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Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018)
Index100 har i samarbejde med Furesø Kommune foretaget en fremskrivning af
behovet for plejeboliger i Furesø Kommune. I det følgende skitseres
resultaterne af analysen1.
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Udvikling i antallet af ældre borgere
Antallet af borgere i Furesø Kommune over 67 år forventes at stige betydeligt i
de kommende år (jf. Furesø Kommunes befolkningsprognose). Nedenstående
tabel 1 viser, at stigningen særligt vedrører borgere over 80 år.

Tabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune
2018-2028

Aldersgruppe

2018

2019

2020

2021

2022

2023

67-69 år

1.348

1.298

1.278

1.266

1.300

1.312

1.354

0%

70-74 år

2.447

2.454

2.413

2.350

2.257

2.143

2.089

-15%

75-79 år

1.732

1.819

1.892

2.022

2.172

2.263

1.964

13%

80-84 år

1.261

1.267

1.333

1.380

1.396

1.449

1.895

50%

85-89 år

652

741

795

823

844

906

1.060

63%

90 år og derover
Antal 67+-årige i
alt

333

354

389

432

473

489

681

8.099

8.272

8.443

8.562

9.044

7.773 7.932

2028

Udviklin
g 20182028
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Denne udvikling forventes at indebære et behov for flere plejeboliger i de
kommende år. Det er fortrinsvis borgere i de ældste aldersgrupper, der visiteres
1

Der er udarbejdet en plejeboligmodel, som kan opdateres løbende.

105%
16%

til plejebolig. Pr. 1. januar 2018 var 4,9 pct. af de 80-84 årige visiteret til
plejebolig, mens det var 8,9 pct. af de 85-89 årige og 28,2 pct. af de 90+ årige2.
Plejeboligbehovet de kommende år
Det fremtidige behov for plejeboliger forventes dog ikke fuldt ud at afspejle
befolkningstilvæksten blandt de ældre. Det skyldes, at de ældre bliver stadig
sundere og mere selvhjulpne; såkaldt ”sund aldring”.
Plejeboliganalysen beregner udviklingen i plejeboligbehovet ud fra tre
alternative scenarier for ”sund aldring”:
1) Den forventede udvikling i de ældres middellevetid. Væksten i
middellevetiden indebærer en tilsvarende vækst i antallet af raske
leveår. Dvs. at antallet af leveår med dårligt helbred og behov for
plejeydelser på grund af alderdom vurderes at være nogenlunde stabilt.
På baggrund af Danmarks Statistiks forventning til stigning i
middellevetiden er beregnet behovet for plejeboliger.
2) Udviklingen i gennemsnitlige indskrivningsfrekvenser på
landsplan. Andelen af ældre borgere, der bor i plejebolig, er på
landsplan faldet i perioden 2012-2017. Hvis det forudsættes, at
tendensen fortsætter, vil det påvirke behovet for plejeboliger de
kommende år.
Dette scenarie skal af flere grunde anvendes med forsigtighed. For det
første kan et fald i indskrivningsfrekvensen siden 2012 skyldes andre
forhold end ”sund aldring”, f.eks. en opstramning af visitationspraksis.
For det andet har Furesø Kommune – sammenlignet med andre
kommuner – en relativt lav visitationsfrekvens til plejeboliger3 og
konklusioner der bygger på antagelser om fremtidige fald i visitations
og indskrivningsfrekvensen, skal behandles med forsigtighed.
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Plejeboligmodel – fremskrivning af behovet for pladser i plejeboliger og plejehjem i Furesø

Kommune, august 2018 s. 5.
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Index100 har gennemført en benchmarking af Furesø Kommunes visitationsfrekvens til plejeboliger., som

viser, at Furesø Kommune har en relativt lav visitationsfrekvens, når der sammenlignes med øvrige
kommuner og korrigeres for de kommunekarakteristika, som har betydning for visitationsfrekvensen.
Analysen viser også, at særligt to forhold kan forklare forskelle i kommunernes visitationsfrekvenser. Den
første er alderssammensætningn af de 67+ årige. Jo ældre de 67+ årige er i gennemsnit, jo højere er
visitationsfrekvensen for plejeboliger typisk. Det andet forhold er andelen af enlige mænd. Jo højere andel
enlige mænd 67+, jo højere visitationsfrekvens. Plejeboligmodel – fremskrivning af behovet for pladser
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3) Udviklingen i de ældres fysiske helbred (Den Nationale
Sundhedsprofil). Andelen af ældre med selvvurderet dårligt fysisk
helbred er faldet fra 2010 og det forudsættes, at udviklingen fortsætter
de kommende år. Da det antages, at ældre med dårligt fysisk helbred er
den potentielle målgruppe for en plejebolig, forventes en faldende
visitationsfrekvens de kommende år.
Furesø Kommune har i alt 259 plejeboliger (fra 1. september 2018).
Nedenstående tabel 2 viser det øgede plejeboligbehov, som følge af den
forventede udvikling i antallet af ældre, i et scenarie uden ”sund aldring” og i de
3 scenarier for ”sund aldring”.
Scenariet, hvor der ikke tages højde for ”sund aldring”, viser, at der i 2022 er
behov for 63 flere plejeboliger. De tre scenarier for ”sund aldring” viser i 2022
et behov, der ligger mellem 33 og 56 flere plejeboliger. Behovet øges yderligere
i årene derefter.

Tabel 2. Ændring i behov for plejeboliger under fire scenarier
2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038
Aktuelt antal pladser

259

259

259

259

259

259

259

259

Ændring i pladsbehov ved forskellige scenarier
Ingen sund aldring

15

32

48

63

75

145

190

261

Sund aldring beregnet ud fra middellevetid

14

28

42

56

65

122

143

197

Sund aldring beregnet ud fra
landsgennemsnitlig indskrivningsfrekvens

8

18

27

33

37

59

57

67

12

25

38

49

57

102

120

154

Sund aldring beregnet ud fra Den
Nationale Sundhedsprofil
Tallene angiver status 1. januar det pågældende år.
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Figur 1 illustrerer de fire scenarier.
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Figur 1. Ændring i det forventede pladsbehov under forskellige antagelser
om sund aldring 2018-2028
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Det ovenfor skitserede behov for plejeboliger de kommende år bygger på
følgende forudsætninger:
 Andelen af visiterede borgere, der står på venteliste, er konstant over
tid. I udgangspunktet (2018) forudsættes, at der er 55 borgere på
venteliste (generel og specifik venteliste tilsammen). Dette svarer til
niveauet før den midlertidige nedgang i antal plejeboliger i forbindelse
med Ryetbos ombygning fra oktober 2017.
 Den nuværende balance mellem køb og salg af plejeboligpladser
fastholdes. Der er et nettokøb på 6 pladser (jf. budgetforudsætningerne i
budget 2019).

Udvidelse af plejeboligkapaciteten
De ovenstående scenarier peger alle på et behov for udvidelse af
plejeboligkapaciteten de kommende år. Størrelsen af behovet afhænger af,
hvilket scenarie for ”sund aldring”, der lægges til grund. Som nævnt oven for
bør scenarie 2, der bygger på udviklingen i indskrivningsfrekvenser, tolkes med
forsigtighed. De to øvrige scenarier peger på et behov i f.eks. 2022 på
henholdsvis 49 og 56 pladser. Det foreslås at udvide plejeboligkapaciteten med
50 pladser, som kan ibrugtages i 2022-2023.
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Som led i budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet at udbygge Plejecenter
Lillevang med 50 pladsers, som kan tages i brug i 2022/2023. Der er nedsat en
arbejdsgruppe, som står for implementeringen.
Det korte sigt
Som det fremgår af tabel 2 oven for stiger behovet for flere plejeboliger gradvist
over de kommende år og udviklingen i ventelisten til plejeboliger følges nøje.
Indtil de 50 nye pladser på Plejecenter Lillevang kan tages i brug, kan det
stigende behov håndteres på flere måder (jf. fremlæggelsen på budgetseminaret
i august 2018):
 styrke hjemmeplejen så flere borgere kan være i eget hjem
 købe flere pladser i andre kommuner
 sælge færre pladser til udenbys borgere
De konkrete tiltag vil løbende blive vurderet.

Det lidt længere sigt
Plejeboligprognosen peger på, at der på det lidt længere sigt vil være behov for
at udvide plejeboligkapaciteten yderligere.
Det fremgår af tabel 2 oven for, at ud fra to af scenarierne om ”sund aldring”,
vil der om 10 år være behov for mellem 102 og 122 pladser. Efter en udbygning
af Plejecenter Lillevang i 2022/2023, vil der således være behov for yderligere
50-70 pladser i 2028.
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