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Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har d. 20. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 501 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL).
Spørgsmål nr. 501:
”Vil ministeren sende udvalget en oversigt over antal psykisk syge i botilbud
(servicelovens § 107 og § 108), fordelt på landsplan, regioner og kommuner
for hvert af årene 2007-2016?”
Svar:
Tabel 1 viser antallet af personer med en psykisk lidelse i botilbud på landsplan og
fordelt på regioner i 2014, som er det seneste fulde kalenderår, der er data for.
Botilbud omfatter midlertidigt ophold efter servicelovens § 107 og længerevarende
ophold efter servicelovens §§ 108 og 192 samt § 105 i lov om almene boliger samt lov
om friplejeboliger.

Tabel 1
Personer med psykisk lidelse i botilbud, 2014
Antal personer
Hele landet

5.200

Region
Hovedstaden
Sjælland

1.400
400

Syddanmark

1.400

Midtjylland

1.700

Nordjylland

300

Anm.: 18-64-årige. Personer med psykisk lidelse i botilbud omfatter borgere, der modtager længerevarende og midlertidige ophold, hvor kommunen angiver, at borgeren tilhører målgruppen af personer med sindslidelse. Det er
ikke muligt at udsondre botilbud efter serviceloens §§ 107 og 108 selvstændigt. Fordelingen på regioner er på
baggrund af handlekommune. Opgørelsen er foretaget på baggrund af De Kommunale Serviceindikatorer,
hvor der på nuværende tidspunkt indgår 32 kommuner. Der er opregnet til landsplan på baggrund af indbyggertallet. Tal er afrundet til nærmeste 100.
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata.

Skønnet i tabel 1 er baseret på De Kommunale Serviceindikatorer, hvor der på nuværende tidspunkt er indberetninger fra 32 kommuner dækkende perioden 4. kvartal
2013 til 3. kvartal 2015. På baggrund af indberetningerne fra disse kommuner er der
foretaget en opregning til regions- og landsplan. Da der på nuværende tidspunkt ikke
foreligger oplysninger for en lang række kommuner, er der ikke foretaget en fordeling
på kommuneniveau.
Danmarks Statistik forventes i efteråret 2016 at offentliggøre data for flere kommuner.
Der kan i forbindelse med offentliggørelsen forekomme revisioner i forhold til tidligere
indberetninger mv.
For tidligere år kan skøn over antallet af personer med psykisk lidelse i botilbud baseres på Danmarks Statistiks Sociale Ressourceopgørelse, der blev gennemført frem til
2012.
Tabel 2 viser antallet af personer med psykisk lidelse i botilbud efter servicelovens §§
107 og 108 i perioden 2009-2012 baseret på den Sociale Ressourceopgørelse. Danmarks Statistik har oplyst, at det ikke er muligt at summere beboere på længerevarende og midlertidige botilbud inden for et enkelt år.

Tabel 1
Personer med psykisk lidelse i botilbud, 2014

Botilbud

2009

2010

2011

2012

------------------------- Antal personer ---------------------Længerevarende botilbud (§108)

2.500

2.900

2.400

2.400

Midlertidigt botilbud (§107)

1.600

1.800

1.800

2.000

Anm.: Alle aldersgrupper. Personer med psykisk lidelse i botilbud omfatter beboere i målgruppen af personer med
sindslidelse. Beboere med sindslidelse kan ikke opgøres selvstændigt for årene 2007 og 2008. Opgørelsen er
foretaget på baggrund af Den Sociale Ressourceopgørelse. Tal er afrundet til nærmeste 100.
Kilde: Statistikbanken.dk.

Opgørelser baseret på De Kommunale Serviceindikatorer er ikke direkte sammenlignelige med den tidligere Sociale Ressourceopgørelse. De Kommunale Serviceindikatorer omfatter en opgørelse på individniveau over antallet af berørte over en given
periode (et kvartal eller et år). Den tidligere Sociale Ressourceopgørelse omfattede en
tælling i løbet af én bestemt uge i det pågældende år.
Danmarks Statistik fremhæver, at tallene fra den Sociale Ressourceopgørelse alle år
er lidt undervurderede på grund af manglende indberetninger fra enkelte tilbud.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann
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