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1. Indledning og sammenfatning 

De næste 30 år vil der komme 400.000 flere ældre over 65 år, svarende til 36 
pct. flere ældre end i dag. Til sammenligning vil befolkningen som helhed vokse 
med 9 pct. Det har betydning for finansieringen af velfærdssamfundet, som er 
funderet på, at personer i den erhvervsaktive alder løbende finansierer velfær-
den og dermed blandt andet udgifterne til ældrepleje. 

Denne analyse viser konsekvenserne for udviklingen i de offentlige udgifter til 
ældrepleje frem mod 2050 under forskellige alternative scenarier for udviklingen 
i de ældres helbred bestemt som forskellige grader af sund aldring, og forskelli-
ge grader af mervækst i udgifterne til ældrepleje.1 

Det kan få forholdsvis stor betydning for den offentlige økonomi, hvis udgifterne 
til ældrepleje udvikler sig, som beskrevet i de alternative scenarier. Det er til 
trods for, at udgifterne til ældrepleje i dag og i fremtiden udgør en begrænset, 
men kraftigt voksende andel af det offentlige forbrug. 

De ældre får ældrepleje i form af hjemmehjælp og adgang til plejeboliger – og 
de vil fremadrettet givetvis efterspørge ældrepleje af en kvalitet og et omfang, 
der svarer til levestandarden i resten af samfundet. Udgifterne til ældrepleje af-
hænger desuden af, hvor mange ældre der er, og hvordan deres helbred er. Det 
er et åbent spørgsmål, om de ældres sundhed fremadrettet forbliver den sam-
me, selvom de ældre lever længere (ingen sund aldring), eller om sundheden 
stiger i takt med stigningen i levetiden (sund aldring). 

Hovedresultaterne er: 

 Udgifterne til ældrepleje forventes at stige fra 46 mia. kr. i 2020 til 79 mia. 
kr. i 2050 opgjort i faste priser og lønninger.2 Det er en stigning på 72 pct. 
på bare 30 år. Det skyldes, at der kommer 400.000 flere ældre over 65 år, 
og de 65-åriges restlevetid forventes at stige med 4 år.  

 Udgifterne til ældrepleje udgør i dag 9 pct. af det offentlige forbrug, og for-
ventes at stige til 13 pct. i 2050. 

 Udgifterne afhænger blandt andet af, hvordan behovet for ældrepleje udvik-
ler sig, når de ældre lever længere – også kaldet potentialet for sund ald-
ring. Der vil ikke være det samme behov for ældrepleje, hvis der er en høj 
grad af sund aldring, og omvendt vil der være et større behov for ældreple-
je, hvis der kun er en begrænset eller ingen sund aldring fremadrettet.  

 De alternative scenarier, der analyseres, forsøger at bestemme usikkerhe-
den om de fremtidige udgifter til ældrepleje afhængig af graden af sund ald-
ring. Resultaterne viser, at udgifterne til ældrepleje vil variere mellem 74 og 
87 mia. kr. i 2050.  

 Graden af sund aldring medfører en usikkerhed om størrelsen på den offent-
lige saldo årligt på +/- 9 mia. kr., og kan svække eller forbedre den finans-
politiske holdbarhed med 0,4 pct. point af BNP. Det svarer til, at kommune-
skatten hæves eller sænkes med 1,4 pct. point fremadrettet fra 2020. 

 Øget efterspørgsel efter ældrepleje af en højere kvalitet og omfang er en 
anden kanal, som kan få udgifterne til ældrepleje til at vokse mere end for-
ventet. Dette bliver afspejlet ved at tilføre en højere vækst i udgifterne til 

 

1 Forsikring & Pension har både undersøgt udviklingen i udgifterne til ældrepleje historisk 
og fremadrettet. Denne analyse omhandler udgifterne til ældrepleje i fremtiden, mens 
analysen om de historiske udgifter ”Skyldes faldende udgifter til ældrepleje besparelser el-
ler sund aldring? 2020:2” kan findes på Forsikring & Pensions hjemmeside. 
2 Der antages i hele rapporten uændret reale standarder, dvs. faste priser og lønninger. 
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ældre. En mervækst i udgifterne til ældrepleje på 0,3 pct. pr. år i 25 år vil 
svække den offentlige saldo med 5 mia. kr. årligt. Den finanspolitiske hold-
barhed vil reduceres med 0,3 pct. point af BNP. Det er en effekt, som ligger 
ud over betydningen af sund aldring.  

 
Coronakrisen har medført et stort tilbageslag for dansk økonomi og medført sto-
re udgifter til hjælpepakker mv. Heldigvis var udgangspunktet for dansk økono-
mi godt. Den offentlige gæld var lav og finanspolitikken var holdbar. Det er end-
nu uklart, hvad de samlede konsekvenser af coronakrisen bliver. Resultaterne i 
denne analyse kan dog tolkes uafhængigt af krisen, idet den belyser udviklingen 
for alternative fremskrivninger relativt til et grundforløb. Resultaterne vil således 
stadig gælde under et opdateret grundforløb. 
 
Rapporten er struktureret som følger. Først beskrives i afsnit 2, hvordan ældre-
udgifterne er fremskrevet i DREAM-modellen og hvordan de alternative scenarier 
for udgifterne til ældrepleje er defineret. Efterfølgende beskrives i afsnit 3, hvor-
dan udgifterne til ældrepleje udvikler sig i fremtiden, hvordan de varierer med 
sund aldring og mervækst og hvordan det påvirker den offentlige saldo.  
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2. DREAMs langsigtede fremskrivning  

Forsikring & Pension har bedt DREAM-modellen om at analysere de samfunds-
økonomiske konsekvenser på langt sigt af udviklingen i de fremtidige udgifter til 
ældrepleje.3  

Den makroøkonomiske model DREAM er en langsigtet ligevægts-strukturmodel, 
der har som hovedformål at analysere den langsigtede finanspolitiske holdbar-
hed, og politikændringers konsekvenser for denne. DREAM-modellen er baseret 
på et grundforløb, der indeholder en langsigtet fremskrivning af økonomien givet 
den forventede demografiske, uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssige udvik-
ling. Modellen er særligt anvendelig til at vurdere den offentlige sektors økono-
miske balance på lang sigt baseret på årlige fremskrivninger af den offentlige 
sektors indtægter og udgifter.  

Grundforløbet angiver det centrale skøn for den forventede, strukturelle udvik-
ling af samfundsøkonomien. Modellens styrke er, at den kan anvendes til at vur-
dere og kvantificere alternative scenariers betydning for økonomien.  

I denne analyse anvendes modellen til at vurdere betydningen af alternative 
fremskrivninger af udgifterne til ældrepleje. Analysen består af variationer over 
to typer eksperimenter. I det første eksperiment undersøges alternative vurde-
ringer af betydningen af sund aldring for udgifterne til ældrepleje. I det andet 
eksperiment vurderes betydningen af mervækst i de offentlige udgifter til ældre-
pleje. 

Ud over at beregne betydningen for den offentlige saldo for hvert år i al fremtid 
sammenfattes hvert scenarie i ét tal for den finanspolitiske holdbarhed. Den fi-
nanspolitiske holdbarhed er et mål for den tilbagediskonterede værdi af alle 
fremtidige primære offentlige budgetoverskud (overskud ekskl. nettorenteudgif-
ter). Holdbarheden sammenfattes i holdbarhedsindikatoren, som opgør holdbar-
heden i pct. af BNP. Holdbarhedsindikatoren giver mulighed for at sammenligne 
forskellige eksperimenter i ét tal. 

2.1. Ældrepleje i DREAM 

De samlede udgifter til ældrepleje omfatter udgifter til hjemmehjælp og plejebo-
liger samt forebyggende hjemmebesøg, rehabilitering, genoptræning og hjæl-
pemidler. Det er alene de kommunale udgifter til hjemmehjælp og plejeboliger, 
der undersøges i denne analyse, og de to ydelser udgør over 90 pct. af de sam-
lede udgifter til ældrepleje. De sidste knap 10 pct. af udgifterne på ældreområ-
det og udgifterne i resten af økonomien varierer ikke i forhold til grundforløbet, 
med mindre der er tale om afledte effekter i forhold til at bestemme ligevægten. 

Hjemmehjælp består af praktisk hjælp og personlig pleje. Plejeboliger omfatter 
boliger, hvor der er tilknyttet plejepersonale. Kategorierne praktisk hjælp, per-
sonlig pleje og plejeboliger er det individuelle forbrug og de samlede udgifter 
fordelt på køn, alderstrin og antal år til de ældre dør. Forbrug er i denne sam-
menhæng et udtryk for ressourceforbrug og er for eksempel opgjort som antal 
minutters hjemmehjælp eller andel af året med bolig i plejebolig. Forsikring & 
Pension har leveret data om det individuelle forbrug og udgifter til DREAM, som 
DREAM har implementeret og kalibreret i deres model. Forbruget og udgifterne 
er beregnet på baggrund af det gennemsnitlige, individuelle forbrug over perio-

 

3 Se rapporten ”Samfundsøkonomiske konsekvenser af varierende antagelser om udviklin-
gen i fremtidens ældreomkostninger” af DREAM (2019). 
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den 2013-2015, hvor 2014 er basisår. Udgifterne fra de kommunale regnskaber 
er herefter fordelt i forhold til det individuelle ressourcetræk, jf. boks 1. 

Boks 1. Beregning af fremtidige udgifter til ældrepleje 

Udgifterne til ældrepleje er fremskrevet af modelgruppen DREAM på baggrund af Forsik-
ring & Pensions beregninger af udgifter til ældreservice for 2013-15, hvor 2014 er basis-
år. Forbruget er beregnet på baggrund af de kommuner, som har indberettet borgernes 
individuelle forbrug til Danmark Statistik. Det betyder, at hjemmehjælpsudgifterne ikke 
er beregnet for alle kommuner, men det er blevet opregnet for de manglende kommu-
ner, så de samlede udgifter stemmer overens med udgifterne i de kommunale regnska-
ber i 2014.  

Udgifterne til ældrepleje omfatter de kommunale driftsudgifter til hjemmehjælp, plejebo-
liger, plejehjem og beskyttede boliger. Der indgår heller ikke anlægsudgifter, privatfi-
nansierede udgifter og udgifter til løft af den kommunale service vedtaget af Folketinget 
og som ikke gives via bloktilskuddet fx ældremilliarden. I perioden 2013-2015 er udgif-
ter til personer med handicap og ældre ikke adskilt i de kommunale regnskaber. For at 
kunne udskille udgifterne til borgere over 65 år, er udgifterne justeret med, hvor stor en 
andel af borgerne over 65 år som får hjemmehjælp og bor i plejebolig. 

I udgifter til hjemmehjælp indgår kommunernes levering af personlig og praktisk hjælp 
omfattet af frit valg af leverandør (kommunale kontoplan 5.32.001), tilskud til personlig 
og praktisk hjælp og ansættelse af hjælpere (5.32.002+5.32.003), private leverandører 
af personlig og praktisk hjælp (5.32.009), betaling for personlig og praktisk hjælp samt 
madservice omfattet af frit valg af leverandør (5.32.092). I udgifterne for plejebolig ind-
går kommunernes levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leveran-
dør (5.32.011), personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (5.32.012), ydelser efter 
servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (5.32.013), ydelser efter servicelovens § 83 som 
kan pålægges egenbetaling (5.32.014), tværgående arbejdsopgaver og service i pleje-
boligbebyggelser (5.32.020), betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 
undtaget frit valg af leverandør (5.32.093), ledelse og administration samt uautorisere-
de grupperinger inden for plejehjem og beskyttede boliger (5.34.200+5.34.999). Udgif-
terne til ledelse og administration samt uautoriserede grupperinger inden for pleje og 
omsorg af ældre (5.32.200+5.32.999) fordeles med ligelig mellem hjemmehjælp og ple-
jeboliger. 

De gennemsnitlige udgifter er opdelt på køn, alder og antal år til død. Antal år til død 
bliver opdelt i fem kategorier: død i året, død året efter, død om to år, død om tre år og 
stadig i live. For opgørelsen i 2014 vil det betyde hhv. død i 2014, 2015, 2016, 2017 el-
ler død senere.  

Udgifter til ældrepleje fremskrives ud fra en række eksperimenter, som beskrives i boks 
2. Fremskrivningen af udgifterne udover udgifter til ældrepleje følger DREAM’s grundfor-
løb. Udgifter til sundhed og social omsorg korrigeres med den forventede stigning i rest-
levetiden og et mervækstbidrag. Mervækstbidraget antages at være 0,3 pct. i årene 
2025 til 2049, og udgifterne til sundhed og social omsorg korrigeres ud fra år-til-død 
korrektion. Alle udgifterne er renset for inflation og produktivitetsvækst. Fremskrivnin-
gen af antallet af ældre, forventningerne til forbedringen af levetiden og fordelingen af 
antal år til død følger DREAM’s befolkningsfremskrivning for 2018. De øvrige udgifter er 
baseret på Nationalregnskabstal for 2014.  

  
De fremtidige udgifter til ældrepleje afhænger af antallet af ældre, det forvente-
de køns- og aldersbetingede forbrug af ældrepleje, graden af sund aldring samt 
mervæksten i udgifterne. De fremtidige udgifter fastlægges således ud fra en 
befolkningsfremskrivning og antagelser om forbrugsandele på et givent alders-
trin for mænd og kvinder samt mængden af ældrepleje, som modtagerne for-
bruger.  

Forbruget af ældrepleje stiger med alderen, og samtidig er forbruget også høje-
re, jo kortere afstanden til dødstidspunktet er uanset alderen. Sund aldring af-
spejler i hvilken grad forbruget af ældrepleje afhænger af afstanden til dødstids-
punktet og samtidige ændringer i restlevetiden. En forbedring af sund aldring 
beskriver, hvor meget forbruget af ældrepleje falder for et givent alderstrin, når 
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restlevetiden stiger. Det skyldes den antagelse, at stigningen i restlevetiden i 
nogen grad omsættes til et forbedret helbred og dermed mindre forbrug af æld-
repleje ved et givent alderstrin.  

Forventningerne til sund aldring fremadrettet er forbundet med usikkerhed, og 
der er begrænset viden om sund aldring i relation til behovet for ældrepleje. Det 
er derfor relevant at vurdere betydningen af usikkerheden om graden af sund 
aldring for udgifterne til ældrepleje. 

I grundforløbet fra DREAM er det antaget, at sund aldring i relation til ældrepleje 
til en vis grad følger den forventede levetidsforbedring, jf. boks 2. Forsikring & 
Pension har bedt DREAM-modellen beregne to alternative scenarier, der kan op-
fattes som yderpunktet i forhold til den mulige udvikling i sund aldring. I det før-
ste scenarie eller alternative forløb antages det, at der i alle år fremover er fuld 
sund aldring. Det betyder, at hvis restlevetiden for en given alder forbedres med 
1 år, så parallelforskydes behovet for ældrepleje for den givne alder også med 1 
år. Et givent behov indtræffer således først et år senere. Udgifterne til 85-årige i 
dag vil således være bestemmende for udgifterne til 86-årige, når levetiden er 
steget med 1 år.  

I det andet alternative forløb er der ingen sund aldring. Det betyder, at hvis le-
vetiden stiger med 1 år, så er der stadig det samme udgiftsbehov for hvert en-
kelt alderstrin. Udgifterne til en 86-årig vil i fremtiden være de samme som for 
86-årige i dag uanset, at levetiden måtte være steget.  

De to alternative forløb beskriver to ekstreme tilfælde om forventningerne til 
sund aldring. De alternative forløb illustrerer således den maksimale usikkerhed 
omkring udgifterne til ældrepleje i forhold til udgifternes følsomhed overfor sund 
aldring, sådan som det indgår i modellen. 

De offentlige udgifter til ældrepleje kan også være drevet af mervækst i udgif-
ter, som følge af den teknologiske fremskridt og øget efterspørgsel. Det er en 
vækst, som ligger ud over, hvad der kan tilskrives demografi, længere levetid og 
en given forventning om graden af sund aldring. For ældrepleje kan der opstå 
øget efterspørgsel, som følge af højere forventninger til serviceniveauet i takt 
med den stigende levestandard eller som følge af politiske prioriteringer.  
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Boks 2. Eksperimenter i DREAM-kørslen om ældrepleje 

 

For at vurdere betydningen af mervækst har Forsikring & Pension bedt DREAM-
modellen om at lave tre alternative fremskrivninger, hvor der er indlagt mer-
vækst i udgifterne til ældrepleje. I to af de alternativer eksperimenter er der en 
mervækst i de næste 100 år på henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. pr. år, mens i 
det sidste alternative scenarie er der mervækst på 0,3 pct. frem til 2049.4  

3. De fremtidige udgifter til ældrepleje 

Grundforløb er en beskrivelse af den forventede udvikling af hele samfundsøko-
nomien. Det er den fremskrivning, som ligger til grund for beregningerne af den 
finanspolitiske holdbarhed. Grundforløbet er baseret på en fremskrivning af be-
folkningen og indeholder et beregnet træk på for eksempel offentlig ældrepleje. 
Befolkningsfremskrivningen bygger på antagelser om fødselsrater, dødelighed 

 

4 Forløbet med mervækst på 0,3 pct. fra 2025-2049 i udgifterne til sundhed og ældre an-
vender DREAM typisk i deres grundforløb. Forsikring & Pensions grundforløb i denne rap-
port er dog baseret på en mervækst på 0 pct. i ældrepleje. 

I fremskrivningen anvendes tre forskellige antagelser om ældres sundhed og fire for-
skellige antagelser om mervækst. 

Forbedret sundhed hos ældre 

Ældres sundhed forventes at forbedres i fremtiden som følge af den forventede øgede 
levetid og forbedret helbred. Det vil bl.a. påvirke fremtidens udgifter til ældreservice. 
Sund aldring er i denne kontekst et mål for, hvordan de helbredsbetingede ældreud-
gifter pr. alderstrin afhænger af levetiden. I en fremskrivning af de gennemsnitlige 
ældreudgifter pr. alderstrin kan dette indregnes under forskellige antagelser.  

F&Ps grundforløb: Udgifterne til ældrepleje pr. alderstrin afhænger af det forventede 
antal år til død, og har den samme profil som i dag. Dvs. udgifterne for en 85-årig 
med hjemmehjælp, som dør som 86-årig, vil i fremtiden være de samme som i dag. 
Den stigende forventede levetid mindsker dog sandsynligheden for, at en 85-årig dør 
som 86-årig, og dette medfører faldende gennemsnitlige udgifter til ældrepleje for en 
85-årig i fremtiden. Lavere dødelighed betyder både, at andelen, der får hjælp, og ud-
gifterne pr. borger pr. alderstrin falder. 

Ingen sund aldring: Fremtidens gennemsnitlige udgifter til pleje pr. alderstrin er de 
samme som i dag, og dermed er både andelen af ældre med pleje og udgifterne pr. 
bruger konstante pr. alderstrin. Dvs. en 85-årig vil i fremtiden modtage samme antal 
timer hjemmehjælp som i dag uanset, hvor meget længere en 85-årig lever. Udviklin-
gen i de samlede ældreudgifter vil alene afhænge af antal ældre i befolkningen.  

Fuld sund aldring: En øget levetid vil parallelforskyde de gennemsnitlige udgifter til 
pleje 1:1 med den stigende restlevetid. Dvs. de gennemsnitlige udgifter for en 86-årig 
i 2050 vil være lig med de gennemsnitlige udgifter for en 85-årig i dag, hvis levetiden 
for de 85-årige er steget med et år.  

Mervækst i udgifter 

Mervækst er her en betegnelse for, at væksten i udgifterne til ældrepleje vokser mere 
end det strukturelle demografiske træk. Der kan være mervækst i udgifter, som følge 
af den teknologiske udvikling og øget efterspørgsel. Dette ses typisk i sundhedsrelate-
rede ydelser som medicin, hvor der opstår en efterspørgsel efter ny og bedre medicin, 
som typisk koster mere. For ældreservice kan der opstå øget efterspørgsel som følge 
af højere forventninger til serviceniveauet og politiske prioriteringer. Udgifterne til 
ældrepleje har i de sidste ti år ikke vist tegn på mervækst. Mens der har været en 
mervækst i de samlede udgifter til sundhed og ældre på ca. 0,3 pct. I F&Ps grundfor-
løbet er der derfor ingen mervækst, men i de alternative scenerier fremskrives udgif-
terne med tre forskellige antagelser om mervækst i ældreplejen: 0,1 pct., 0,2 pct. i 
100 år og 0,3 pct. i 25 år.  
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samt ind- og udvandring. Særligt i forhold til den ældre befolkning er dødelighe-
den og udviklingen i restlevetiden interessant. De forventede, fremtidige udgifter 
til ældrepleje afhænger ud over den demografiske udvikling også af forventnin-
gerne til de fremtidige ældres helbred.  

For hvert alderstrin kendes de individuelle offentlige udgifter til ældrepleje i dag. 
I takt med, at levetiden stiger, kan der være en forventning om, at hele eller de-
le af levetidsforbedringerne også medfører sund aldring. Det betyder, at udgif-
terne til ældrepleje til en vis grad forskydes mod højere alderstrin, når levetiden 
stiger.  

I løbet af de næste 30 år stiger antallet af personer over 65 år med 400.000 
personer. I 2050 vil ca. 25 pct. af befolkningen være over 65 år, det svarer til 
1,56 mio. personer over 65 år, jf. figur 1. 

Figur 1. Antal personer over 65 år, 2020-2050 

 
 Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-modellen. 

 

Det stigende antal ældre skyldes blandt andet, at den forventede restlevetid sti-
ger. Fremskrivningen af dødeligheden blandt ældre og dermed også restleveti-
den baserer sig på de køns- og aldersfordelte dødeligheder i perioden 1990-
2018.5  Restlevetiden har været stigende de sidste 30 år og det forudsættes at 
fortsætte i fremskrivningen. Den forventede restlevetid for en 65-årig er i dag 
ca. 20 år, og restlevetiden forventes at stige til knap 24 år for en 65-årig i 2050, 
jf. figur 2. 

 

 

5 DREAM anvender Lee-Carters metode med korrektioner, jf. Befolkningsfremskrivningen 
2013 af DREAM. 
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Figur 2. Restlevetid for en 65-årig, 2020-2050 

 
 Anm.: Restlevetiden er beregnet som et vægtet gennemsnit for mænd og kvinder. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-modellen. 

 

Kombinationen af de forskellige fødselsårganges størrelse og de forventede stig-
ninger i levetiden betyder, at der bliver væsentlig flere ældre borgere over 75 år 
i 2050 sammenlignet med i dag. I 2050 forventes det for eksempel, at der er 
omkring 50.000 personer i live af en årgang ved 85-årsalderen, mens det kun 
gør sig gældende for ca. 20.000 personer i 2019 ved samme alder, jf. figur 3. 

 

Figur 3. Befolkningens størrelse over 65 år, 2020 og 2050 

 
 Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-modellen. 

 

Den ændrede demografi frem mod 2050 har stor betydning for udgifterne til 
ældrepleje fremadrettet. Det stigende antal ældre betyder i sig selv, at der 
kommer et stigende behov for ældrepleje. Hertil kommer, at forbedringen i leve-
tiden til en vis grad betyder, at behovet for ældrepleje indtræffer ved en højere 
alder. Det gør sig både gældende for udgifterne til hjemmehjælp og udgifterne 
til plejebolig. For ældre i alderen 80-89 år vil udgifterne mere end fordobles. 
Udgifterne til hjemmehjælp vil være ca. 1,6 mia. kr. i 2050 for de 85-årige 
sammenlignet med ca. ¾ mia. kr. i 2020, jf. figur 4A. Udgifterne til plejebolig for 
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85-årige udgør i 2020 1,1 mia. kr., hvilket stiger til 2,3 mia. kr. for samme al-
derstrin i 2050, jf. figur 4B. 

 

Figur 4. Aldersfordelte udgifter, 2020 og 2050 

A: Hjemmehjælp B: Plejebolig 

 

 

 
   Anm.: Udgifterne er i 2019-niveau. Udgifterne følger antagelserne i Forsikring & Pensions grundforløb, 

jf. boks 2. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af af DREAM-modellen. 

 

3.1. Sund aldring 

Resultaterne af ovenstående fremskrivningen er baseret på konkrete antagelser 
om graden af sund aldring fremadrettet. En høj grad af sund aldring vil betyde, 
at de aldersbetingende udgifter til ældrepleje vil falde i takt med den stigende 
levetid, fordi levetidsforbedringen også indebærer en grad af forbedret helbred 
for et givent alderstrin.  

Udgifterne til ældrepleje er tæt forbundet med afstanden til dødstidspunktet. Når 
dødstidspunktet indtræffer senere i livet på grund af forbedringer af levetiden, 
er det forventeligt, at udgifterne til ældrepleje også indtræffer ved et højere al-
derstrin. 

Betydningen af sund aldring kan illustreres ved at se på forskellen i udgifterne til 
ældrepleje for hvert alderstrin i 2050 under de tre forskellige forløb med hen-
holdsvis ingen sund aldring og fuld sund aldring, samt grundforløbet, hvor ni-
veauet af sund aldring ligger mellem ingen og fuld sund aldring, jf. boks 2. Både 
for hjemmehjælp og plejeboliger giver de tre alternativer forskellige profiler for 
de aldersbetingede udgifter i fremtiden. 

I Forsikring & Pensions grundforløb udgør udgifterne til hjemmepleje til 85-årige 
i 2050 ca. 1,6 mia. kr. Hvis det antages, at der ikke er sund aldring de næste 30 
år, vil udgifterne til 85-årige i 2050 være 1,8 mia. kr. Hvis det i stedet antages, 
at der vil være fuld sund aldring over perioden, vil udgifterne til hjemmehjælp 
være 1,5 mia. kr., jf. figur 5A.  
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Figur 5. Aldersfordelte udgifter med og uden sund aldring, 2050 

A: Hjemmehjælp  B: Plejebolig 

 

 

 
   Anm.: Udgifterne er i 2019-niveau. I alle forløb antages en mervækst på 0,0 pct. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-modellen. 

 

Et tilsvarende billede tegner sig for udgifterne til plejeboliger i 2050. For 85-
årige er udgifterne i Forsikring & Pensions grundforløb 2,3 mia. kr. I forløbet 
uden sund aldring er udgifterne for 85-årige 2,6 mia. kr., og i forløbet med fuld 
sund aldring er udgifterne 2,1 mia. kr., jf. figur 5B.  

Betydningen af forskellene i antagelserne om sund aldring får stigende betyd-
ning over tid. Dels fordi levetiden løbende forventes at stige, hvilket øger for-
skellen betinget på antagelserne om sund aldring. Dels fordi der bliver flere æl-
dre. Forskellen i de samlede udgifter på tværs af alder bliver derfor forholdsvis 
store i løbet af de næste 30 år.  

I 2050 er udgifterne til hjemmehjælp i Forsikring & Pensions grundforløb steget 
til 34 mia. kr. fra 20 mia. kr. i dag. I forløbet med fuld sund aldring begrænser 
stigningen sig til 31 mia. kr., mens udgifterne i forløbet med ingen sund aldring 
stiger til 36 mia. kr., jf. figur 6A. 

Udgifterne til plejeboliger forventes i Forsikring & Pensions grundforløb at stige 
fra 25 til 46 mia. kr. i 2050. I forløbet med fuld sund aldring stiger udgifterne til 
41 mia. kr. og i forløbet med ingen sund aldring er 51 mia. kr., jf. figur 6B. 
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Figur 6. Sund aldring og samlede udgifter, 2020-2050 

A: Hjemmehjælp  B: Plejebolig 

 

 

 
   Anm.: Udgifterne er i 2019-niveau. I alle forløb antages en mervækst på 0 pct. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-modellen. 

 

3.2. Mervækst 

I analysen ovenfor følger udgifterne til ældrepleje den fremtidige befolkningsud-
vikling korrigeret for antagelser om sund aldring. Det kan dog også tænkes, at 
udgifterne til ældrepleje stiger yderligere som følge af teknologiske fremskridt 
på området og stigende efterspørgsel. 

En mervækst på 0,3 pct. pr. år betyder, at udgifterne til hjemmehjælp stiger 
med yderligere 2,7 mia. kr. i 2050 i forhold til Forsikring & Pensions grundforløb, 
jf. figur 7A. Det svarer til, at hjemmehjælpsudgifterne fra 2020 til 2050 stiger 
med 77 pct. fremfor 65 pct. som i Forsikring & Pensions grundforløb. Udgifterne 
til plejebolig stiger ligeledes yderligere med 3,7 mia. kr. i 2050 svarende til, at 
plejeboligudgifterne fremadrettet stiger med 87 pct. fremfor 74 pct. som i For-
sikring & Pensions grundforløb, jf. figur 7B. De andre alternative scenarier med 
en lavere mervækst giver mindre stigninger i udgifterne til ældrepleje. 
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Figur 7. Mervækst i udgifter, 2020-2050 

A: Hjemmehjælp  B: Plejebolig 

 

 

 
   Anm.: Udgifterne er i 2019-niveau. Grundforløbet har 0 pct. i mervækst. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-modellen. 

 

3.3. Holdbarhed og den offentlige saldo 

Betydningen for den samlede offentlige økonomi af de forskellige alternative 
fremskrivninger kan samlet vurderes ud fra udviklingen af den offentlige saldo 
og på den finanspolitiske holdbarhedsindikator. Den finanspolitiske holdbarheds-
indikator er et samlet mål for holdbarheden af den offentlige økonomi. Populær 
sagt udtrykker holdbarhedsindikatoren, om indtægter og udgifter i den offentlige 
sektorer balancerer på lang sigt. Holdbarhedsindikatoren er et tal for den tilba-
gediskonterede værdi af balancen på den offentlige saldo fremadrettet. 

De alternative scenarier om udviklingen i sund aldring i udgifterne til ældrepleje 
henholdsvis styrker og svækker den finanspolitiske holdbarhed. Til trods for, at 
ældreområdet kun udgør 9 pct. af det offentlige forbrug i 2020 og 13 pct. i 
2050, så har alene antagelserne om sund aldring relativ stor betydning for ba-
lancen af den samlede offentlige økonomi. Det alternative forløb med ingen sund 
aldring svækker den finanspolitiske holdbarhed med 9,0 mia. kr., mens det al-
ternative forløb med fuld sund aldring styrker den finanspolitiske holdbarhed 
med 9,5 mia. kr., jf. tabel 1. Det svarer til, at kommuneskatten skal hæves eller 
sænkes med 1,4 pct. point fremadrettet fra 2020 for at sikre at holdbarheden er 
uændret.6    

Antagelser om mervækst i udgifterne til ældrepleje påvirker også den finanspoli-
tiske holdbarhed. En mervækst på 0,1 pct. i ældreudgifterne fra 2025 og 100 år 
frem reducerer den finanspolitiske holdbarhed med 4,6 mia. kr.7 En mervækst 
på 0,2 pct. reducerer den finanspolitiske holdbarhed med 10,2 mia. kr. 

 

6 Det er regnet som ændringen i den finanspolitiske holdbarhed på 9,5 mia. kr. i forhold til 
provenuet fra kommuneskatten på landsplan. 
7 En mervækst på 0,1 pct. i 100 år, svarer stort set til en mervækst på 0,3 pct. i 25 år, 
som er standard i DREAMs grundforløb. 
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Tabel 1. Ændring i den finanspolitiske holdbarhed i forhold til Forsikring & Pensions grundforløb  

Mervækst Sund aldring Ændring i udgif-
terne i 2050  

Årlig ændring af 
saldo 

Ændring i HBI Relativ ændring i HBI 

  
(mia. kr.) (mia. kr.) (pct. point af 

BNP) 
(pct.) 

Eksperimenter:      

0 pct. mervækst Ingen sund aldring 7 -9,0 -0,4 -27 

0 pct. mervækst Fuld sund aldring -6 9,5 0,4 27 

0,1 pct. mervækst i 100 år F&Ps grundforløb  2 -4,6 -0,3 -20 

0,2 pct. mervækst i 100 år F&Ps grundforløb 4 -10,2 -0,5 -33 

0,3 pct. mervækst i 25 år F&Ps grundforløb 6 -4,8 -0,3 -20 

0,3 pct. mervækst i 25 år Ingen sund aldring 13 -15,0 -0,7 -47 

0,3 pct. mervækst i 25 år Fuld sund aldring 0 4,9 0,2 13 

Anm.: Beløbene er i 2019-niveau. Den finanspolitiske holdbarhed udtrykkes ved holdbarhedsindikatoren (HBI), som udtrykker den permanente ændring i den primære offentlige saldo 
målt i pct. af BNP. HBI tager hensyn til økonomien i al fremtid. Modellen slutter teknisk i 2128, og derefter gælder 2128-niveauet i al fremtid, da økonomien antages at være i sin lang-
sigtsligevægt (steady state). Tallene i tabellen er målt som ændringen i forhold til den seneste fremskrivning af Forsikring & Pensions grundforløb. I Forsikring & Pensions grundforløb er 
den offentlige økonomi holdbar. Den tilbagediskonterede værdi af den offentlige saldo viser et overskud på 33,2 mia. kr. årligt, hvilket svarer til en HBI på 1,5 pct. af BNP. Beregningerne 
er færdiggjort i efteråret 2019, det vil sige før covid-19 kom til Europa. Beregningerne tager derfor ikke hensyn til udvikling i samfundsøkonomien og befolkningen, som følge af Corona-
krisen. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-modellen. 

 


