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Orientering: Behov for plejeboliger, rehabiliteringspladser og aflastningspladser
Sagsnr. i ESDH:

18/19150

Beslutningskompetence:

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Beslutningstema:
Udvalget orienteres om resultater af plejeboliganalyse og fremskrivning af behov for
rehabiliteringspladser og aflastningspladser.
Sagsfremstilling:
I sommeren 2018 blev der udarbejdet en analyse af behovet for plejeboligpladser i Furesø
Kommune i de kommende år. Resultaterne af analysen blev fremlagt på byrådsseminaret i
slutningen af august 2018. Analysen er beskrevet i bilag 1.
Baggrunden for analysen var, at antallet af borgere over 67 år i kommunen forventes at stige med
16% fra 2018 til 2028. Særligt antallet af borgere over 80 år forventes at stige betydeligt.
I analysen fremskrives behovet for plejeboligpladser ud fra 4 scenarier. I ét scenarie forudsættes, at
det fremtidige behov for plejeboliger vil afspejle befolkningstilvæksten blandt de ældre (”ingen
sund aldring”). I de tre øvrige scenarier tages der højde for den generelle tendens til ”sund aldring”,
dvs. tendensen til at ældre borgere ikke blot lever længere, men også har et bedre fysisk helbred end
tidligere årgange havde på samme alderstrin.
Det øgede behov for plejeboligpladser i de 4 scenarier er vist i nedenstående graf.
Ændring i det forventede pladsbehov under forskellige antagelser om
sund aldring 2018-2028

Kilde: Plejeboligmodel – fremskrivning af behovet for pladser i plejeboliger og plejehjem i Furesø
Kommune, august 2018.
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På baggrund af de tre scenarier for ”sund aldring” anbefalede forvaltningen, at
plejeboligkapaciteten udvides med 50 pladser i 2022-2023.
Behovet for flere plejeboliger stiger gradvist over de kommende år (jf. grafen oven for) og
udviklingen i ventelisten til plejeboliger følges nøje. I perioden frem til, at de 50 nye pladser på
Plejecenter Lillevang kan tages i brug, kan det stigende behov håndteres på flere måder. Ét tiltag er
at styrke hjemmeplejen, så flere borgere kan være i eget hjem. Et andet tiltag er at købe flere
plejeboligpladser i andre kommuner og endelig kan der sælges færre plejeboligpladser til udenbys
borgere, jf. de beskrevne konkrete indsatser i sag om Kapacitet på Rehabiliteringscentret
Svanepunktet. De konkrete tiltag vil løbende blive vurderet.
Som det fremgår af grafen oven for vil behovet for plejeboligpladser øges inden for de næste 10 år.
I 2028 forventes således et behov for yderligere ca. 50 pladser (jf. scenarierne for ”sund aldring”).
Endelig bemærkes, at scenariet ”uden sund aldring” viser et behov for 63 flere plejeboligpladser i
2022 og et behov på yderligere 82 pladser og i 2028. Dvs. i 2028 et behov på 145 flere pladser end i
dag.
Rehabiliteringscentret
Den midlertidige udvidelse af Rehabiliteringscentret til 36 pladser i 2018 er som følge af
budgetvedtagelsen 2019-2022 gjort permanent i 2019 og frem.
I perioder af 2018 har der været op mod 40 borgere indlagt på Rehabiliteringscentret, hvoraf nogle
borgere venter på en plejebolig. Med de tiltag, der er skitseret i punktet ”Kapacitet på
Rehabiliteringscentret Svanepunktet” forventes det, at de 36 pladser kan opfylde det behov, der er
for rehabiliteringspladser nu.
Rehabiliteringscentret er ikke forbeholdt ældre borgere, men det er dog primært borgere over 67 år,
der får et ophold på Rehabiliteringscentret.
Det fremtidige behov for rehabiliteringspladser må forventes at afhænge af flere forhold, herunder
udviklingen i antallet af ældre og udviklingen i det nære sundhedsvæsen.
Hvis det forudsættes, at stigningen i antallet af borgere i aldersgruppen vil afføde et tilsvarende øget
behov for rehabiliteringspladser, vil der i 2023 være behov for 40 rehabiliteringspladser og for 42
pladser i 2028, jf. tabel 2 i vedlagte bilag 2.
Aflastningspladser
Under dagsordenspunktet ”Kapacitet på Rehabiliteringscentret Svanepunktet” foreslås etablering af
6 aflastningspladser på plejecentrene, som bl.a. skal tilbydes borgere, der venter på en
plejehjemsplads.
Det skønnes, at målgruppen for aflastningspladser på plejecentrene primært er borgere over 80 år.
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Hvis det forudsættes, at stigningen i antallet af borgere i aldersgruppen vil afføde et tilsvarende øget
behov for aflastningspladser, vil der i 2023 være behov for 8 aflastningspladser og for 10 pladser i
2028, jf. tabel 4 i vedlagte bilag 2.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse:
Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.
Lovgrundlag:
Almenboligloven, serviceloven.
Det videre forløb:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at:
Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 04-12-2018:
Taget til efterretning.
Bilag:
11885920

Åben Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018)

(142728/18) (H)

21886235

Åben Notat om behov for rehabiliteringspladser og
aflastningspladser

(142918/18) (H)

