

en sum af pladserne på hver af tilbuddets afdelinger. 

I opgørelserne over antal pladser skelnes der mellem tre forskellige opgørelser: 

1. Antal pladser til den enkelte tilbudstype på et tilbud eller en afdeling. 

Det vil sige antallet af pladser, der er knyttet op til en bestemt social indsats, fx 

midlertidigt botilbud, uafhængigt af eventuelle andre tilbudstyper på tilbuddet 

eller afdelingen. Antallet af pladser til den enkelte tilbudstype kan give et ind

blik i, hvor udbredt tilbudstypen er, men ikke i størrelsen på tilbuddet, som 

også kan have pladser til andre tilbudstyper.  

2. Antallet af døgnopholdspladser i alt på et tilbud eller en afdeling. Døgn

opholdspladser forstås her som pladser, der anvendes til botilbud og botilbuds

lignende tilbud, døgnbehandling til stof- og alkoholmisbrug, forsorgshjem og 

herberger, kvindekrisecentre og anbringelsessteder til børn og unge. Summen 

-
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af antallet af døgnpladser på tilbuddet eller afdelingen vil give antallet af døgn

pladser i alt på tilbuddet eller afdelingen, når man ser på tværs af tilbudstyper.  

3. Antallet af ambulante- og dagtilbudspladser i alt på et tilbud eller en af

deling. Ambulante- og dagtilbudspladser forstås her som pladser, der anvendes 

til aktivitets- og samværstilbud, beskyttede beskæftigelsestilbud, ambulant- og 

dagbehandling til stof- og alkoholmisbrug og særlige dag- og klubtilbud. Sum

men af disse pladser vil give det samlede antal ambulante- og dagtilbudsplad

ser på tilbuddet eller afdelingen. 

På tilbud med døgnophold, der også tilbyder ambulant behandling eller dagtilbud, kan 

der være pladser, som er reserveret til beboerne. I opgørelserne nedenfor ses der derfor 

alene på antallet af døgnpladser og antallet af ambulante- og dagtilbudspladser separat. 

Døgnpladserne og dagpladser lægges ikke sammen, da man dermed risikerer at overvur

dere størrelsen på tilbuddet, idet samme person kan optage to pladser.  

Endeligt sondres i opgørelserne mellem pladser på afdelingen og pladser på tilbuddet. 

Det skyldes, at et tilbud netop kan have flere afdelinger, hvormed spørgsmålet om til

buddets størrelse er afhængigt af, hvorvidt man tæller pladser på henholdsvis afdelingen 

eller på hele tilbuddet på tværs af tilbuddets afdelinger.  

I boks 2 er der uddybende information om opgørelse af pladser på Tilbudsportalen, og 

hvilken betydning, det har for analyserne.  

Boks 2  

Pladser på Tilbudsportalen 

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

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

hvor samme konkrete plads kan anvendes som flere tilbudstyper. I sådanne tilfælde vil pladsen blive indbe

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

pladser, som potentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det indberettede antal. 

De datamæssige konsekvenser af denne fleksibilitet er, at det er muligt at opgøre det samlede antal pladser 

på en afdeling ved at summere antallet af pladser til hver tilbudstype. Samtidig vil en opgørelse over antallet 

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

der potentielt kan anvendes som flere tilbudstyper. 

Eksempelvis kan en afdeling være godkendt som både midlertidigt botilbud, § 107 og længerevarende botil

bud, § 108 med 5 pladser til hver tilbudstype. Det betyder, at afdelingen har 10 pladser i alt. Det er muligt, at 

alle 10 pladser kan anvendes både som midlertidigt botilbud og længerevarende botilbud. Hvis det er tilfæl

det, vil afdelingen reelt have 10 pladser, der er godkendt til hver af de to tilbudstyper, hvormed de 5 pladser 

til hver tilbudstype er et underkantsskøn. 

Dertil kan der være afdelinger, som har ambulante pladser og/eller dagtilbudspladser, som er reserveret til 

tilbuddets beboere. I de tilfælde vil en summering af antal ambulante- og dagtilbudspladser og døgnopholds

pladser give et overkantsskøn. Derfor opgøres antallet af døgnopholdspladser og ambulante- og dagtilbuds

pladser på et tilbud eller en afdeling separat i denne analyse.      

-
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Der findes i alt 15.318 pladser godkendt som botilbudslignende tilbud, hvilket er mar

kant flere end til de resterende botilbudstyper. Selvom midlertidigt botilbud er den mest 

udbredte botilbudstype, er der omkring halvt så mange pladser, der er godkendt som 

midlertidigt botilbud, sammenlignet med botilbudslignende tilbud. Derudover er 5.270 

pladser godkendt som længerevarende botilbud, og 72 pladser er godkendt som sikret 

botilbud, jf. tabel 4.  

Tabel 4  

Pladser godkendt til tilbudstypen på botilbud og botilbudslignende tilbud 

Tilbudstype Pladser til tilbudstypen 

Længerevarende botilbud, § 108 5.270 

Sikret botilbud, § 108 72 

Botilbudslignende tilbud 15.318 

Midlertidigt botilbud, § 107  7.723 

Botilbud i alt 28.383 

Anm.: Antal pladser godkendt til tilbudstypen på botilbud og botilbudslignende tilbud pr. 31. december 2019. Det 

bemærkes, at der kan være pladser, der kan anvendes til flere tilbudstyper. Pladsen indberettes for den til

budstype, den på indberetningstidspunktet blev anvendt til, og der kan således være flere pladser, som po

tentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det indberettede antal. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudspor

talen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter.  

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Ses der på botilbuddenes størrelse, opgjort som det samlede antal døgnopholdspladser i 

gennemsnit på et tilbud, har de botilbudslignende tilbud, de længerevarende botilbud og 

de midlertidige botilbud 22-30 døgnopholdspladser i gennemsnit pr. tilbud. Det sikrede 

botilbud har 84 døgnopholdspladser i alt, jf. figur 2.  

-

-

-

-
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Figur 2  

Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. tilbud på botilbud og botilbudslignende tilbud 
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Anm.: Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. tilbud på botilbud og botilbudslignende tilbud pr. 31. december 

2019, fordelt på tilbudstyper. Figuren viser udelukkende det gennemsnitlige antal pladser til døgnophold, og 

omfatter således ikke ambulante- og dagtilbudspladser. Det gennemsnitlige antal pladser pr. tilbud er bereg

net for alle de tilbud, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og 

boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der 

inddrages i opgørelsen af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Hvert tilbud kan have en eller flere afdelinger. Opgøres antallet af pladser på afdelings

niveau, har de enkelte afdelinger på botilbud og botilbudslignende tilbud omkring halvt 

så mange døgnopholdspladser, som når det opgøres på hele tilbuddet. Således har de 

botilbudslignende tilbud, længerevarende botilbud og midlertidige botilbud ikke mere 

end mellem 11 og 14 døgnopholdspladser i gennemsnit pr. afdeling, mens afdelinger, der 

er godkendt som sikret botilbud, blot har 5 pladser pr. afdeling i gennemsnit, jf. figur 3. 

På de botilbudslignende tilbud er det i gennemsnit blot 1 af de 14 døgnopholdspladser 

på afdelingerne, der anvendes som andre tilbudstyper. På de længerevarende botilbuds 

afdelinger anvendes omkring en tredjedel af pladserne til andre tilbudstyper, og på de 

midlertidige botilbuds afdelinger anvendes lige under halvdelen af pladserne til andre 

tilbudstyper, jf. figur 3. Det kan eksempelvis skyldes, at afdelingerne er godkendt som 

både længerevarende og midlertidigt botilbud, hvormed der er pladser på længereva

rende botilbud, som anvendes til midlertidigt botilbud og omvendt. 

-

-

-
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Figur 3  

Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. afdeling på botilbud og botilbudslignende tilbud 
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Anm.: Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. afdeling på botilbud og botilbudslignende tilbud pr. 31. decem

ber 2019, fordelt på tilbudstyper. Figuren viser udelukkende det gennemsnitlige antal pladser til døgnophold, 

og omfatter således ikke ambulante- og dagtilbudspladser. Det gennemsnitlige antal pladser pr. afdeling er 

beregnet for alle de afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbuds-

portalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbuds

typer der inddrages i opgørelsen af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Ses der nærmere på variationen i antallet af pladser på afdelingerne, fremgår det, at 

størstedelen af afdelingerne, på tværs af de fire tilbudstyper, har forholdsvist få pladser. 

Over halvdelen af afdelingerne har 10 eller færre døgnopholdspladser i alt. Dog er der 

også henholdsvis 16 og 18 pct. af de længerevarende og botilbudslignende botilbud, der 

har over 20 døgnopholdspladser, jf. tabel 5.  

-

-
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Tabel 5  

Afdelinger på botilbud og botilbudslignende tilbud, fordelt på antal døgnopholdspladser i alt 

og tilbudstyper 

0-5  
Pladser 

6-10  
pladser 

11-15 
pladser 

16-20 
pladser 

Over 20 
pladser 

Afdelin
ger i alt, 

pct. 

Afdelin
ger i alt, 

antal 

Tilbudstype Pct.

Længerevarende botil
bud, § 108 

28 33 15 9 16 100 656 

Sikret botilbud, § 108 64 36 0 0 0 100 14 

Botilbudslignende tilbud 12 41 18 11 18 100 1.172 

Midlertidigt botilbud, § 
107  

31 37 13 7 11 100 1.343 

Botilbud i alt 24 38 15 9 14 100 2.681 

Anm.: Afdelinger på botilbud og botilbudslignende tilbud pr. 31. december 2019, fordelt på antal døgnopholdsplad

ser i alt. Pladser i alt viser udelukkende summen af pladser til døgnophold, og omfatter således ikke ambu

lante- og dagtilbudspladser. Det gennemsnitlige antal pladser pr. afdeling er beregnet for alle de afdelinger, 

der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analy

sen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen 

af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

2.2 Aktivitets- og samværstilbud og beskyttede beskæftigelsestil
bud 

Der findes på landsplan 622 aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) med 843 

afdelinger, mens der er omkring halvt så mange beskyttede beskæftigelsestilbud (ser

vicelovens §103), jf. tabel 6. 

Tabel 6  

Tilbud og afdelinger til aktivitets- og samværstilbud og beskyttede beskæftigelsestilbud 

Tilbudstype Antal tilbud Antal afdelinger 

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 622 843 

Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103 278 399 

Aktivitets- og samværstilbud og  
beskyttet beskæftigelsestilbud i alt

737 1.073 

Anm.: Tilbud og afdelinger med henholdsvis aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud pr. 31. 

december 2019. Aktivitets- og samværstilbud, § 104 og beskyttede beskæftigelsestilbud, § 103 er underlagt 

kommunalt eller regionalt tilsyn, jf. serviceloven § 5 og § 148a. Der har i lovgivningen på opgørelsestidspunk

tet ikke være regler for hyppigheden og indholdet af disse tilsyn. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om data

behandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

--------------------------  -------------------------- 
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Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttede beskæftigelsestil
buds virksomhedsformer 

Over halvdelen af aktivitets- og samværstilbuddene samt de beskyttede beskæftigelses

tilbud er kommunale, omkring en fjerdedel er ejet af fonde eller er selvejende mv., og 

kun 3-4 pct. er regionale. Dertil er 15 pct. af de beskyttede beskæftigelsestilbud private, 

hvilket er en større andel end blandt aktivitets- og samværstilbuddene, hvor 9 pct. er 

private, jf. tabel 7.   

Tabel 7  

Aktivitets- og samværstilbud og beskyttede beskæftigelsestilbud, fordelt på virksomhedsfor

mer, pct. 

Regio-
nale 

Kommu
nale 

Private 

Fonde, 
selv

ejende 
mv. 

Tilbud i  
alt, pct. 

Tilbud i 
alt, antal 

Tilbudstype Pct.

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 4 60 9 27 100 622 

Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103 3 56 15 26 100 278 

Aktivitets- og samværstilbud og be
skyttet beskæftigelsestilbud i alt

3 59 11 27 100 737 

Anm.: Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud pr. 31. december 2019, fordelt på hvilken virk

somhedsform de har. Aktivitets- og samværstilbud, § 104 og beskyttede beskæftigelsestilbud, § 103 er under

lagt kommunalt eller regionalt tilsyn, jf. serviceloven § 5 og § 148a. Der har i lovgivningen på opgørelsestids

punktet ikke være regler for hyppigheden og indholdet af disse tilsyn. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Til

budsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder kategori

seringen af virksomhedsformer. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Pladser på aktivitets- og samværstilbud samt beskyttede beskæf
tigelsestilbud 

Ligesom der er flest aktivitets- og samværstilbud, når der sammenlignes med beskyttede 

beskæftigelsestilbud, er der også markant flere aktivitets- og samværstilbudspladser. Så

ledes er der 20.612 pladser, der er registreret til aktivitets- og samværstilbud, og dermed 

næsten tre gange så mange pladser, som der er registreret til beskyttede beskæftigelses

tilbud, jf. tabel 8. 

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tabel 8  

Pladser registreret til tilbudstypen på aktivitets- og samværstilbud samt beskyttede beskæfti

gelsestilbud 

Tilbudstype Pladser til tilbudstypen 

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 20.612 

Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103 7.747 

Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet be
skæftigelsestilbud i alt

28.359 

Anm.: Antal pladser registreret som aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud pr. 31. december 

2019. Det bemærkes, at der kan være pladser, der kan anvendes til flere tilbudstyper. Pladsen indberettes 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. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Til

budsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Ses der på tilbuddenes størrelse, er der meget lille forskel på de to tilbudstyper. I gen

nemsnit er der 44-47 dagtilbudspladser pr. tilbud og 28 pladser pr. afdeling. Der er no

gen usikkerhed forbundet med antallet af dagtilbudspladser, da antallet af pladser ikke 

er begrænset af en fysisk kapacitet på samme måde som pladser med døgnophold. An

tallet af pladser skal i den forbindelse ses i sammenhæng med, at borgeren i dagtilbud 

ikke nødvendigvis er der alle ugens dage. 

De beskyttede beskæftigelsestilbud har gennemsnitligt flere pladser til andre tilbudsty

per, end det er tilfældet for aktivitets- og samværstilbuddene. Omkring en tredjedel af 

pladserne på de beskyttede beskæftigelsestilbuds afdelinger, anvendes som andre til

budstyper, jf. figur 4 og figur 5. Det er som oftest aktivitets- og samværstilbud de er 

kombineret med. Således er der 42 pct. af de beskyttede beskæftigelsestilbuds afdelin

ger, der også er registreret som aktivitets- og samværstilbud.   

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper

Figur 4  

Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtil

budspladser pr. tilbud på aktivitets- og sam

værstilbud og beskyttede beskæftigelsestil
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Figur 5  

Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtil
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Anm.: Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtilbudspladser pr. tilbud (figur 4) og pr. afdeling (figur 5) på aktivitets- 

og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud pr. 31. december 2019. Figurerne viser udelukkende det 

gennemsnitlige antal pladser til ambulant- og dagbehandling, og omfatter således ikke pladser til døgnophold. 

Det gennemsnitlige antal pladser pr. tilbud/afdeling er beregnet for alle de tilbud/afdelinger, der er registreret 

til tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehand

ling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af ambulante- og 

dagtilbudspladser.  

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Mellem 70 og 75 pct. af afdelingerne, der tilbyder henholdsvis aktivitets- og samværstil

bud og beskyttede beskæftigelsestilbud, har 30 eller færre dagtilbudspladser i alt. Der er 

dog også nogle afdelinger med markant flere pladser, idet ca. 15 pct. af afdelingerne har 

over 50 dagtilbudspladser i alt, jf. tabel 9.  

- -

-

- -

-

-
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Tabel 9  

Afdelinger på aktivitets- og samværstilbud og beskæftigelsestilbud, fordelt på antal ambu

lante- og dagtilbudspladser i alt 

0-10 
pladser 

11-20 
pladser 

21-30 
pladser 

31-40 
pladser 

41-50 
pladser 

Over 50 
pladser 

Afdelin-
ger i alt,  

pct. 

Afdelin
ger i alt,  

antal 

Tilbudstype Pct.

Aktivitets- og samværstil
bud, § 104 

34 22 15 8 7 14 100 843 

Beskyttet beskæftigelsestil
bud, § 103 

36 25 13 7 5 15 100 399 

Aktivitets- og samværstil
bud og beskyttet beskæf
tigelsestilbud i alt 

36 23 15 7 6 13 100 1.073 

Anm.: Afdelinger på aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud pr. 31. december 2019, fordelt 

på antal ambulante- og dagtilbudspladser i alt. Pladser i alt viser udelukkende summen af ambulante- og dag

tilbudspladser, og omfatter således ikke pladser til døgnophold. Det gennemsnitlige antal pladser pr. afdeling 

er beregnet for alle de afdelinger, der er registreret som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Til

budsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke 

tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af ambulante- og dagtilbudspladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

2.3  Misbrugsbehandlingstilbud 

På voksenområdet findes ambulante tilbud og dagbehandlingstilbud samt døgnbehand

lingstilbud til henholdsvis stofmisbrugsbehandling (servicelovens § 101 og § 101a) og al

koholmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 141).  

Der eksisterer 22 og 20 døgnbehandlingstilbud til henholdsvis stofmisbrugsbehandling 

og alkoholmisbrugsbehandling, og der er omkring 100 tilbud, der tilbyder ambulant- 

og/eller dagbehandling af henholdsvis stofmisbrug og alkoholmisbrug, jf. tabel 10. 

Tabel 10  

Tilbud og afdelinger med misbrugsbehandling til voksne, fordelt på tilbudstyper 

Tilbudstype Antal tilbud Antal afdelinger 

Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmis
brug, $ 101 – Voksne 

103 161 

Døgnbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101, jf. 
§ 107 

22 28 

Ambulant- og dagbehandlingstilbud til alkohol
misbrug, $ SUL 141 

95 133 

Døgnbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, SUL § 
141 

20 24 

Misbrugsbehandling i alt 136 243 

Anm.: Tilbud og afdelinger med misbrugsbehandling til voksne pr. 31. december 2019, fordelt på hvilke tilbudstyper 

de er godkendt som. Ambulant- og dagbehandlingstilbud af stofmisbrug, § 101 – voksne omfatter også ano

nym ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101a. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-

-
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Misbrugsbehandlingstilbuds virksomhedsformer 

Ambulante- og dagbehandlingstilbud til stof- og alkoholmisbrug på voksenområdet er i 

høj grad kommunale, hvilket gælder for 81-85 pct. af tilbuddene.  

Modsat det generelle billede på voksenområdet er der forholdsvist få døgnbehandlings

tilbud til alkohol- og stofmisbrug, der er kommunale, og mange der er private eller 

fondsejede. Over halvdelen af døgnbehandlingstilbuddene er ejet af fonde eller er selv

ejende mv., jf. tabel 11.  

Tabel 11  

Tilbud med misbrugsbehandling til voksne, fordelt på tilbudstyper og virksomhedsformer, pct. 

Regionale 
Kommu

nale 
Private 

Fonde, 
selvejende 

mv. 

Tilbud i  
alt, pct. 

Tilbud i 
alt, antal 

Tilbudstype Pct.

Ambulant- og dagbehand
lingstilbud til stofmisbrug, $ 
101 – Voksne 

1 85 8 6 100 103 

Døgnbehandlingstilbud til 
stofmisbrug, § 101, jf. § 107 

0 23 23 55 100 22 

Ambulant- og dagbehand
lingstilbud til alkoholmisbrug, 

$ SUL 141 

1 81 8 9 100 95 

Døgnbehandlingstilbud til al
koholmisbrug, SUL §141 

0 10 30 60 100 20 

Misbrugsbehandling i alt 1 71 13 15 100 136 

Anm.: Tilbud med misbrugsbehandling på voksenområdet pr. 31. december 2019, fordelt på hvilken virksomheds

form de har. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder 

kategoriseringen af virksomhedsformer. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Pladser til misbrugsbehandling  

Der er henholdsvis 12.133 og 12.489 ambulante- og dagbehandlingspladser til alkohol- 

og stofmisbrugsbehandling og 146 og 223 døgnbehandlingspladser til alkohol- og stof

misbrug, jf. tabel 12. 

-

-

-

-

-

-

-
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Tabel 12  

Pladser godkendt til tilbudstypen på tilbud med misbrugsbehandling til voksne 

Tilbudstype Pladser til tilbudstypen 

Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrug, $ 
101 – Voksne 

12.489 

Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrug, § 101, jf. § 
107 

223 

Ambulant- og dagbehandlingstilbud til alkoholmis
brug, $ SUL 141 

12.133 

Døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrug, SUL §141 146 

Ambulant- og dagbehandling til misbrug i alt 24.622 

Døgnbehandling til misbrug i alt 369 

Anm.: Antal pladser godkendt til tilbudstypen på tilbud med misbrugsbehandling til voksne pr. 31. december 2019. 

Det bemærkes, at der kan være pladser, der kan anvendes til flere tilbudstyper. Pladsen indberettes for den 

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

tentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det indberettede antal. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudspor

talen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Tilbuddene er relativt store. På tilbuddene med ambulant- og dagbehandling af både 

stof- og alkoholmisbrug er det gennemsnitlige antal ambulante- og dagbehandlingsplad

ser pr. tilbud lige under 250 pladser, mens det pr. afdeling er 114-141 pladser. Der er no

gen usikkerhed forbundet med 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 dagbehandlingstilbud typisk møder op til behandling på af

talte tidspunkter og derefter forlader stedet igen. 

På tilbud til ambulant- og dagbehandling til stof- og alkoholmisbrug er omkring halvde

len af pladserne til andre tilbudstyper, mens det er lidt færre på afdelingerne, jf. figur 6 

og figur 7. I den forbindelse er afdelingerne ofte godkendt som både stofmisbrugsbe

handling og alkoholmisbrugsbehandling, hvormed der er pladser på stofmisbrugsbe

handlingstilbuddenes afdelinger, der anvendes til alkoholmisbrugsbehandling og om

vendt.  

-

-

-

-
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Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper

Figur 6  

Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtil
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Figur 7  
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Anm.: Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtilbudspladser pr. tilbud (figur 6) og pr. afdeling (figur 7) på misbrugs

behandlingstilbud med ambulant behandling og dagbehandling til voksne pr. 31. december 2019. Figurerne 

viser udelukkende det gennemsnitlige antal pladser til ambulant- og dagbehandling, og omfatter således ikke 

pladser til døgnophold. Det gennemsnitlige antal pladser pr. tilbud/afdeling er beregnet for alle de tilbud/afde

linger, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i 

analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgø

relsen af ambulante- og dagtilbudspladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Det høje gennemsnitlige antal pladser er særligt drevet af, at der er nogle få afdelinger 

med rigtig mange pladser. 14-19 pct. af afdelingerne, svarende til 22-25 afdelinger, har 

over 250 ambulante- og dagbehandlingspladser, jf. tabel 13. 

- -
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Tabel 13  

Afdelinger på ambulante- og dagbehandlingstilbud til misbrug, fordelt på antal ambulante- og 

dagtilbudspladser i alt, pct. 

0-50 
pladser 

51-100 
pladser 

101-150 
pladser 

151-200 
pladser 

201-250 
pladser 

Over 
250 

pladser 

Afdelin
ger i alt, 

pct. 

Afdelin
ger i alt, 

antal 

Tilbudstype Pct. 

Ambulant- og dagbe
handlingstilbud til stof
misbrug, $ 101 - Voksne 

44 19 12 5 6 14 100 161 

Ambulant- og dagbe
handlingstilbud til alko
holmisbrug, $ SUL 141 

38 16 14 6 8 19 100 133 

Ambulant- og dagbe
handling til misbrug i 
alt 

43 18 12 6 6 15 100 214 

Anm.: Afdelinger på ambulante- og dagbehandlingstilbud til misbrug på voksenområdet pr. 31. december 2019, for

delt på antal ambulante- og dagtilbudspladser i alt. Pladser i alt viser udelukkende summen af ambulante- og 

dagtilbudspladser, og omfatter således ikke pladser til døgnophold. Det gennemsnitlige antal pladser pr. afde

ling er beregnet for alle de afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på 

Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke 

tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af ambulante- og dagtilbudspladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

På døgnbehandlingstilbuddene til stof- og alkoholmisbrugsbehandling er der i gennem

snit omkring 20 og 12 døgnopholdspladser pr. henholdsvis tilbud og afdeling, jf. figur 8 

og figur 9.  

På afdelingerne til alkoholmisbrugsbehandling er det kun omkring en tredjedel af plad

serne, der anvendes til den tilbudstype, mens det er omvendt på afdelingerne til stofmis

brugsbehandling, hvor omkring en tredjedel anvendes til andre tilbudstyper, jf. figur 9. 

Det kan blandt andet forklares med, at de to tilbudstyper oftest er kombineret med hin

anden.   

- -

-
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-
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Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper

Figur 8  
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Anm.: Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. tilbud (figur 8) og pr. afdeling (figur 9) på døgnbehandlingstilbud 

til misbrug på voksenområdet pr. 31. december 2019. Figurerne viser udelukkende det gennemsnitlige antal 

pladser til døgnophold, og omfatter således ikke ambulante- og dagtilbudspladser. Det gennemsnitlige antal 

pladser pr. tilbud/afdeling er beregnet for alle de tilbud/afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øv

rigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksom

hedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Omkring to tredjedele af afdelingerne, svarende til 16 og 19 af afdelingerne, har mindre 

end 16 døgnopholdspladser, og 14-17 pct., svarende til 4 afdelinger, har over 20 pladser, 

jf. tabel 14. 

Tabel 14  

Afdelinger på døgnbehandlingstilbud til misbrug, fordelt på antal døgnopholdspladser i alt, 

pct. 

0-5  
pladser 

6-10  
pladser 

11-15 
pladser 

16-20 
pladser 

Over 20 
pladser 

Afdelinger 
i alt, pct. 

Afdelinger 
i alt, antal 

Tilbudstype Pct.

Døgnbehandlingstil-
bud - Stofmisbrug, § 
101, jf. § 107 

25 32 11 18 14 100 28 

Døgnbehandlingstil-
bud - Alkoholmis-
brug, SUL §141 

25 29 13 17 17 100 24 

Døgnbehandling til 
misbrug i alt

30 27 14 16 14 100 37 

Anm.: Afdelinger på døgnbehandlingstilbud til misbrug på voksenområdet pr. 31. december 2019, fordelt på antal 

døgnopholdspladser i alt. Pladser i alt viser udelukkende summen af pladser til døgnophold, og omfatter såle

des ikke ambulante- og dagtilbudspladser Det gennemsnitlige antal pladser pr. afdeling er beregnet for alle de 

afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 

(sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages 

i opgørelsen af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-

-

-

-
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2.4  Kvindekrisecentre samt forsorgshjem og herberger 

På voksenområdet er der ligeledes kvindekrisecentre (servicelovens § 109) og forsorgs

hjem og herberg (servicelovens § 110). Der er 92 forsorgshjem og herberger og 54 kvin

dekrisecentre. Forsorgshjem og herberger har oftere flere afdelinger, end det er tilfældet 

for kvindekrisecentre, jf. tabel 15. 

Tabel 15  

Tilbud og afdelinger til kvindekrisecentre samt forsorgshjem og herberger 

Tilbudstype Antal tilbud Antal afdelinger 

Forsorgshjem/herberg, § 110 92 147 

Kvindekrisecenter, § 109 54 61 

Anm.: Tilbud og afdelinger der er godkendt som henholdsvis kvindekrisecentre samt forsorgshjem og herberger pr. 

31. december 2019.  

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Kvindekrisecentre og forsorgshjem og herbergers virksomhedsfor
mer 

Kvindekrisecentre samt forsorgshjem og herberger er blandt de tilbudstyper på voksen

området, som oftest er ejet af fonde eller er selvejende mv. Dette er gældende for over 

halvdelen af forsorgshjem og herberger og for mere end to tredjedele af kvindekrisecen

trene, jf. tabel 16.  

Tabel 16  

Kvindekrisecentre og forsorgshjem og herberger, fordelt på virksomhedsformer, pct. 

Regionale 
Kommu-

nale 
Private 

Fonde, 
selv

ejende 
mv. 

Tilbud i  
alt, pct. 

Tilbud i 
alt, antal 

Tilbudstype Pct.

Forsorgshjem/herberg, § 110 4 28 12 55 100 92 

Kvindekrisecenter, § 109 0 20 11 69 100 54 
 

Anm.: Kvindekrisecentre og forsorgshjem og herberger pr. 31. december 2019, fordelt på hvilken virksomhedsform 

de har. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder katego

riseringen af virksomhedsformer. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Pladser på kvindekrisecentre samt forsorgshjem og herberger 

Der er 2.674 pladser godkendt som forsorgshjem og herberger og 607 pladser godkendt 

som kvindekrisecentre, jf. tabel 17.  

-

-

-

-
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Tabel 17  

Pladser godkendt til tilbudstypen på kvindekrisecentre og forsorgshjem og herberger 

Tilbudstype Pladser til tilbudstypen 

Forsorgshjem/herberg, § 110 2.674 

Kvindekrisecenter, § 109 607 

Anm.: Antal pladser godkendt til tilbudstypen på kvindekrisecentre og forsorgshjem og herberger pr. 31. december 

2019. Det bemærkes, at der kan være pladser, der kan anvendes til flere tilbudstyper. Pladsen indberettes for 

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

potentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det indberettede antal. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbuds

portalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Forsorgshjemmene og herbergerne er større end kvindekrisecentrene. På forsorgshjem 

og herberger er der i gennemsnit 35 døgnopholdspladser pr. tilbud, mens der tilsva

rende er 13 pladser pr. tilbud på kvindekrisecentre. På afdelingsniveau er tallet lidt la

vere for forsorgshjem og herberger, nemlig 20 pladser pr. afdeling. Kvindekrisecentrene 

har blot en enkelt plads mindre pr. afdeling end pr. tilbud, hvilket kan forklares med, at 

de fleste kvindekrisecentre kun har én afdeling.  

Både på kvindekrisecentre og forsorgshjem og herberger er det få pladser på tilbuddene 

og afdelingerne, der anvendes til andre tilbudstyper. På afdelingerne er det i gennemsnit 

2 ud af 20 pladser på forsorgshjem og herberger, og 2 ud af 12 pladser på kvindekrise

centre, der anvendes til andre tilbudstyper, jf. figur 10 og figur 11.   

Figur 10  
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Figur 11  
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Anm.: Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. tilbud (figur 10) og pr. afdeling (figur 11) på kvindekrisecentre og 

forsorgshjem og herberger pr. 31. december 2019. Figurerne viser udelukkende det gennemsnitlige antal 

pladser til døgnophold, og omfatter således ikke ambulante- og dagtilbudspladser. Det gennemsnitlige antal 

pladser pr. tilbud/afdeling er beregnet for alle de tilbud/afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øv

rigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksom

hedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 
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Selvom over halvdelen af afdelingerne på forsorgshjem og herberger ikke har mere end 

15 døgnopholdspladser, er der også en tredjedel af afdelingerne, der har over 20 pladser. 

Blandt afdelingerne på kvindekrisecentre har omkring to tredjedele 10 døgnopholds

pladser eller færre, jf. tabel 18.  

Tabel 18  

Afdelinger på kvindekrisecentre og forsorgshjem og herberger, fordelt på antal døgnopholds

pladser i alt 

0-5  
pladser 

6-10  
pladser 

11-15 
pladser 

16-20 
pladser 

Over 20 
pladser 

Afdelin
ger i alt, 

pct. 

Afdelin
ger i alt, 

antal 

Tilbudstype Pct.

Forsorgshjem/herberg, § 
110 

20 25 12 14 29 100 147 

Kvindekrisecenter, § 109 20 46 18 8 8 100 61 

Anm.: Afdelinger på kvindekrisecentre og forsorgshjem og herberger pr. 31. december 2019, fordelt på antal døgn

opholdspladser i alt. Pladser i alt viser udelukkende summen af pladser til døgnophold, og omfatter således 

ikke ambulante- og dagtilbudspladser. Det gennemsnitlige antal pladser pr. afdeling er beregnet for alle de 

afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 

(sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages 

i opgørelsen af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

3. Tilbud på børne- og ungeområdet 

På børne- og ungeområdet er der pr. 31. december 2019 10 tilbudstyper, tilbuddene kan 

være registreret som. Overordnet kan tilbudstyperne inddeles i følgende tre tematiske 

grupperinger af tilbudstyperne, som denne analyse præsenteres efter:  

a) Anbringelsessteder 

b) Særlige dag- og klubtilbud 

c) Ambulant stofmisbrugsbehandling 

3.1  Anbringelsessteder 

Anbringelsessteder til børn og unge indebærer først og fremmest åbne døgninstitutioner 

(servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7), socialpædagogiske opholdssteder (servicelovens § 66, 

stk. 1, nr. 6), delvist lukkede døgninstitutioner (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, jf. § 63 a) 

og sikrede døgninstitutioner (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, jf. § 63 b). Dertil kommer 

socialpædagogiske efterskole- og kostskoletilbud (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 8)4, samt 

skibsprojekter (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6). Anbringelsesstederne udgør langt stør

stedelen af sociale tilbud til børn og unge. 645 ud af de 747 tilbud på børne- og ungeom

rådet er anbringelsessteder. 

4 Det er kun efterskoler og kostskoler, SEL § 66, stk. 1, nr. 8, med flere end otte pladser til anbringelse af børn el
ler unge efter § 52, stk. 3, nr. 7, som fremgår af Tilbudsportalen. 

-

-
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De mest udbredte anbringelsessteder til børn og unge er socialpædagogiske opholdsste

der, efterfulgt af åbne døgninstitutioner, som der findes henholdsvis 429 og 197 af, jf. ta

bel 19.  

Tabel 19  

Anbringelsessteder til børn og unge, fordelt på tilbudstyper 

Tilbudstype Antal tilbud Antal afdelinger 

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 197 378 

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 429 655 

Delvist lukket døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a 4 7 

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

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

Socialpædagogisk kostskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 7 10 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 3 4 

Anbringelsessteder i alt 645 1.066 

Anm.: Anbringelsessteder til børn og unge pr. 31. december 2019, fordelt på hvilke tilbudstyper de er godkendt som – antal 

tilbud og afdelinger. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Anbringelsesstedernes virksomhedsformer 

Tilbuddene på det samlede børne- og ungeområde er oftere ejet af fonde eller er selv

ejende mv., mens færre er henholdsvis regionale, kommunale og private. Således er 45 

pct. af tilbuddene ejet af fonde eller er selvejende mv., mens 3 pct. er regionale, 33 pct. 

er kommunale og 18 pct. er private, jf. tabel 9, bilag 2.  

Socialpædagogiske opholdssteder er pr. definition altid private eller ejet af fonde eller er 

selvejende mv., mens åbne, delvist lukkede og sikrede døgninstitutioner altid er kommu

nale, regionale eller ejet af fonde eller er selvejende mv. og efterskole- og kostskoletilbud 

altid er selvejende.  

For socialpædagogiske opholdssteder, som er den mest udbredte tilbudstype, gælder at 

cirka en tredjedel af tilbuddene er private og to tredjedele af tilbuddene ejet af fonde el

ler er selvejende mv. Blandt de åbne døgninstitutioner er 80 pct. kommunale, 11 pct. er 

regionale og 10 pct. er fondsejede. Halvdelen af de delvist lukkede døgninstitutioner er 

kommunalt ejede, mens den anden halvdel er regionalt ejede. På de sikrede døgninstitu

tioner er fordelingen, at 86 pct. af tilbuddene er regionale og 14 pct. er kommunale. 

Skibsprojekter er oftest private, mens en tredjedel er ejet af fonde eller er selvejende 

mv., jf. tabel 20. 

-

-
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Tabel 20  

Anbringelsessteder til børn og unge, fordelt på tilbudstyper og virksomhedsformer, pct. 

Regionale 
Kommu

nale 
Private 

Fonde, 
selvejende 

mv. 

Tilbud i  
alt, pct. 

Tilbud i alt,
antal 

Tilbudstype Pct.

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

11 80 0 10 100 197 

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

0 0 30 69 100 429 

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

50 50 0 0 100 4 

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

86 14 0 0 100 7 

Socialpædagogisk eftersko
letilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 

0 0 0 100 100 4 

Socialpædagogisk kostsko
letilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 

0 0 0 100 100 7 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, 
nr. 6 

0 0 67 33 100 3 

Anbringelsessteder i alt 4 25 20 51 100 645 

Anm.: Anbringelsessteder til børn og unge pr. 31. december 2019, fordelt på tilbudstype og hvilken virksomhedsform 

de har. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder katego

riseringen af virksomhedsformer. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Pladser på anbringelsessteder på børne- og ungeområdet 

Socialpædagogisk opholdssted og åben døgninstitution er de to tilbudstyper, der er flest 

pladser til. 3.751 pladser er godkendt som socialpædagogisk opholdssted, og 3.077 plad

ser er godkendt som åben døgninstitution.  

Der er blot 14 og 15 pladser, der er godkendt som socialpædagogisk efterskoletilbud eller 

skibsprojekt, mens der er 47 pladser godkendt som delvist lukket døgninstitution, 129 

pladser godkendt som sikret døgninstitution og 315 pladser godkendt som socialpæda

gogisk kostskoletilbud, jf. tabel 21. 
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Tabel 21  

Pladser godkendt til tilbudstypen på anbringelsessteder til børn og unge 

Tilbudstype Pladser til tilbudstypen 

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 3.077 

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 3.751 

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

47 

Sikret døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b 129 

Socialpædagogisk efterskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 15 

Socialpædagogisk kostskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 315 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 14 

Anbringelsessteder i alt 7.348 

Anm.: Antal pladser godkendt til tilbudstypen på anbringelsessteder til børn og unge pr. 31. december 2019. Det 

bemærkes, at der kan være pladser, der kan anvendes til flere tilbudstyper. Pladsen indberettes for den til

budstype, den på indberetningstidspunktet blev anvendt til, og der kan således være flere pladser, som po

tentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det indberettede antal. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudspor

talen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Med undtagelse af socialpædagogiske kostskoletilbud er der på alle de forskellige typer 

af anbringelsessteder gennemsnitligt højest 31 døgnopholdspladser pr. tilbud og 13 pr. 

afdeling. På de socialpædagogiske kostskoletilbud er der 45 pladser i gennemsnit pr. til

bud og 32 pr. afdeling.  

På de socialpædagogiske opholdssteders afdelinger anvendes i gennemsnit omkring en 

tredjedel af pladserne til andre tilbudstyper, mens omkring en fjerdedel af pladserne på 

de åbne døgninstitutioners afdelinger anvendes som andre tilbudstyper. Blandt afdelin

gerne på åbne døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder er henholdsvis 34 

og 51 pct. også godkendt som midlertidigt botilbud til voksne, hvormed der kan være 

pladser, der anvendes hertil, jf. figur 12 og figur 13. 

-

-

-

-
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Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper

Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper

Figur 12 

Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. tilbud på anbringelsessteder til børn og unge, 

fordelt på tilbudstyper 
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Anm.: Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. tilbud på anbringelsessteder til børn og unge pr. 31. december 

2019, fordelt på tilbudstyper. Figuren viser udelukkende det gennemsnitlige antal pladser til døgnophold, og 

omfatter således ikke ambulante- og dagtilbudspladser. Det gennemsnitlige antal pladser pr. tilbud er bereg

net for alle de tilbud, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og 

boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der 

inddrages i opgørelsen af døgnpladser.  

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Figur 13  

Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. afdeling, fordelt på tilbudstyper 
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Anm.: Gennemsnitligt antal døgnopholdspladser pr. afdeling på anbringelsessteder til børn og unge pr. 31. decem

ber 2019, fordelt på tilbudstyper. Figuren viser udelukkende det gennemsnitlige antal pladser til døgnophold, 

og omfatter således ikke ambulante- og dagtilbudspladser. Det gennemsnitlige antal pladser pr. afdeling er 

beregnet for alle de afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbuds

portalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbuds

typer der inddrages i opgørelsen af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-

-

-

-



Størrelse og virksomhedsformer for specialiserede sociale tilbud 

Velfærdspolitisk Analyse nr. 24, september 2020 29

-------------------------- --------------------------

Med undtagelse af de socialpædagogiske kostskoletilbud er der relativt få afdelinger, der 

har over 20 døgnopholdspladser. På socialpædagogiske opholdssteder og åbne døgnin

stitutioner har kun henholdsvis 5 og 9 pct. af afdelingerne over 20 pladser til døgnop

hold, og henholdsvis 81 og 63 pct. har op til 10 pladser pr. afdeling, jf. tabel 22. 

Tabel 22  

Afdelinger på anbringelsessteder til børn og unge, fordelt på antal døgnopholdspladser i alt 

0-5  
pladser 

6-10  
pladser 

11-15 
pladser 

16-20 
pladser 

Over 20 
pladser 

Afdelin
ger i alt, 

pct. 

Afdelin
ger i alt, 

antal 

Tilbudstype Pct.

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

17 46 18 10 9 100 378 

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

33 48 10 5 5 100 655 

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

43 43 0 0 14 100 7 

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

20 20 20 30 10 100 10 

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

40 60 0 0 0 100 5 

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

0 0 0 20 80 100 10 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 
6 

75 25 0 0 0 100 4 

Anbringelsessteder i alt 27 47 12 7 7 100 1.066 

Anm.: Afdelinger på anbringelsessteder til børn og unge pr. 31. december 2019, fordelt på antal døgnopholdsplad

ser i alt. Pladser i alt viser udelukkende summen af pladser til døgnophold, og omfatter således ikke ambu

lante- og dagtilbudspladser. Det gennemsnitlige antal pladser pr. afdeling er beregnet for alle de afdelinger, 

der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analy

sen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen 

af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

3.2  Særlige dag- og klubtilbud 

På børne- og ungeområdet findes også særlige dagtilbud (servicelovens § 32) og særlige 

klubtilbud (servicelovens § 36) til børn og unge, der har behov herfor pga. betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er 15 særlige klubtilbud til børn og 

unge og 38 særlige dagtilbud, jf. tabel 23.  

-
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Tabel 23  

Tilbud og afdelinger med særlige dag- og klubtilbud 

Tilbudstype Antal tilbud Antal afdelinger 

Særlige dagtilbud, § 32 38 40 

Særlige klubtilbud, § 36 15 16 

Særlige dag- og klubtilbud i alt 51 54 

Anm.: Tilbud og afdelinger med særlige dag- og klubtilbud pr. 31. december 2019. Særlige dagtilbud, § 32 og sær

lige klubtilbud, § 36 er underlagt kommunalt eller regionalt tilsyn, jf. Serviceloven § 5 og § 148a. Der har i lov

givningen på opgørelsestidspunktet ikke være regler for hyppigheden og indholdet af disse tilsyn. Se i øvrigt 

boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Særlige dag- og klubtilbuds virksomhedsformer 

De særlige dag- og klubtilbud er blandt de få tilbudstyper på børne- og ungeområdet, 

hvor der er en overvægt af tilbuddene, der er kommunale, hvilket er tilfældet for hen

holdsvis 89 og 53 pct. af tilbuddene, jf. tabel 24. 

Tabel 24  

Særlige dag- og klubtilbud, fordelt på virksomhedsformer, pct. 

Regionale 
Kommu-

nale 
Private 

Fonde, 
selvejende 

mv. 

Tilbud i  alt, 
pct. 

Tilbud i alt, 
antal 

Tilbudstype Pct.

Særlige dagtilbud, § 32 3 89 0 8 100 38 

Særlige klubtilbud, § 36 7 53 0 40 100 15 

Særlige dag- og klubtil-
bud i alt 

2 82 0 16 100 51 

Anm.: Særlige dag- og klubtilbud pr. 31. december 2019, fordelt på hvilken virksomhedsform de har. Se i øvrigt boks 

3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder kategoriseringen af virksom

hedsformer. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Pladser i særlige dag- og klubtilbud 

Selvom der er dobbelt så mange særlige dagtilbud, som der er særlige klubtilbud, er der 

flere særlige klubtilbudspladser. Således er 648 pladser registreret til særligt klubtilbud, 

mens 575 pladser er registreret til særligt dagtilbud, jf. tabel 25.  

-

-

-

-
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Tabel 25  

Pladser registreret til tilbudstypen på særlige dag- og klubtilbud 

Tilbudstype Pladser til tilbudstypen 

Særlige dagtilbud, § 32 575 

Særlige klubtilbud, § 36 648 

Særlige dag- og klubtilbud i alt 1.223 

Anm.: Antal pladser registreret til tilbudstypen på særlige dag- og klubtilbud pr. 31. december 2019. Det bemærkes, 

at der kan være pladser, der kan anvendes til flere tilbudstyper. Pladsen indberettes for den tilbudstype, den 

på indberetningstidspunktet blev anvendt til, og der kan således være flere pladser, som potentielt kan anven

des til tilbudstypen, end det indberettede antal. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 

(sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Størrelsen på de særlige dag- og klubtilbud varierer meget lidt fra afdelings- til tilbuds

niveau, eftersom næsten alle tilbuddene blot har en enkelt afdeling. De særlige klubtil

bud er markant større end de særlige dagtilbud. Således er der omkring 50 dagtilbuds

pladser i gennemsnit pr. afdeling på de særlige klubtilbud, mens der tilsvarende er om

kring 15 pladser pr. afdeling på de særlige dagtilbud, jf. figur 14 og figur 15.  

Der er nogen usikkerhed forbundet med antallet af dagtilbudspladser, da antallet af 

pladser ikke er begrænset af en fysisk kapacitet på samme måde som pladser med døgn

ophold. Antallet af pladser skal i den forbindelse ses i sammenhæng med, at borgeren i 

dagtilbud ikke nødvendigvis er der alle ugens dage. 

-

-

-
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Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper

Figur 14  

Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtil

budspladser pr. tilbud på særlige dag- og 

klubtilbud 
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Figur 15  

Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtil

budspladser pr. afdeling på særlige dag- og 

klubtilbud 
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Anm.: Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtilbudspladser pr. tilbud (figur 14) og pr. afdeling (figur 15) på særlige 

dag- og klubtilbud pr. 31. december 2019. Figurerne viser udelukkende det gennemsnitlige antal pladser til 

ambulant- og dagbehandling, og omfatter således ikke pladser til døgnophold. Det gennemsnitlige antal plad

ser pr. tilbud/afdeling er beregnet for alle de tilbud/afdelinger, der er registreret som tilbudstypen. Se i øvrigt 

boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomheds

punkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af ambulante- og dagtilbudspladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

81 pct. af afdelingerne på særlige dagtilbud har op til 20 ambulante- og dagtilbudsplad

ser, og kun 8 pct. har over 30 pladser. Blandt afdelingerne på de særlige klubtilbud er 

der 44 pct. der har over 30 pladser pr. afdeling, jf. tabel 26.  

Tabel 26  

Afdelinger på særlige dag- og klubtilbud, fordelt på antal ambulante- og dagtilbudspladser i alt 

0-10  
pladser 

11-20  
pladser 

21-30  
pladser 

Over 30 
pladser 

Afdelinger i 
alt, pct. 

Afdelinger i 
alt, antal 

Tilbudstype Pct

Særlige dagtilbud, § 32 38 43 13 8 100 40 

Særlige klubtilbud, § 36 25 13 19 44 100 16 

Særlige dag- og klubtil
bud i alt 

33 35 13 19 100 54 

Anm.: Afdelinger på særlige dag- og klubtilbud pr. 31. december 2019, fordelt på antal ambulante- og dagtilbuds

pladser i alt. Pladser i alt viser udelukkende summen af ambulante- og dagtilbudspladser, og omfatter således 

ikke pladser til døgnophold. Det gennemsnitlige antal pladser pr. afdeling er beregnet for alle de afdelinger, 

der er registreret som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analy

sen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen 

af ambulante- og dagtilbudspladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 
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3.3  Ambulant stofmisbrugsbehandling 

På børne- og ungeområdet består misbrugsbehandlingstilbuddene til personer under 18 

år af ambulant stofmisbrugsbehandling (servicelovens § 101). Der findes 64 tilbud med 

81 afdelinger, som tilbyder ambulant stofmisbrugsbehandling til personer under 18 år, 

jf, tabel 27.  

Tabel 27  

Tilbud og afdelinger med ambulant stofmisbrugsbehandling til personer under 18 år 

Tilbudstype Antal tilbud Antal afdelinger 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 - Børn og unge 64 81 
 

Anm.: Tilbud og afdelinger med ambulant stofmisbrugsbehandling til personer under 18 år pr. 31. december 2019.  

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Stofmisbrugsbehandlingstilbuddenes virksomhedsformer 

Den mest udbredte virksomhedsform blandt de 64 tilbud, som tilbyder ambulant stof

misbrugsbehandling til personer under 18 år, er den kommunale med 81 pct. 2 pct. af 

tilbuddene er regionale, og de resterende 17 pct. fordeler sig næsten ligeligt som hen

holdsvis private og ejet af fonde eller er selvejende mv., jf. tabel 28.  

Tabel 28  

Tilbud med ambulant stofmisbrugsbehandling til personer under 18 år, fordelt på virksom

hedsformer, pct. 

Regionale 
Kommu

nale 
Private 

Fonde, 
selv

ejende 
mv. 

Tilbud i  
alt, pct. 

Tilbud i 
alt, antal 

Tilbudstype Pct.

Ambulant stofmisbrugsbehand
ling, § 101 - Børn og unge 

2 81 9 8 100 64 

Anm.: Tilbud med ambulant stofmisbrugsbehandling til personer under 18 år pr. 31. december 2019, fordelt på hvil

ken virksomhedsform de har. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomheds

punkter, herunder kategoriseringen af virksomhedsformer. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Pladser til ambulant stofmisbrugsbehandling  

Der er i alt 1.358 pladser til ambulant stofmisbrugsbehandling til personer under 18 år, 

jf. tabel 29. 

-

-

-
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-

-
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Til tilbudstypen Til andre tilbudstyper

Tabel 29  

Pladser godkendt til ambulant stofmisbrugsbehandling til personer under 18 år 

Tilbudstype Pladser til tilbudstypen 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 - Børn og 
unge 

1.358 

Anm.: Antal pladser godkendt som ambulant stofmisbrugsbehandling til børn og unge pr. 31. december 2019. Det 

bemærkes, at der kan være pladser, der kan anvendes til flere tilbudstyper. Pladsen indberettes for den til

budstype, den på indberetningstidspunktet blev anvendt til, og der kan således være flere pladser, som po

tentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det indberettede antal. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudspor

talen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Langt størstedelen af pladserne på tilbuddene og afdelingerne er til andre tilbudstyper. 

Tilbuddene og afdelingerne har henholdsvis gennemsnitligt 236 og 97 ambulante- og 

dagtilbudspladser, men det er kun omkring 20 af pladserne, der er til ambulant stofmis

brugsbehandling til børn og unge, jf. figur 16.  

Det høje antal pladser til andre tilbudstyper kan forklares med, at mange af afdelingerne 

også er godkendt som ambulant behandling af stof- og/eller alkoholmisbrug til voksne. 

Således er 43 pct. af afdelingerne også godkendt som ambulant alkoholmisbrugsbehand

ling til voksne, mens 23 og 57 pct. også er godkendt som henholdsvis ambulant anonym 

stofmisbrugsbehandling og ambulant stofmisbrugsbehandling til voksne.  

Figur 16  

Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtilbudspladser pr. tilbud og pr. afdeling på ambulante 

stofmisbrugsbehandlingstilbud til personer under 18 år 
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Anm.: Gennemsnitligt antal ambulante- og dagtilbudspladser pr. tilbud og pr. afdeling på ambulante stofmisbrugsbe

handlingstilbud til personer under 18 år pr. 31. december 2019. Figuren viser udelukkende det gennemsnitlige 

antal pladser til ambulant- og dagbehandling, og omfatter således ikke pladser til døgnophold. Det gennem

snitlige antal pladser pr. tilbud/afdeling er beregnet for alle de tilbud/afdelinger, der er godkendt som tilbudsty

pen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og op

mærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af ambulante- og dagtilbuds

pladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 
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Over halvdelen af afdelingerne har under 61 pladser. Der er dog også forholdsvist 

mange, nemlig 26 pct., svarende til 21 afdelinger, der har over 120 ambulante- og dagtil

budspladser, jf. tabel 30. 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. 

Tabel 30  

Afdelinger med ambulant stofmisbrugsbehandling til personer under 18 år, fordelt på antal 

ambulante og dagtilbudspladser i alt  

0-30 plad
ser 

31-60 
pladser 

61-90 
pladser 

91-120 
pladser 

Over 120 
pladser 

Afdelin
ger i alt, 

pct. 

Afdelin
ger i alt, 

antal 

Tilbudstype Pct.

Ambulant stofmis-
brugsbehandling, § 
101 - Børn og unge 

40 17 9 9 26 100 81 

Anm.: Afdelinger med ambulant misbrugsbehandling til personer under 18 år pr. 31. december 2019, fordelt på antal 

ambulante og dagtilbudspladser i alt. Pladser i alt viser udelukkende summen af ambulante- og dagtilbuds

pladser, og omfatter således ikke pladser til døgnophold. Det gennemsnitlige antal pladser pr. afdeling er be

regnet for alle de afdelinger, der er godkendt som tilbudstypen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsporta

len og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper 

der inddrages i opgørelsen af ambulante- og dagtilbudspladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

4. Databehandling og opmærksomhedspunkter 

I forbindelse med opgørelserne i analysen er der en række informationer vedrørende da

tabehandling og generelle opmærksomhedspunkter, som man bør være opmærksom på, 

jf. boks 3. 

-

-

- -
-

-

-

-

-
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Boks 3  

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 i alt til døgnophold 

I opgørelsen af pladser i alt til døgnophold indgår ambulante- og dagtilbudspladser ikke. I opgørelsen af an

tal døgnopholdspladser i alt er pladser til følgende tilbudstyper medtaget: længerevarende botilbud, § 108; 

sikret botilbud, § 108; botilbudslignende tilbud; midlertidigt botilbud, § 107; rehabiliteringstilbud, § 107; 

døgnbehandlingstilbud - stofmisbrug, § 101, jf. § 107; døgnbehandlingstilbud - alkoholmisbrug, SUL §141; 

forsorgshjem/herberg, § 110; kvindekrisecenter, § 109; åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7; socialpædago

gisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6; delvist lukket døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a; sikret døgninsti

tution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b; socialpædagogisk efterskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8; socialpædagogisk 

kostskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8; skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6.  

Pladser i alt til ambulante- og dagtilbud 

I opgørelsen af pladser i alt til ambulante- og dagtilbud indgår pladser til døgnophold ikke. I opgørelsen af 

ambulante- og dagtilbudspladser i alt er pladser til følgende tilbudstyper medtaget: aktivitets- og samværstil

bud, § 104; beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103; ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 – voksne; ambu

lant anonym stofmisbrugsbehandling, § 101a; dagbehandlingstilbud - stofmisbrug, § 101; ambulant alkohol

misbrugsbehandling, SUL § 141; dagbehandlingstilbud - alkoholmisbrug, SUL § 141; særlige dagtilbud, § 32; 

særlige klubtilbud, § 36; ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 - børn og unge.  

 

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. 

Virksomhedsformer 

På Tilbudsportalen er et tilbuds virksomhedsform bestemt på baggrund af CVR-registeret. Kategoriseringen 

af virksomhedsformer er som følger: Private omfatter A/S, ApS, I/S, IVS, enkeltmandsvirksomhed, person

ligt ejet mindre virksomhed, selskab med begrænset ansvar. Fonde, selvejende mv. omfatter andelsselskab (-

forening), andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar, erhvervsdrivende fond, fonde og andre selv

ejende institutioner, forening, frivillig forening, statslig administrativ enhed og øvrige virksomhedsformer.  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

http://budsportalen.dk
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5. Bilag 1 – Voksenområdet 

Tabel 1  

Tilbud og afdelinger på voksenområdet, fordelt på tilbudstyper 

Tilbudstype Antal tilbud Antal afdelinger 

Botilbud og botilbudslignende tilbud 1.490 2.681 

Lejebolig, Lejeloven 58 104 

Almen bolig til særlige udsatte grupper, ABL § 149a, SUL § 141 1 4 

Almen plejebolig, ABL § 5 stk. 2 17 35 

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1 98 141 

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2 504 872 

Bofællesskab, ABL § 3 stk. 2 og § 5 stk. 3 14 37 

Længerevarende botilbud, § 108 403 656 

Sikret botilbud, § 108 1 14 

Midlertidigt botilbud, § 107 875 1.325 

Rehabiliteringstilbud, § 107 17 20 

Aktivitets- og samværstilbud og beskyttede beskæftigelsestil
bud 

737 1.073 

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 622 843 

Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103 278 399 

Misbrugsbehandlingstilbud 136 243 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 – Voksne 96 143 

Ambulant anonym stofmisbrugsbehandling, § 101a 36 40 

Dagbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101 21 24 

Døgnbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101, jf. § 107 22 28 

Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 89 122 

Dagbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, SUL § 141 27 30 

Døgnbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, SUL §141 20 24 

Kvindekrisecentre og forsorgshjem og herberger 

Forsorgshjem/herberg, § 110 92 147 

Kvindekrisecenter, § 109 54 61 

I alt på voksenområdet 2.158 3.982 

Anm.: Tilbud og afdelinger på voksenområdet pr. 31. december 2019, fordelt på hvilke tilbudstyper de er registreret 

som. Der indgår ikke tilbud, der er registreret som friplejebolig. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om data

behandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-

-
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Tabel 2  

Afdelinger på voksenområdet, fordelt på antal tilbudstyper, de er registreret som 

Antal tilbudstyper Afdelinger, pct. 

1 tilbudstype 68 

2 tilbudstyper 26 

3 tilbudstyper 5 

4 tilbudstyper 2 

5 tilbudstyper eller derover 0 

I alt, pct. 100 

I alt, antal 3.982 

Anm.: Afdelinger på voksenområdet pr. 31. december 2019, fordelt på antallet af tilbudstyper de er registreret som. 

Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 
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Tabel 3  

Tilbud på voksenområdet, fordelt på virksomhedsformer og tilbudstyper 

Regio
nale 

Kom
munale 

Private 

Fonde, 
selv

ejende 
mv. 

Tilbud  
i alt, 
pct. 

Tilbud  
i alt, 
antal 

Tilbudstype Pct.

Botilbud og botilbudslignende tilbud 3 55 12 29 100 1.490 

Lejebolig, Lejeloven 0 41 16 43 100 58 

Almen bolig til særlige udsatte grupper, ABL § 149a, 
SUL § 141 

0 100 0 0 100 1 

Almen plejebolig, ABL § 5 stk. 2 0 94 0 6 100 17 

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

0 98 0 2 100 98 

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

2 92 0 5 100 504 

Bofællesskab, ABL § 3 stk. 2 og § 5 stk. 3 0 100 0 0 100 14 

Længerevarende botilbud, § 108 9 41 17 33 100 403 

Sikret botilbud, § 108 100 0 0 0 100 1 

Midlertidigt botilbud, § 107 4 32 20 43 100 875 

Rehabiliteringstilbud, § 107 12 59 6 24 100 17 

Aktivitets- og samværstilbud og beskyttede be
skæftigelsestilbud 

3 59 11 27 100 737 

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 4 60 9 27 100 622 

Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103 3 56 15 26 100 278 

Misbrugsbehandlingstilbud 1 71 13 15 100 136 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 - Voksne 1 88 7 4 100 96 

Ambulant anonym stofmisbrugsbehandling, § 101a 0 94 0 6 100 36 

Dagbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101 0 67 19 14 100 21 

Døgnbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101, jf. § 
107 

0 23 23 55 100 22 

Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 1 84 9 6 100 89 

Dagbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, SUL § 141 0 63 11 26 100 27 

Døgnbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, SUL §141 0 10 30 60 100 20 

Kvindekrisecentre og forsorgshjem/herberger 

Forsorgshjem/herberg, § 110 4 28 12 55 100 92 

Kvindekrisecenter, § 109 0 20 11 69 100 54 

I alt på voksenområdet 3 58 11 28 100 2.158 

Anm.: Tilbud på voksenområdet pr. 31. december 2019, fordelt på tilbudstyper og virksomhedsform. Se i øvrigt boks 

3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder kategoriseringen af virksom

hedsformer. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

- - -

-

-
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Tabel 4  

Pladser til tilbudstypen på tilbud på voksenområdet 

Tilbudstype Pladser 

Pladser, 
gennem

snit pr. til
bud 

Pladser, 
gennem

snit pr. af
deling 

Tilbud i alt 
Afdelinger 

i alt 

Botilbud og botilbudslignende tilbud 28.383 19 11 1.490 2.681 

Lejebolig, Lejeloven 841 15 8 58 104 

Almen bolig til særlige udsatte grupper, 
ABL § 149a, SUL § 141 

52 52 13 1 4 

Almen plejebolig, ABL § 5 stk. 2 458 27 13 17 35 

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

1.590 16 11 98 141 

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

12.106 24 14 504 872 

Bofællesskab, ABL § 3 stk. 2 og § 5 stk. 3 271 19 7 14 37 

Længerevarende botilbud, § 108 5.270 13 8 403 656 

Sikret botilbud, § 108 72 72 5 1 14 

Midlertidigt botilbud, § 107 7.502 9 6 875 1.325 

Rehabiliteringstilbud, § 107 221 13 11 17 20 

Aktivitets- og samværstilbud og beskyt
tet beskæftigelse 

28.359 38 26 737 1.073 

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 20.612 33 24 622 843 

Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103 7.747 28 19 278 399 

Misbrugsbehandlingstilbud – ambulant- 
og dagbehandling 

24.622 205 115 120 214 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 - 
Voksne 

11.800 123 83 96 143 

Ambulant anonym stofmisbrugsbehandling, 
§ 101a 

355 10 9 36 40 

Dagbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101 334 16 14 21 24 

Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL 
§ 141 

11.848 133 97 89 122 

Dagbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, 
SUL § 141 

285 11 10 27 30 

Misbrugsbehandling - døgnbehandling 369 13 10 29 37 

Døgnbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 
101, jf. § 107 

223 10 8 22 28 

Døgnbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, 
SUL §141 

146 7 6 20 24 

Kvindekrisecentre samt forsorgshjem 
og herberger 

Forsorgshjem/herberg, § 110 2.674 29 18 92 147 

Kvindekrisecenter, § 109 607 11 10 54 61 

Anm.: Antal pladser til tilbudstypen i alt og i gennemsnit pr. tilbud og pr. afdeling på voksenområdet pr. 31. decem

ber 2019, fordelt på tilbudstyper. Det bemærkes, at der kan være pladser, der kan anvendes til flere tilbudsty

per. Pladsen indberettes for den tilbudstype, den på indberetningstidspunktet blev anvendt til, og der kan så

ledes være flere pladser, som potentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det indberettede antal. Se i øvrigt 

boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomheds

punkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger.

- -
- -

-

-

-

-

-
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Tabel 5  

Døgnopholdspladser i alt, fordelt på bo- og døgntilbudstyper på voksenområdet 

Tilbudstype 
Pladser i 

alt på 
 Tilbud 

Pladser i 
alt på 

 afdelinger 

Pladser, 
gennem

snit pr. til
bud 

Pladser, 
gennem

snit pr. af
deling 

Tilbud  
i alt 

Afdelinger 
i alt 

Botilbud og botilbudslig
nende tilbud 

33.510 31.132 22 12 1.490 2.681 

Lejebolig, Lejeloven 1.524 1.032 26 10 58 104 

Almen bolig til særlige udsatte 
grupper, ABL § 149a, SUL § 
141 

219 52 219 13 1 4 

Almen plejebolig, ABL § 5 stk. 
2 

812 538 48 15 17 35 

Almen ældrebolig/-handicap
venlig bolig, ABL § 105 stk. 1 

1.838 1.702 19 12 98 141 

Almen ældrebolig/-handicap
venlig bolig, ABL § 105 stk. 2 

14.646 12.575 29 14 504 872 

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

537 294 38 8 14 37 

Længerevarende botilbud, § 
108 

11.938 8.213 30 13 403 656 

Sikret botilbud, § 108 84 72 84 5 1 14 

Midlertidigt botilbud, § 107 19.468 13.840 22 10 875 1.325 

Rehabiliteringstilbud, § 107 478 331 28 17 17 20 

Misbrugsbehandlingstilbud 
- døgnbehandling 

546 433 19 12 29 37 

Døgnbehandlingstilbud - Stof
misbrug, § 101, jf. § 107 

428 335 19 12 22 28 

Døgnbehandlingstilbud - Al
koholmisbrug, SUL §141 

387 305 19 13 20 24 

Kvindekrisecentre samt for
sorgshjem og herberger 

Forsorgshjem/herberg, § 110 3.280 2.895 36 20 92 147 

Kvindekrisecenter, § 109 706 702 13 12 54 61 

Anm.: Antal døgnopholdspladser i alt og i gennemsnit pr. tilbud og pr. afdeling pr. 31. december 2019, fordelt på bo- 

og døgntilbudstyper på voksenområdet. Pladser i alt viser udelukkende summen af pladser til døgnophold, og 

omfatter således ikke ambulante- og dagtilbudspladser. I beregningen af det gennemsnitlige antal pladser pr. 

tilbud/afdeling, indgår også tilbud/afdelinger, som ikke har angivet pladser på Tilbudsportalen. Se i øvrigt boks 

2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, 

herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

- -
- -

-

-

-

-

-

-
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Tabel 6  

Ambulante- og dagtilbudspladser i alt, fordelt på ambulante- og dagtilbudstyper på voksenom

rådet 

Tilbudstype 
Pladser i 
alt på til

bud 

Pladser i 
alt på afde

linger 

Pladser, 
gennem

snit pr. til
bud 

Pladser, 
gennem

snit pr. af
deling 

Tilbud 
 i alt 

Afdelinger  
i alt 

Aktivitets- og sam
værstilbud og beskyttet 
beskæftigelse 

30.777 28.585 42 27 737 1.073 

Aktivitets- og samværstil
bud, § 104 

27.455 23.620 44 28 622 843 

Beskyttet beskæftigel
sestilbud, § 103 

13.200 11.082 47 28 278 399 

Misbrugsbehandlings
tilbud – ambulant- og 
dagbehandling 

26.065 25.335 217 118 120 214 

Ambulant stofmisbrugs
behandling, § 101 - 
Voksne

23.757 17.838 247 125 96 143 

Ambulant anonym stof
misbrugsbehandling, § 
101a 

12.209 5.807 339 145 36 40 

Dagbehandlingstilbud - 
Stofmisbrug, § 101 

3.524 2.450 168 102 21 24 

Ambulant alkoholmis
brugsbehandling, SUL § 

141 

22.357 18.341 251 150 89 122 

Dagbehandlingstilbud - 
Alkoholmisbrug, SUL § 
141 

5.447 3.023 202 101 27 30 

Anm.: Antal ambulante- og dagtilbudspladser i alt og i gennemsnit pr. tilbud og pr. afdeling pr. 31. december 2019, 

fordelt på ambulante- og dagtilbudstyper på voksenområdet. Pladser i alt viser udelukkende summen af am

bulante- og dagtilbudspladser, og omfatter således ikke pladser til døgnophold. I beregningen af det gennem

snitlige antal pladser pr. tilbud/afdeling, indgår også tilbud/afdelinger, som ikke har angivet pladser på Til

budsportalen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehand

ling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af ambulante- og 

dagtilbudspladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-

- -
- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6. Bilag 2 – Børne- og ungeområdet 

Tabel 7  

Tilbud og afdelinger på børne- og ungeområdet, fordelt på tilbudstyper 

Tilbudstype Antal tilbud Antal afdelinger 

Anbringelsessteder 645 1.066 

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 197 378 

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 429 655 

Delvist lukket døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a 4 7 

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

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

Socialpædagogisk kostskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 7 10 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 3 4 

Særlige dag- og klubtilbud 51 54 

Særlige dagtilbud, § 32 38 40 

Særlige klubtilbud, § 36 15 16 

Ambulant stofmisbrugsbehandling 64 81 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 - Børn og unge 64 81 

I alt til børn og unge 747 1.182 

Anm.: Tilbud og afdelinger på børne- og ungeområdet pr. 31. december 2019, fordelt på hvilke tilbudstyper de er 

registreret som. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

Tabel 8  

Afdelinger på børne- og ungeområdet, fordelt på antal tilbudstyper, de er registreret som 

Antal tilbudstyper Afdelinger, pct. 

1 tilbudstype 53 

2 tilbudstyper 35 

3 tilbudstyper 7 

4 tilbudstyper 4 

5 tilbudstyper eller derover 1 

I alt, pct. 100 

I alt, antal 1.182 

Anm.: Afdelinger på børne- og ungeområdet pr. 31. december 2019, fordelt på antallet af tilbudstyper de er god

kendt som. Se i øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger.

-
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Tabel 9  

Tilbud på børne- og ungeområdet, fordelt på virksomhedsformer og tilbudstyper, pct. 

Regio
nale 

Kommu
nale 

Private 

Fonde, 
selv

ejende 
mv. 

Tilbud i 
alt, pct. 

Tilbud i 
alt, antal 

Tilbudstype Pct.

Anbringelsessteder 4 25 20 51 100 645 

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 11 80 0 10 100 197 

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

0 0 30 69 100 429 

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

50 50 0 0 100 4 

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

86 14 0 0 100 7 

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

0 0 0 100 100 4 

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

0 0 0 100 100 7 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 0 0 67 33 100 3 

Særlige dag- og klubtilbud 2 82 0 16 100 51 

Særlige dagtilbud, § 32 3 89 0 8 100 38 

Særlige klubtilbud, § 36 7 53 0 40 100 15 

Ambulant stofmisbrugsbehandling 2 81 9 8 100 64 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 
- Børn og unge 

2 81 9 8 100 64 

I alt til børn og unge 3 33 18 45 100 747 

Anm.: Tilbud på børne- og ungeområdet pr. 31. december 2019, fordelt på virksomhedsformer og tilbudstyper. Se i 

øvrigt boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksomhedspunkter, herunder kategoriseringen af 

virksomhedsformer. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

- - -
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Tabel 10  

Pladser til tilbudstypen på tilbud på børne- og ungeområdet 

Tilbudstype 
Pladser til 
tilbudsty

pen 

Pladser til 
tilbudsty
pen, gen

nemsnit pr. 
tilbud 

Pladser til 
tilbudsty
pen, gen

nemsnit pr. 
afdeling 

Tilbud 
 i alt 

Afdelinger 
 i alt 

Anbringelsessteder 7.348 11 7 645 1.066 

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

3.077 16 8 197 378 

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

3.751 9 6 429 655 

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

47 12 7 4 7 

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

129 18 13 7 10 

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

15 4 3 4 5 

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

315 45 32 7 10 

Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 14 5 4 3 4 

Særlige dag- og klubtilbud 1.223 24 23 51 54 

Særlige dagtilbud, § 32 575 15 14 38 40 

Særlige klubtilbud, § 36 648 43 41 15 16 

Ambulant stofmisbrugsbehand
ling 

1.358 21 17 64 81 

Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 
101 - Børn og unge 

1.358 21 17 64 81 

Anm.: Antal pladser til tilbudstypen i alt og i gennemsnit pr. tilbud og pr. afdeling på børne- og ungeområdet pr. 31. 

december 2019, fordelt på tilbudstyper. Det bemærkes, at der kan være pladser, der kan anvendes til flere 

tilbudstyper. Pladsen indberettes for den tilbudstype, den på indberetningstidspunktet blev anvendt til, og der 

kan således være flere pladser, som potentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det indberettede antal. Se i 

øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og opmærksom

hedspunkter. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

- -
- - -

-

-
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Tabel 11  

Døgnopholdspladser i alt, fordelt på tilbudstyper på børne- og ungeområdet 

Tilbudstype 
Pladser i alt 

på 
 tilbud 

Pladser i alt 
på 

 afdelinger 

Pladser, 
gennemsnit 

pr. tilbud 

Pladser, 
gennemsnit 
pr. afdeling 

Tilbud  
i alt 

Afdelinger i 
alt 

Anbringelsessteder 11.255 10.139 17 10 645 1.066 

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

4.665 4.075 24 11 197 378 

Socialpædagogisk op
holdssted, § 66, stk. 1, 
nr. 6

6.145 5.552 14 8 429 655 

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

123 62 31 9 4 7 

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

182 129 26 13 7 10 

Socialpædagogisk ef
terskoletilbud, § 66, 
stk. 1, nr. 8 

33 33 8 7 4 5 

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

315 315 45 32 7 10 

Skibsprojekt, § 66, stk. 
1, nr. 6 

16 16 5 4 3 4 

Anm.: Antal døgnopholdspladser i alt og i gennemsnit pr. tilbud og pr. afdeling pr. 31. december 2019, fordelt på 

typer af anbringelsessteder på børne- og ungeområdet. Pladser i alt viser udelukkende summen af pladser til 

døgnophold, og omfatter således ikke ambulante- og dagtilbudspladser. I beregningen af det gennemsnitlige 

antal pladser pr. tilbud/afdeling, indgår også tilbud/afdelinger, som ikke har angivet pladser på Tilbudsporta

len. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databehandling og op

mærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af døgnpladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-

-

-

-

-
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Tabel 12  

Ambulante- og dagtilbudspladser i alt, fordelt på ambulante- og dagtilbudstyper på børne- og 

ungeområdet 

Tilbudstype 
Pladser i alt 

på 
tilbud 

Pladser i alt 
på 

afdelinger 

Pladser, 
gennemsnit 

pr. tilbud 

Pladser, 
gennemsnit 
pr. afdeling 

Tilbud 
i alt 

Afdelinger i 
alt 

Særlige dag- og klub
tilbud 

1.473 1.369 29 25 51 54 

Særlige dagtilbud, § 32 594 590 16 15 38 40 

Særlige klubtilbud, § 
36 

919 809 61 51 15 16 

Ambulant stofmis
brugsbehandling 

15.076 7.889 236 97 64 81 

Ambulant stofmis
brugsbehandling, § 
101 - Børn og unge

15.076 7.889 236 97 64 81 

Anm.: Antal ambulante- og dagtilbudspladser i alt og i gennemsnit pr. tilbud og pr. afdeling pr. 31. december 2019, 

fordelt på ambulante- og dagtilbudstyper på børne- og ungeområdet. Pladser i alt viser udelukkende summen 

af ambulante- og dagtilbudspladser, og omfatter således ikke pladser til døgnophold. I beregningen af det 

gennemsnitlige antal pladser pr. tilbud/afdeling, indgår også tilbud/afdelinger, som ikke har angivet pladser på 

Tilbudsportalen. Se i øvrigt boks 2 om pladser på Tilbudsportalen og boks 3 (sidst i analysen) om databe

handling og opmærksomhedspunkter, herunder hvilke tilbudstyper der inddrages i opgørelsen af ambulante- 

og dagtilbudspladser. 

Kilde: Tilbudsportalen og egne beregninger. 

-

-

-

-
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