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6. Boformer
Danmarks ældrebefolkning er i kraftig vækst. Det er i bund og grund en positiv udvikling, men det 
er en udvikling, der stiller nye krav til kommunerne. Det gælder også på boligområdet. 

Her skal kommunerne ikke bare sikre, at det kommunale udbud af plejecentre og ældrevenlige 
boliger er tilstrækkeligt. Kommunerne skal også forholde sig til, at de nye ældregenerationer har 
boligønsker, der adskiller sig fra de tidligere tiders ældre. Der er tale om en blandet gruppe af 
borgere, der er vokset op i 60’erne og 70’ernes Danmark, hvor udviklingen i velfærdssamfundet 
tog fart, og hvor kollektivismen i en årrække blomstrede. Der er derfor særligt tre tendenser i 
tiden, der præger boligområdet på ældreområdet:

 1) Flere ældre borgere

2)  Flere af de ældste borgere

3)  Mere individualiserede forventninger til ”det gode ældreliv” – også på boligområdet

Tendenserne vil i det følgende kort blive beskrevet i forhold til boligområdet.

Flere ældre og flere af de ældste ældre
Det er primært aldersgruppen 75-89 år, der bor i kommunens plejecentre og ældreboliger. Såle-
des er den gennemsnitlige alder i plejeboligerne i Svendborg Kommune i 2018 ca. 83 år, mens den i 
demensboligerne er ca. 81 år. I ældreboligerne er den gennemsnitlige alder 78 år. 
Forekomsten af demens øges kraftigt med alderen, hvorfor behovet for flere demensboliger 
forventes at stige. 

For de +75-årige er der ca. syv procent, der slutter livet i en pleje- eller demensbolig 14. 

Den stigende ældrebefolkning i aldersgruppen 75-89 år vil samtidig medføre behov for flere 
tilgængelige boliger til borgere, der endnu ikke har et stort plejebehov. Tendensen er samtidig, at 
der er brug for færre kommunale ældreboliger uden centerfaciliteter. Der bygges generelt mere 
handicapvenligt i dag, der er flere handicapvenlige andelsboliger, og mange ældre vælger selv at 
flytte til mere handicapvenlige boliger. Denne tendens forventes at fortsætte. 

Mere individualiserede forventninger til ”det gode ældreliv”  
– også på boligområdet
Den generation af ældre, der i disse år forlader arbejdsmarkedet, er vokset op i 1960’erne og 
1970’erne, hvor kollektivismen blomstrede, og hvor velfærdssamfundet var under stor udvikling – 
og hvor velstanden steg. Der er tale om en generation, der næppe er så autoritetstro som tidli-
gere generationer, og derfor har flere og stærkere forventninger og krav til, hvordan ”det gode 
ældreliv” skal leves – ikke mindst i forhold til forventninger til det offentlige. På boligområdet vil 

  14 Egen opgørelse på baggrund af data for 2018 trukket i Ældreområdets elektroniske omsorgssystem
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de mange forventninger stille krav til, at kommunerne er opmærksomme på, hvilke boligtyper, 
der er behov for – og om kommunen overhovedet skal deltage i andet end at bygge og drive de 
traditionelle ældre- og plejeboliger, målrettet de svageste borgere. 
Til trods for at der er tale om en gruppe af borgere med mange forskellige baggrunde og forvent-
ninger til ”det gode ældreliv”, er der alligevel én bestemt boform, der i stigende omfang efterspør-
ges: Seniorbofællesskaber. Hvad der karakteriserer seniorbofællesskabet, og hvordan udviklin-
gen i udbud og efterspørgsel ser ud, vil vi komme ind på senere.

Boformer på ældreområdet
Der findes mange forskellige boformer, også for den ældre befolkning, som varierer alt efter 
borgernes behov og ønsker. I dette afsnit vil der være fokus på tre forskellige boformer: 

• Ældreboliger 

• Pleje- og demensboliger 

• Seniorbofællesskaber 

De to førstnævnte boligformer, ældreboliger og pleje- og demensboliger, er en del af kommunens 
tilbud. Seniorbofællesskaberne adskiller sig ved ikke at være en del af de kommunale botilbud. 
Det vil blive beskrevet yderligere i de følgende afsnit.

Boligmassen i forhold til pleje- og demensboliger ejes af henholdsvis Svendborg Kommune og 
boligselskaberne BSB og SAB. Derudover er der selvejende institutioner samt et friplejehjem. De 
forskellige ejerforhold giver Svendborg Kommune forskellige handlemuligheder, eksempelvis i 
forbindelse med at konvertere boliger fra en type til anden.

Ældreboliger
Der findes mange forskellige boformer, også for den ældre befolkning, som varierer alt efter 
borgernes behov og ønsker. I dette afsnit vil der være fokus på tre forskellige boformer: 
Ældreboligerne er tilpasset borgere, der eksempelvis er gangbesværerede og har behov for en-
ten kørestol eller rollator indendørs. Formålet med ældreboligerne er at give borgerne mulighed 
for en anden bolig, hvis det kan medføre, at de kan blive i eget hjem længere og dermed udskyde 
behovet for en plejebolig.  
 
I Svendborg Kommune opdeles ældreboliger i to typer: 

• Ældre- og handicapvenlige boliger uden dag- og træningscenter tilbydes borgere, hvor 
denne boligtype dækker behovet. Der er på nuværende tidspunkt (2018) 170 af denne type 
boliger i Svendborg Kommune.

• Ældre- og handicapvenlige boliger tilknyttet fælleshus eller aktivitets- og træningscenter 
tilbydes borgere med behov for pleje og/eller omsorg, træning eller social aktivering.  
Der er på nuværende tidspunkt (2018) 263 af denne typeboliger i Svendborg Kommune

Gennemsnitsalderen for beboere i ældreboligerne er samlet set 78 år. For ældreboligerne uden 
tilknytning til plejecenter, er gennemsnitsalderen 76 år, mens den for ældreboligerne med  
tilknytning til plejecenter er 79 år.
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Pleje- og demensbolig
Pleje- og demensboligerne er målrettet de svageste ældre i samfundet. Borgere, der samlet set 
har så massivt brug for pleje og omsorg, at de ikke kan blive i egen bolig længere. 
 
Udviklingen inden for demensområdet har de seneste år fyldt meget i planlægningen og drif-
ten af plejecentrene, og det vil fremadrettet få en endnu større betydning. Antallet af borgere 
med symptomer på demens eller en demensdiagnose på plejecentrene er stigende, og derfor 
anbefaler blandt andre Nationalt Videnscenter for Demens, at plejecentre fremadrettet bygges 
demensvenligt. Statens Byggeforskningsinstitut har i 2015 udgivet en anvisning, som private og 
offentlige bygherrer kan gøre brug af i forbindelse med planlægning, ombygning eller nybyggeri 
af demensegnede plejeboliger. Det anbefales generelt, at plejecentre bygges efter disse ret-
ningslinjer, så de kan håndtere de svageste ældre. 
 
Udover gruppen af borgere med demens, er der også borgere, der af anden grund har et så stort 
behov for hjælp, at de bliver nødt til at flytte på plejecenter. Gruppen af ældre mennesker er i dag 
og i fremtiden præget af stor forskellighed. Aldring er en individuel proces, som ikke altid krono-
logisk følger alderen. Derfor bør der ud over demensegnede boliger bygges plejeboliger ud fra 
forskellige behov.  
 
Bygherreforeningen m.fl. har udarbejdet en model, der har til formål at håndtere de forskellige 
målgrupper, der findes på plejecentre. Modellen er udarbejdet på baggrund af plejecenterbeboer-
nes fysiske kunnen og sociale orientering og kan bruges som retningslinje i forbindelse med plan-
lægningen af nye plejecentre eller i forbindelse med renovering af eksisterende plejecentre 15.  
 
I Svendborg Kommune opdeles plejecentrene i to typer boliger: plejeboliger og demensboliger. 
Borgerne bor i bofællesskaber med andre borgere med sammenlignelige udfordringer – der er 
mellem 7 og 12 boliger i et bofællesskab. I tilknytning til flere af plejecentrene findes desuden 
gæsteboliger (aflastning). 
 
Der er på nuværende tidspunkt (2018) 390 plejeboliger, 167 demensboliger og 39 gæsteboliger. I 
forhold til antal borgere i alderen 75+ år er der flest pladser i den østlige del af Svendborg Kom-
mune, efterfulgt af Midtbyen og øerne og dernæst den vestlige bydel 16.  

  15 Bygherreforeningen, 2014

  16 Svendborg Kommune, 2018
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Gæsteboligerne er midlertidige boliger, der henvender sig til borgere, der af forskellige årsager 
ikke kan være i eget hjem i en periode. Det kan eksempelvis være:

1. Borgere, der er udskrevet fra hospitalet, og som har brug for rehabilitering

2. Borgere, der ikke kan være i egen bolig i en periode 

3. Pårørende til demente borgere, der har behov for et afbræk i en stressende hverdag
 
Gæsteboligen er med andre ord en central boligtype i forhold til forebyggelse og rehabilitering. 
Det skal imidlertid ikke forveksles med ældreområdets akutpladser (Fra 01.04.19), som er i  
borgerens eget hjem, og som er en udvidelse af den hjælp, borgeren i forvejen får derhjemme.

Seniorbofællesskaber
Seniorbofællesskaberne en tredje boform, der de seneste år er begyndt at fylde mere og mere 
– i hvert fald interessemæssigt. I seniorbofællesskaberne har alle deres egen komplette bo-
lig, og der er derfor ikke tale om et kollektiv. Kendetegnene for seniorbofællesskaberne er det 
fællesskabsorienterede, manifesteret via fælleshus eller fælleslokaler. Beboerne er typisk i 
aldersgruppen 55+. Hovedparten af de eksisterende seniorbofællesskaber på landsplan er opført 
som almene lejeboliger, mens den næst hyppigste ejerform er andelsbolig. Langt hovedparten af 
seniorbofællesskaberne er opført som række- eller klyngehuse. 
 
Interessen for seniorbofællesskaber er steget betragteligt de seneste år. På nuværende tids-
punkt overvejer 80.000 danskere at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år, mens 
antallet af denne type af boliger på landsplan kun er ca. 7.000 17. På Fyn svarer 40% af borgerne 
over 50 år, at de gerne vil flytte i seniorbofællesskab. Der er derfor en markant efterspørgsel efter 
en anden og mere fællesskabsorienteret boform, end de boformer der generelt set findes i dag. 
 
Antallet af nyopførte seniorbofællesskaber er siden finanskrisen mere eller mindre gået i stå, og 
der er derfor en uligevægt mellem udbud og efterspørgsel.

Der er dog noget, der tyder på, at netop seniorbofællesskaberne kan og bør være en mere central 
del i ældreboligpolitikken. Det skyldes primært to forhold: 

1. Sammenhængen mellem boligform og livskvalitet hos ældre

2. Sammenhængen mellem boligform og kommunale ældreudgifter 

Sammenhæng mellem økonomi, livskvalitet og naboer
Forskellige studier har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem boligformer og livskvalitet 
hos ældre. Undersøgelserne peger på, at ældre i bofællesskaber har tættere og mere aktive nabo-
relationer end ældre i andre boformer 18. Undersøgelserne peger også på, at livskvaliteten øges af 
at flytte i seniorbofællesskab 19.   
 

17 Realdania, 2017
18 Anu Siren et. Al., 2016
19 Methods og Petersen, 2016
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På landsplan oplever mellem 10% og 25% af de ældre, at de ofte eller af og til er ufrivilligt  
ensomme 20. Såfremt de tættere naborelationer og den generelt forbedrede livskvalitet kan ses 
som én af løsningerne på ensomhedsproblematikken, tegner der sig et billede af seniorbofælles-
skaberne som en boform, der har et forebyggende potentiale.  
 
Rambøll Management har udarbejdet en økonomisk analyse på ældreområdet på tværs af bolig-
former. Her konkluderes det, at seniorbofællesskaberne, i forhold til andre boformer inden for 
samme målgruppe, har en omkostningsreducerende effekt i form af reduceret transporttid for 
hjemmeplejen og nabohjælp til praktiske opgaver, der reducerer behovet for hjemmehjælp.  

Fordi seniorbofællesskaberne bygges som tilgængelige eller ældrevenlige boliger, og fordi de 
tætte naborelationer kan mindske ensomhed og aktivere de ældre, har seniorbofællesskaberne 
og andre bofællesskabslignende boformer potentiale til at sikre, at borgerne kan blive længere 
i egen bolig. Det er ikke bare positivt for den enkelte borger. Det vil alt andet lige også kunne 
reducere de kommunale udgifter. 

Opsamling på de særlige kendetegn ved seniorbofællesskaber
Ovenstående peger særligt på fire forhold:

1) Der er en stor efterspørgsel efter seniorbofællesskaber

2) Udbuddet af seniorbofællesskaber matcher ikke efterspørgslen

3) Der er en positiv sammenhæng mellem det at bo i bofællesskaber og ældres oplevede 
livskvalitet

4) Seniorbofællesskaber kan sandsynligvis nedbringe de kommunale ældreudgifter

Strategier på ældreområdet i Svendborg Kommune
Ældreområdet i Svendborg Kommune har i dag forskellige strategier og politikker, der på for-
skellig vis relaterer sig til boligområdet. Fælles for dem er, at de til sammen skal sikre, at ældre-
området er rustet til at håndtere behovet for pleje- og ældreboliger fremadrettet i forhold til den 
stigende ældrebefolkning. 
 
I forhold til pleje- og demensboliger er der lovgivningsmæssigt en ventelistegaranti der indebæ-
rer, at en borger skal anvises en pleje- og demensbolig, senest 2 måneder efter borgeren er visi-
teret. Det gælder både borgere fra Svendborg og andre kommuner. Der er derfor en kontinuerlig 
opgave i at have det antal boliger til rådighed, dette kræver. 
 
Der følges således løbende op på udviklingen inden for boligområdet, og én gang årligt udarbej-
des der en bolighandlingsplan. Administrationen beskriver i bolighandlingsplanen det forventede 
fremtidige behov for plejeboliger på baggrund af blandt andet befolkningsudviklingen. Ved en 
løbende opfølgning er det muligt for ældreområdet at arbejde på og sikre, at der hverken er over- 
eller underkapacitet fremadrettet.

20 Realdania og SFI, 2016



Svendborg Kommune skal sikre:

1. Samarbejde om seniorbofællesskaber 

2.	 Relevante,	tidssvarende	og	fleksible	pleje-	 
 og demensboliger

3.	 Effektiv	plejecenterstruktur

Retninger frem mod 2025
På baggrund af kortlægningen af de forskellige boformer på ældreområdet, herunder de frem-
tidige udfordringer som boligerne skal kunne håndtere, peges der i det følgende på forskellige 
retninger for boligområdet frem mod 2025.

Ad. 1: samarbejde om seniorbofællesskaber 
Svendborg Kommune understøtter muligheden for, at der eksperimenteres med eksisterende og 
kommende byggeri af alternative boligformer for seniorer, der matcher de mangfoldige livsfase-
behov i den tredje alder bedst muligt. 
 
Det betyder først og fremmest, at når borgere har ønsker ift. at starte seniorbofællesskaber, 
skal Svendborg Kommune på tværs af forvaltningerne understøtte disse borgere, der måtte have 
lyst til at etablere seniorbofællesskaber på egen hånd. Svendborg Kommune skal med andre ord, 
gennem faglig og juridisk bistand, være med til at fjerne stenene på vejen i forhold til fremtidigt 
byggeri. Det betyder også, at den eksisterende såvel som den fremtidige boligmasse skal tilrette-
lægges med fællesskabet som omdrejningspunkt.
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Ad. 2: Relevante, tidssvarende og fleksible pleje-  
og demensboliger 
Svendborg Kommune skal sikre en moderne, tidssvarende og fleksibel boligmasse, der svarer til 
det konkrete plejeboligbehov. I Svendborg Kommune har vi fokus på mangfoldigheden, og derfor 
skal der være forskellige typer af pleje- og demensboliger, beliggende i alle dele af kommunen.  
 
I og med at der fremadrettet vil være flere borgere med demens, skal den samlede plejebolig-
masse gøres så demensegnet som mulig, så almindelige plejeboliger kan konverteres til demens-
boliger. Det betyder blandt andet, at der ved etableringen af nye plejecentre eller plejeboliger i 
tilknytning til eksisterende plejecentre skal bygges demensvenligt. Det er samtidig vigtigt, at det 
sikres, at alle borgere i demensboliger har adgang til en lukket have. 
 
Svendborg Kommune skal overholde de lovkrav, kommunen er underlagt i forhold til at sikre 
nødvendigt antal af pleje- og demensboliger. Det betyder, at borgere skal tilbydes en plejebolig 
inden for 2 måneder, jævnfør plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien gælder ikke kun borgere fra 
Svendborg Kommune, men borgere fra hele landet. 
 
Der kan med fordel arbejdes med en fleksibel boligmasse, således at både ældreboliger og 
gæsteboliger kan rumme plejeboligbeboere i tilfælde af, at det samlede antal plejeboliger i en 
periode ikke dækker det reelle behov. Det kan eksempelvis være i form af, at nogle af ældreboli-
gerne, der ligger i tilknytning til et plejecenter, periodevis kan fungere som plejeboliger.

 

Ad. 3: Effektiv plejecenterstruktur
Svendborg Kommune har fokus på en effektiv plejecenterstruktur. En effektiv plejecenterstruk-
tur indbefatter blandt andet nye plejecentre, hvor det specialiserede personale samles under 
ét, og udgifterne til blandt andet administration dermed reduceres. Ligeledes kan en effektiv 
plejecenterstruktur indebære en ledelsesmæssig sammenlægning af flere matrikler, hvis det er 
muligt. 
 
Kommunen ønsker så vidt muligt at kunne tilbyde, at borgeren kan forblive i eget nærområde og 
derfor skal der også i fremtiden kunne tilbydes både centrale og decentrale plejecentertilbud.

Under hensyntagen til ovenstående betyder det, at når der fremadrettet skal bygges plejeboliger, 
skal disse enten

1. Bygges i tilknytning til eksisterende plejecentre, eller

2. Bygges som innovative plejecentre
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Det er forventningen, at der vil blive bygget flere seniorbofællesskaber, både i Svendborg og på 
landsplan. Det vil dels ske gennem boligforeninger, pensionsselskaber m.fl. samt på borgernes 
eget initiativ. Udbygningen af seniorbofællesskaberne gør, at behovet for kommunale ældreboli-
ger uden centerfaciliteter falder. Herudover bygges mange boliger i dag således, at man også kan 
bo i dem med funktionsnedsættelser. 
 
Derfor skal Svendborg Kommune forvente at skulle udfase dele af ældreboligmassen, dels ved at 
sælge boliger fra, dels ved at lægge dem om til plejeboliger eller gæsteboliger. 
 
De ældreboliger, der fremadrettet først skal udfases, vil være ældreboliger uden tilknytning til et 
eksisterende plejecenter. Grunden hertil er, at de ældreboliger, der har tilknytning til et plejecen-
ter, relativt let og uden de store omkostninger kan tilpasses den eksisterende plejecenterstruk-
tur. 
 
Samling af faglige specialer som demens og gæsteboliger på samme matrikel vil være en naturlig 
del af at sikre en effektiv plejecenterstruktur.
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