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Folketingets Sundhedsudvalg 

Folketingets Sundhedsudvalg har d. 2. juni 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 
1365 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Pernille Sipper (EL). 

Spørgsmål nr. 1365: 
”Kan ministeren oplyse antallet af socialpsykiatriske bosteder i dag samt oplyse 
de offentlige merudgifter ved at ansætte et nyt årsværk af socialpædagogisk 
personale eller én socialrådgiver på hvert bosted?” 

Svar: 

Der er pr. 31. marts 2021 647 tilbud med pladser til døgnophold godkendt til 

målgrupper med psykiske vanskeligheder. Disse tilbud har i alt 1.025 afdelinger 

i Danmark, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1 

Tilbud og afdelinger godkendt til §§ 107, 108 eller 110 og personer med psykiske vanskeligheder, 

2021 

 
Antal tilbud Antal afdelinger 

Pladser til døgn-

ophold i alt 

Pladser til  

§§ 107, 108 og 110 

Angst 345 551 6.641 5.535 

Depression 256 411 5.520 4.646 

Forandret virkelighedsop-

fattelse 
286 457 5.913 5.278 

Personlighedsforstyrrelse 371 590 6.691 5.454 

Spiseforstyrrelse 85 157 1.923 1.445 

Stressbelastning 146 224 2.739 1.937 

Tilknytningsforstyrrelse 317 484 4.826 3.202 

Anden psykisk vanske-

lighed 
342 511 6.078 4.976 

I alt 647 1.025 11.382 8.895 
 

Anm.: Afdelinger og tilbud der pr.  31. marts 2021 er godkendt til personer med psykiske vanskeligheder og en 

eller flere af følgende tilbudstyper: længerevarende botilbud, § 108; sikret botilbud, § 108; botilbudslignende til-

bud; Botilbud målrettet unge mellem 18 og 35 år, §108a, jf. §108; midlertidigt botilbud, § 107; rehabiliteringstilbud, 

§ 107; døgnbehandlingstilbud - stofmisbrug, § 101, jf. § 107; forsorgshjem/herberg, § 110. Pladser til døgnophold 

i alt omfatter pladser på afdelingerne, der er godkendt til tilbudstyper med døgnophold på tværs af voksen- og 

børne- og ungeområdet. Afdelingerne kan være godkendt til flere målgrupper. Pladserne er ikke knyttet til mål-

grupperne. 

Kilde: Egne beregninger på data fra Tilbudsportalen. 
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Pba. oplysninger fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor forudsætter 

Social- og Ældreministeriet, at lønudgiften (inkl. overhead) til et årsværk til en 

gennemsnitlig socialrådgiver er 578.240 kr. (2022-pl) og 566.141 kr. (2022-pl) 

til en gennemsnitlig socialpædagog.  

 

På den baggrund skønner Social- og Ældreministeriet, at ansættelsen af et nyt 

årsværk pr. tilbud eller afdeling er forbundet med væsentlige offentlige merud-

gifter. De skønnede offentlige merudgifter fremgår af tabel 2.  

 

Tabel 2 

Skønnede offentlige merudgifter (2022-pl) 

 

Lønudgifter (inkl. overhead) 

for 647 tilbud 

Lønudgifter (inkl. overhead) 

for 1.025 afdelinger 

Nyt socialpædagogårsværk pr. tilbud/afde-

ling 
366,3 mio. kr. årligt 580,3 mio. kr. årligt 

Nyt socialrådgiverårsværk pr. tilbud/afde-

ling 
374,1 mio. kr. årligt 592,7 mio. kr. årligt 

 

Anm.: Afdelinger og tilbud der pr.  31. marts 2021 er godkendt til personer med psykiske vanskeligheder og en 

eller flere af følgende tilbudstyper: længerevarende botilbud, § 108; sikret botilbud, § 108; botilbudslignende til-

bud; Botilbud målrettet unge mellem 18 og 35 år, §108a, jf. §108; midlertidigt botilbud, § 107; rehabiliteringstilbud, 

§ 107; døgnbehandlingstilbud - stofmisbrug, § 101, jf. § 107; forsorgshjem/herberg, § 110. Afdelingerne kan være 

godkendt til flere målgrupper.  

Kilde: Egne beregninger på data fra Tilbudsportalen, samt Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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