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Dokumentation for nedskæringer i ældreplejen 

Flere ældre over 67 år juli 2009-2011 

De sidste to år er der kommet 45.100 flere ældre over 67 år i Danmark 

Flere ældre over 67 år juli 2009- juli 2011 

2009 2011 2009-2011 
Stigning 

i procent 

Over 67 år 
     742.802       787.911      45.109  6,1% 

Kilde: Statistikbanken.dk   

Færre ansatte i ældreplejen 

Antallet af social- og sundhedspersonale er de sidste to år fra juni 2009 til juni 2011 faldet 
med 1.500, svarende til 1,8 procent.  

Fald i social- og sundhedspersonalet i kommunerne 

juni 09 
 

juni 11 2009-2011 
Fald i 

procent 

Social- og 
sundhedspersonale 83.659 82.136 -1.523 -1,8% 

Alle ansatte omregnet til fuld tid. Fldnet.dk 

 

Holder man antallet af ansatte op imod antallet af ældre, så var der i 2009 0,11 ansatte i 
ældreplejen for hver ældre. I 2011 var tallet faldet til 0,10 ansatte pr. ældre. Det er et fald i 
antallet af ansatte pr. ældre på 7 procent fra 2009 til 2011. 

Antal ansatte pr. ældre over 67 år 2009-2011 falder 

2009 2011 Forskel 

Ansatte pr. 
ældre 0,11 0,10 -7 % 

Egne beregninger. Antallet af ansatte er holdt op imod antallet af ældre i 2009 og 2011. 

 

Udgifterne pr. ældre er faldet med 3½ procent fra 2009 til 2011, når man kigger i 
kommunernes budgetter.  

Udgifter pr. ældre falder 2009-2011 



Område 2009 2011 
Udvikling i kr. 

2009-2011 

Udvikling i 
procent 

2009-2011 

Ældre 67 + år       47.030       45.371              -1.659 -3,5 % 

Kilde: KL’s Budgetoversigt 2011 
 

 

Befolkningsrundspørge Gallup juni 2011: Befolkningen oplever dårligere service 

60 procent af danskere med tilknytning til ældreplejen oplever, at servicen over for de ældre 
er blevet dårligere de seneste par år. 

  

Budgetrundspørge juni 2011 blandt ældrecheferne i landets kommuner: Flere 
besparelser i 2012 

I juni gennemførte Epinion en rundspørge blandt landets ældrechefer i kommunerne. 
Halvdelen forventede, at der ville komme yderligere besparelser i 2012 i forhold til 2011 på 
ældreområdet. Det viser, at besparelserne fortsætter ind i 2012. 38 procent regnede ikke med 
besparelser og 12 procent svarede ved ikke.   

En tredjedel forventede en lavere normering det kommende år. Altså færre ansatte pr. ældre. 
Dvs. den tendens der har været de sidste år vil fortsætte i 2012. 

De regner især med at kunne spare penge ved at træne de ældre, så de kan klare sig længere 
i eget hjem, men de nævner også mange andre ting. Blandt andet færre medarbejdere på 
nattevagt. 

 

Det siger de ansatte på ældreområdet om besparelserne (FOAs 
medlemspanel juni 2011) 

  
Mindre tid til den enkelte opgave: 7 ud af 10 ansatte i ældreplejen har i løbet af det 
seneste år fået mindre tid til den enkelte opgave.  

Mindre omsorg og nærvær: 6 ud af 10 ansatte i ældreplejen har i løbet af det seneste år 
fået mindre tid til omsorg og nærvær over for de ældre.  

Ét bad om ugen: 7 ud af 10 ansatte i ældreplejen svarer, at de ældre får ét bad om ugen. 
Kun to ud af ti ansatte svarer, at de ældre kan komme i bad flere gange om ugen. Når de 
ansatte husker to år tilbage, svarer dobbelt så mange (4 ud af 10), at de ældre dengang 
kunne få mere end ét bad om ugen.  

Rengøring hver tredje uge: Hvert fjerde medlem, som arbejder i hjemmeplejen, svarer, at 
de ældre i dag får gjort rent hver tredje uge. Kun 5 procent svarer, at de ældre for gjort rent 
hver uge. Når medlemmerne tænker to år tilbage, svarer næsten hver fjerde, at de ældre 
dengang fik gjort rent hver uge. Også på plejehjem er der blevet længere mellem rengøringen.  
 



Udgiftsbehov for ældreområdet 2010-2020 

Tabellen om udgiftsbehov neden for viser, at der de næste ti år er brug for 24 procent flere 
udgifter til ældreområdet, hvis udgifterne pr. ældre skal holdes konstant. Ellers vil der være 
fald i udgifterne pr. ældre. Det er 10 mia. kr. ekstra over de næste ti år, eller 1 mia. kr. mere 
om året. 

Udgiftsbehov for ældreområdet 2010-2020 

Alder 2010 2020 Udvikling i procent 
2010-2020 

 65+ årige  43,0 mia. kr. 53,4 mia. kr. 24,2 % 

Kilde: Beregninger af FOA baseret på befolkningsfremskrivninger fra Danmarks statistik samt 
velfærdsministeriets aldersbestemte enhedsbeløb for juli 2010 vedr. kommunaludligningen. 
 


