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1 Opdatering af plejeboliganalysen

I Gribskov Kommune følges kapaciteten på plejeboligområdet nøje. Dette hæn-
ger sammen med, at det vil være forbundet med store udgifter, hvis der opstår 
en overkapacitet. Omvendt skal der heller ikke være underkapacitet, idet bor-
gerne har en berettiget forventning om, at kapaciteten er på et tilstrækkeligt 
højt niveau til, at ventelisten til plejeboliger for borgere, der har et behov her-
for, ikke vokser markant. 

Den seneste analyse af plejeboligområdet blev fremlagt til politisk behandling i 
Social- og Sundhedsudvalget i 2014. Nærværende analyse bygger i videst mu-
ligt omfang på de samme nøgletal og analysemetoder, som anvendtes ved den 
tidligere analyse.

2 Hovedresultater

Analysen falder i to dele, dels en fremskrivning af behovet for permanente ple-
jeboliger (plejeboligprognosen) og dels en undersøgelse af kapacitetsudviklingen
for de midlertidige pladser.

Permanente plejeboliger

Plejeboligprognosen viser, at der vil være behov for at udvide kapaciteten af 
permanente plejeboliger i 2021-22. På det tidspunkt vil antallet af borgere på 
ventelisten overstige det accepterede niveau i Gribskov Kommune på ca. 30 
borgere med yderligere 15-30 borgere.

Midlertidige pladser

Der er en høj udnyttelsesgrad på kommunens 37 midlertidige pladser, og i peri-
oder ligger belægningsprocenten på 100 %. 

I forbindelse med udmøntningen af Værdighedspuljen blev der i 2016 truffet be-
slutning om at udvide kapaciteten på Toftebo med 4 rehabiliteringspladser for at
imødekomme behov før og efter hospitalsindlæggelse. Byrådet besluttede på sit 
møde den 22. maj 2017 at etablere yderligere fire, fleksible pladser på Toftebo. 
Hermed vil den samlede kapacitet øges til i alt 45 pladser, som vil omfatte af-
lastningspladser til borgere med demens, akutpladser, pladser til borgere på 
genoptræning mv. 

Den fremlagte kapacitetsanalyse viser, at udvidelsen med fire rehabiliterings-
pladser er umiddelbart påtrængende. Der er anvist finansiering af driften, her-
under bygningsdriften, og rehabiliteringspladserne ventes at blive taget i brug i 
november 2017. De resterende fire, fleksible pladser vil blive indfaset, når der 
er behov herfor. Behovsudviklingen vil blive fulgt nøje. Hvis behovet er til stede 
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– og der er anvist finansiering for bygningsdriften – vil alle otte pladser kunne 
tages i brug i november måned 2017.

2.1 Om analysen

Analysen følger de samme beregningsmetoder, som anvendtes i plejeboliganaly-
serne i 2012, 2013 og 2014.

I lighed med de tidligere plejeboliganalyser er analysen af henholdsvis de per-
manente boliger og de midlertidige pladser udformet på to forskellige måder, 
idet analysen af de permanente boliger består af en fremskrivning af behovet 
herfor (plejeboligprognosen), og analysen af de midlertidige pladser består af en
undersøgelse af kapacitetsudviklingen.

Plejeboligprognosen baserer sig på en prognosemodel, som er udviklet af Kom-
munernes Landsforening (KL). Denne prognosemodel er baseret på en række 
parametre, som stammer fra følgende kilder:

• KL's analyse af langsigtede tendenser på plejeboligområdet, herunder 
beregning af landsgennemsnittet for andelen af personer på garantiven-
teliste

• Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune

• Egne beregninger af opholdstider, andelen af borgere på garantiventeli-
ste samt den såkaldte behovsgrad, dvs. en aldersfordelt opgørelse over 
plejeboligbeboere og borgere på venteliste, jf. afsnit 3.1-3.3 nedenfor.

3 Permanente plejeboliger 

Gribskov Kommune har anvisningsret til fem plejecentre med i alt 310 perma-
nente plejeboliger. Af de 310 permanente boliger er der 46 demensboliger. Dis-
se plejecentre/plejeboliger omtales i denne analyse som kommunens plejecen-
tre/plejeboliger.

Derudover rummer Gribskov Kommune to plejecentre, som kommunen ikke har 
anvisningsret til:

• Ellen Mariehjemmet har 26 plejeboliger, de selv anviser borgere til. Det 
private plejecenter Ellen Mariehjemmet er lokaliseret i Gilleleje. Ellen 
Mariehjemmet planlægger at udbygge kapaciteten i løbet af de næste år 
med yderligere 10 plejeboliger i forbindelse med byudviklingsområdet 
Kulturhavnen.

• Dagmarsminde har 9 boliger og er etableret og drives efter friplejebolig-
loven. Dagmarsminde er beliggende lidt uden for Græsted. 
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I 2019 tages 72 nye plejeboliger i brug i Bavne Ager Vest i Gilleleje. ATP Ejen-
domme opfører byggeriet og udlejer de færdige bygninger til OK-Fonden, der 
skal drive centret  De 72 boliger etableres som friplejeboliger, og kommunen får
derfor ikke anvisningsret til boligerne.

For friplejeboligernes vedkommende antages det, at 10 pct. af beboerne vil 
komme fra andre kommuner, mens resten af beboere kommer fra Gribskov 
Kommune.

Tabel 1: Oversigt over kommunens permanente plejeboliger.

Navn Lokalisering Antal boliger Heraf demens- 
boliger

Boligstørrelser

Udsigten Blistrup  28 13 1-2 rum

Bakkebo Gilleleje  63  0 1-2 rum

Skovsminde Græsted  57  0    2 rum

Helsingegården Helsinge 105 16 1-2 rum

Trongården Vejby  57 17 1-2 rum 

I alt 310 46
Anm.: Demensboligerne består dels af hele demensafsnit og dels af skærmede pladser. Borgere med
demens kan også blive visiteret til de øvrige pladser, hvilket eksempelvis sker, hvis borgere med 
demens ønsker at bo i Gilleleje. Her anvendes 1-rums boligerne på Bakkebo til formålet, da de er 
beliggende i forbindelse med egnede fællesarealer. Også på Skovsminde anvendes pladserne i et 
vist omfang til borgere med demens.

I tabel 1 er der angivet oplysninger om de kommunale plejecentres beliggenhed 
og antallet af boliger samt boligtyper.

Gribskov Kommune ejer Bakkebo samt Udsigten. Rosenvænget (tidligere 
Boligselskabet af 1961 i Helsinge) ejer bolig- og fællesarealerne på Helsingegår-
den og Trongården. Vibo ejer bolig- og fællesarealerne på Skovsminde. Gribskov
Kommune ejer servicearealerne på Helsingegården, Trongården og Skovsminde.

Gribskov Kommune har i øvrigt anvisningsret til 303 ældreboliger, der er belig-
gende spredt i kommunens byer og lokalsamfund. Der er ikke længerevarende 
tomgang i disse ældreboliger, og ældreboligerne kan derfor ikke anvendes til at 
dække eventuelle manglende kapacitet på plejeboligområdet. Opførelse af 
ældreegnede boliger og seniorboliger (som fx i Bavne Ager i Gilleleje) vil kunne 
virke i retning af, at kapacitetspresset på plejeboliger mindskes.

Nedenfor følger en opgørelse over opholdstider (afsnit 3.1), ventelister (afsnit 
3.2) og behovsgrader (afsnit 3.3) – alle parametre, som indgår i KL's prognose-
model, der anvendes som grundlag for fremskrivningen af behovet for perma-
nente plejeboliger i Gribskov Kommune. Resultatet af fremskrivningen frem til 
2028 fremgår af afsnit 3.4.
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3.1 Opholdstider 

De gennemsnitlige opholdstider for kommunens plejecentre er opgjort i tabel 2. 
Opholdstiden er opgjort for den forrige beboer ud fra oplysninger om indflyt-
ningsdato, dvs. den dato borgeren overtager boligen, og dato for fraflytning 
eller dødsfald. 

Tabel 2: Oversigt over permanente plejeboliger, opholdstider, juli 2017.

Navn Lokalisering Gennemsnitlige
opholdstider, 
dage

Gennemsnitlige op-
holdstider, måneder

Udsigten Blistrup  811 27,0

Bakkebo Gilleleje  975 32,5

Skovsminde Græsted  829 27,6

Helsingegården Helsinge  938 31,3

Trongården Vejby 1075 36,0

Alle plejecentre -  926 30,7
Anm.: Opgørelsen er foretaget i primo juli 2017.
 
Den gennemsnitlige opholdstid var på opgørelsestidspunktet, primo juli 2017, 
926 dage (svarende til 30,9 måneder eller 2,5 år). Til sammenligning havde 
beboerne i plejeboligerne i gennemsnit beboet boligen i 2,7 år ved det foregåen-
de opgørelsestidspunkt (september 2014). 

I perioden 2014-2017 er der generelt sket et fald i opholdstiderne. Denne ten-
dens ses på alle plejecentre med undtagelse af Trongården, hvor opholdstiden 
er gået op fra 932 dage til 1075 dage (fra 2,6 år til 2,9 år). Trongården er såle-
des gået fra at ligge under gennemsnittet for opholdstiderne på kommunens 
plejecentre i 2014 – til at ligge over i 2017.

3.2 Venteliste til plejeboliger

Der er to ventelister: 
• En specifik for borgere, der kun ønsker bestemte plejecentre. 
• En generel (garantiventeliste) for borgere, der søger alle centre.

I tabel 3 nedenfor fremgår det samlede antal aktive, visiterede personer på ven-
teliste til en plejebolig. 

Tabel 3 Venteliste (aktivt søgende) for plejeboliger, juli 2017
Ventelisteforhold Antal borgere

Samlet antal visiterede personer på venteliste til plejeboliger 61

Heraf på garantiventeliste 13 (21,3%)
Anm: Opgørelsen er foretaget primo juli 2017. I opgørelsen er følgende borgere ikke medtaget: Bor-
gere, der ikke ønsker at flytte pt.; borgere, der allerede har en plejecenterbolig, men ønsker anden 
bolig på samme eller andet plejecenter i kommunen; borgere, der kun ønsker bolig i andre kommu-
ner samt borgere, der har markeret, at de ønsker at flytte ind på Ellen Mariehjemmet eller Dag-
marsminde. 
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Antallet af borgere på venteliste til en plejeboliger er opgjort til 61 borgere - til 
sammenligning var der 37 borgere i 2014.

På opgørelsestidspunktet var 13 borgere på garantiventelisten, svarende til ca. 
21% af de aktivt søgende, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 61 %. 
Gribskov Kommune har også ligget under landsgennemsnittet i tidligere analy-
ser. Dette forhold kan antages at hænge sammen med bystrukturen i kommu-
nen, og borgernes ønske om at bo i en plejebolig i det nærområde, hvor de har 
boet hidtil.

3.3 Beregning af behovsgrad

Behovsgraden er opgjort vha. oplysninger om aldersfordelingen for plejecenter-
beboerne samt aldersfordelingen for borgere på ventelisten, jf. tabel 4. 

Tabel 4: Borgere i plejebolig og på venteliste, aldersfordeling, juli 2017.
Aldersgruppe Antal beboere Venteliste I alt 

(behovsgrad)
< 60 8 2 10

60-64 7 0 7

65-66 3 0 3

67-74 35 11 46

75-79 35 6 41

80-84 58 13 71

85-89 66 13 79

> 90 90 16 106

I alt 302 61 363
Kilde: Gribskov Kommune. Opgørelsen er foretaget primo juli 2017. 

Behovsgraden indgår i den anvendte prognosemodel, jf. afsnit 3.4. Når boligen 
bebos af ægtepar, indgår alderen for begge ægtefæller i beregningen. 

3.4 Plejeboligprognose – permanente boliger

KL har udarbejdet et prognoseværktøj til brug ved udarbejdelse af plejebolig-
prognoser. Dette værktøj er benyttet ved udarbejdelsen af tidligere prognoser 
for det fremtidige plejeboligbehov i Gribskov Kommune.

Forudsætningerne, der er lagt ind i modellen er: 
• Befolkningsprognose for Gribskov Kommune fra 2017 
• En gennemsnitlig opholdstid i permanente plejeboliger på 30,7 mdr. (jf. 

tabel 2)
• Syv ugers tomgang ifbm. fraflytning (denne forudsætning beror på prak-

sis, idet beregninger har vist, at boligerne i gennemsnit var ledige i syv 
uger i både 2015 og 2016, inden en ny beboer flytter ind)
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• Et dalende behov for plejeboliger i aldersgrupperne (KL har undersøgt, 
hvordan behovsgraden i hele landet har ændret sig over en 10-årig peri-
ode. Tendensen er en faldende behovsgrad, og dette scenarie er valgt i 
prognoseberegningen – i overensstemmelse med beregningerne i de for-
rige plejeboligprognoser)

• 21% ønsker plejehjemsgaranti (jf. tabel 3)
• Behovsgraden, der udtrykker alderssammensætningen for plejebo-

lig-beboerne og borgere på venteliste hertil (jf. tabel 4, sidste søjle).

I tabel 5 er vist den nuværende behovsgrad for plejeboliger samt den estimere-
de behovsgrad i 2037. 

Tabel 5: Plejebolig behovsgrad 2017 samt estimeret behovsgrad 2037.
Aldersgruppe Antal 

beboere*)
Behovsgrad, 2017 Behovsgrad, 2037

< 60 10 0,04 0,02

60-64 7 0,24 0,15

65-66 3 0,23 0,21

67-74 46 0,9 0,53

75-79 41 2,39 1,75

80-84 71 7,25 4,76

85-89 79 15,43 10,29

> 90 106 37,32 22,75

I alt 363 0,89 -

* Alderssammensætningen for borgere i plejeboliger og på ventelisten, jf. 'I alt' søjlen i 
tabel 4.

Ifølge KL oplever mange kommuner i disse år en faldende efterspørgsel på 
ældre- og plejeboliger, og flere kommuner melder om ledige boliger1. Gribskov 
Kommune har ikke de seneste år oplevet en nedgang i behovet for plejeboliger, 
men det forventes, at de igangværende tiltag på sundhedsområdet bl.a. kan 
være med til at nedsætte behovet fremadrettet. Dette er der taget højde for i 
modellen, hvor der forventes en lavere behovsgrad i alle aldersgrupperne (ses 
ved en sammenligning af de to sidste søjler i tabel 5).

Hvis prognosen i tabel 5 omsættes til en fremskrivning af antallet af borgere på 
venteliste, kan det fremtidige plejeboligbehov opgøres, jf. tabel 6 på næste side.

Tabel 6 viser, hvorledes antallet af borgere på venteliste til en plejebolig vil sti-
ge, såfremt der ikke etableres flere permanente plejeboliger. Der er også en 
fremskrivning af, hvor stor et antal borgere, der vil være på garantiventelisten, 
hvis der fortsat vil være 21,3%, der ønsker at komme på garantiventelisten.

1 Denne udvikling skyldes sandsynligvis flere forhold. Dels er den almene boligstandard 
forbedret, og derfor ønsker flere ældre at blive boende i deres egen bolig på trods af 
funktionstab og behov for omfattende pleje. Dels er der flere ældre, som mener, at 
ældre- og plejeboligerne er for små. Dertil kommer den såkaldte 'sunde aldring', hvor 
plejebehov opstår på et senere tidspunkt i livet. (KL's ældrepolitiske udspil 2010 og 
hjemmeside for Center for Sund Aldring på Københavns Universitet). 
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Tabel 6: Plejeboligprognose baseret på KL's prognoseværktøj.
2017 2018 2019* 2020 2021 2022 2025

Venteliste, ultimo
året**

67 79 18 31 45 60 111

Heraf på garanti-
venteliste

14 17 4 7 10 13 24

Scenarie: Ekstra 
behov for 
boliger***

37 49 -12 1 15 30 71

* Det forventes, at der etableres et større antal friplejeboliger i Gribskov Kommune i 
2019, og at 90 % af disse – i alt 74 boliger – tages i brug af borgere fra kommunen.
** Korrigeret for niveauforskydning (modellen opererer med en venteliste på 76 personer
primo 2017, hvorimod der reelt var 61 personer på venteliste, jf. tabel 3)
*** Ekstra behov for boliger, under forudsætning om 30 borgere på venteliste

Plejeboligprognosen viser, at ventelisten vil vokse stødt de næste år, således at 
der i 2028 vil være over 100 borgere på venteliste, under forudsætning af uæn-
dret kapacitet. 

Hvis der tages udgangspunkt i, at et venteliste-antal på op til 30 borgere er 
acceptabelt, vil der med udgangspunkt i prognosen, kunne forventes et fremti-
digt merbehov på omkring 15 boliger i 2021 og 30 boliger i 2022, jf. den tredje 
tabelrække (scenarium). 

Overvejelser vedr. prognosens præcision
Der er en række forhold, der skal tages i betragtning i forhold til prognosen. Fx 
opholdstid, tomgangsperiodens længde, sund aldring og tilflytning af udenbys 
borgere til plejecentrene. 

Hvis tendensen til faldende, gennemsnitlige opholdstider fortsætter de næste år,
vil dette nedsætte behovet for plejeboliger i forhold til prognosens forudsigelser.
Det er derfor væsentligt at følge udviklingen i opholdstiderne nøje.

Beregninger har vist, at den gennemsnitlige tomgangsperiode (fra 
fraflytning/dødsfald og til indflytning) på de fem plejecenter var syv uger (50 
dage) i såvel 2015 som i 2016. Når tomgangsperiodens længde nedbringes vil 
kommunen hurtigere kunne anvise nye borgere til plejeboligen og derved øge 
den samlede kapacitet af plejeboliger. Hvis den gennemsnitlige tomgangsperio-
de nedbringes til halvdelen af niveauet fra 2015 og 2016 vil det frigive kapacitet
svarende til 5-6 boliger. Hvis den gennemsnitlige tomgangsperiode nedbringes 
til 2-2,5 uger vil det frigive kapacitet svarende til 7-8 boliger i forhold til situa-
tionen i henholdsvis 2015 og 2016. 

Sund aldring kan også trække i retning af, at borgernes behov for plejeboliger 
ændres – eller i hvert udskydes til et senere tidspunkt i livet. Selv om der er 
taget højde for denne tendens ved forventningerne til 'behovsgraden' i model-
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len, er det nødvendigt at monitorere den faktiske udvikling for dermed at kunne 
vurdere om behovsgraden ændrer sig i forhold til det forudsatte.

I modsat retning peger tilflytningen af udenbys borgere. Prognoseværktøjet hvi-
ler på en indarbejdet forudsætning om, at der er lige så mange borgere, der 
ønsker at flytte til plejeboliger i andre kommuner, som der er udenbysborgere, 
der ønsker at flytte til kommunens plejeboliger. Hvis der er flere, der ønsker at 
tilflytte en plejebolig i Gribskov Kommune, giver det reelt set en større efter-
spørgsel, end prognosen viser. Her kan der peges på, at de bebudede ændringer
af planloven kan medføre en større nettotilflytning af unge ældre (i alderen 55-
70 år) til sommerhusområderne, hvilket vil give et større plejebehov, hvis denne
gruppe af tilflyttere ønsker at blive i kommunen, når de bliver 'ældre ældre' i 
løbet af de næste 10-20 år.

Prognosen er dermed behæftet med en vist grad af usikkerhed, svarende til +/- 
10%. Erfaringerne med anvendelse af prognosemodellen viser, at den snarere 
har en tendens til at overvurdere kapacitetsbehovet, end det modsatte. 

De nævnte usikkerhedsforhold gør det nødvendigt at gentage prognosearbejdet 
i de kommende år. 

Figur 1: Plejeboligprognose med usikkerhedsmargen på +/- 10%.

Opsummerende gælder, at selv det mest optimistiske scenarium (den gule linie i
figur 1) viser, at ventelisten må forventes at overskride det accepterede niveau 
på 30 borgere i løbet af 2020 – senest i 2021. Dette peger på, at der vil skulle 
udarbejdes planer for udvidelse af plejeboligkapaciteten i 2021-22. 
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4 Midlertidige pladser

Kapaciteten på permanente plejeboliger har betydning for behovet for midlerti-
dig pladser, idet en lav kapacitet på permanente plejeboliger kan medføre et
øget pres på midlertidige pladser, mens en høj kapacitet kan mindske behovet
for nogle af de midlertidige pladser. Plejeboligkapaciteten for de permanente 
boliger og de midlertidige pladser er derfor forbundne kar.

Der er i Gribskov Kommune i alt 37 midlertidige pladser, hvoraf de fire pladser 
er beliggende på Trongården og resten er beliggende på Toftebo. 2 af pladserne 
på Toftebo anvendes til akut-pladser, som kommunens læger visiterer til. Akut-
pladsordningen trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Gribskov Kommune ejer Tofte-
bo, et tidligere plejehjem. 

Kommunen rådede tidligere over 24 midlertidige pladser på Helsingegården 
(Søstien). Disse er nu konverteret til permanente et-værelsesboliger. 

Som led i prioritering af Ældrepuljen for 2014 blev to af pladserne på Trongår-
den åbnet som en udvidelse af kommunens midlertidige pladser målrettet bor-
gere med demens (jf. beslutning i Byrådet, den 24. februar 2014). Med priorite-
ring af Ældrepuljen for 2015 blev det senere besluttet at etablere to yderligere 
pladser til aflastning for borgere i eget hjem (jf. beslutning i Social- og Sund-
hedsudvalget, den 10. september 2014).
 
I forbindelse med udmøntningen af Værdighedspuljen blev der i 2016 truffet 
beslutning om at udvide kapaciteten på Toftebo med 4 rehabiliteringspladser for
at imødekomme behov før og efter hospitalsindlæggelse. Byrådet har på sit 
møde den 25. april 2017 besluttet at etablere yderligere fire, fleksible pladser på
Toftebo. Når disse otte pladser er etablerede i november 2017, vil den samlede 
kapacitet være blevet øget til i alt 45 pladser - omfattende aflastningspladser til 
borgere med demens, akutpladser, pladser til borgere på genoptræning mv. 

Målgruppen for midlertidigt ophold er borgere, der i en konkret situation ikke 
har mulighed for at opholde sig i eget hjem med den fornødne hjælp. Det drejer
sig typisk om følgende:

• Borgere, der efter endt sygehusindlæggelse ikke er i stand til at klare sig 
selv i eget hjem med hjemmepleje

• Borgere, hvis pårørende har brug for aflastning
• Borgere, hvor det skønnes, at der er behov for observation
• Borgere, der er terminale

Visitationskriterierne fastlægger, at de midlertidige pladser er forbeholdt borgere
med store begrænsninger i funktionsniveauet (svære eller totale begrænsnin-
ger) og dermed behov for en høj grad af hjælp og pleje. 
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Belægningsprocent
Belægningsprocenten (opgjort på månedsbasis, april 2017) på de to akutstuer 
på Toftebo har i 2016 og 2017 ligget relativt højt. Siden august 2016 har den 
ligget mellem 60 % og 100 %. På de øvrige 31 midlertidige pladser på Toftebo 
har belægningsprocenten i samme periode været meget høj. Siden august 2016
har belægningsprocenten været på over 97 %. I en enkelt måned, november 
2016, var belægningsprocenten 101 %, hvilket hænger sammen med, at bor-
gerne registreres på såvel udflytnings- som indflytningsdatoen.

Belægningsprocenten på Trongården har ligeledes ligget højt i 2016 og 2017 – i 
vinterhalvåret har der således været en belægningsprocent på såvel demens- 
som aflastningspladserne på over 90 %. I enkelte måneder har belægningspro-
centen været 100 % på aflastningspladserne.

Ophold på midlertidige pladser – formål og omfang
Det er i høj grad borgere, der udskrives efter et syge-husophold med en 
genoptræningsplan, som visiteres til en midlertidig plads. 

I tabel 7 vises omfanget og formålet med opholdene i de midlertidige pladser på
henholdsvis Toftebo og Trongården. Heraf ses det, at 70-75 % af opholdene på 
Toftebo i 2016 beror på borgere med en genoptræningsplan. Billedet er nogen-
lunde konstant hen gennem året. I årene forud udgjorde genoptræningsforløbe-
ne ca. en tredjedel af opholdene i 2010, stigende til omkring totredjedel (60-65 
% ) i årene 2012-14. Denne tendens hænger sammen med den stadig hastigere
udskrivning af borgere i forbindelse med sygehus-ophold.

Tabel 7: Formål med ophold på midlertidig pladser i 2016-2017. Antal 
borgere fordelt på visitationsårsag.

 

Anm.: Kilde: PlejeGribskov. Opgørelsen svarer ikke til opgørelsesmetode i tidligere plejeboliganaly-
ser, så der kan ikke sammenlignes direkte med de tal, der blev bragt i forbindelse med Plejebolig-
analyse 2014. Opgørelsen er opgjort månedsvist, så hvis en borger har været indlagt henover et 
månedsskifte, så vil borgeren tælle med i begge måneder.
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De midlertidige pladser bruges fortsat i stor udstrækning til aflastning og vente-
ophold (indeholdt i kategorien 'vurdering'). Antallet af borgere på venteophold 
var i begyndelsen af maj 2017 5 borgere.

Opholdstider
Af plejeboliganalyse 2014 fremgår det, at den gennemsnitlige længde af ophol-
dene faldt fra et niveau omkring 45 dage i 2010 og 2011 til omkring 33 dage i 
2012. I 2013 og 2014 var den gennemsnitlige opholdstid på henholdsvis 35 og 
33 dage (heri var de ofte kortere ophold på Trongården indregnet). I årene 
2015 og 2016 har den gennemsnitlige opholdstid nærmet sig niveauet fra 2010 
og 2011, idet den gennemsnitlige opholdstid på Toftebos 33 pladser var 38 dage
i 2015 og 41 dage i 2016.

Det generelle billede er, at i en periode umiddelbart efter indførelsen af den nye 
kvalitetsstandard i 2012, hvor det i retningslinierne bl.a. foreskrives, at opholde-
ne kun undtagelsesvist må overskride 28 dage (og for akutte ophold 10 dage), 
nærmede opholdstiderne sig standardens forskrifter. Når det ikke er lykkedes at
fastholde denne tendens i de senere år, skyldes det primært, at en del borgere 
udskrives hurtigere fra sygehusene. Dertil kommer, at en del borgere venter på 
en permanent plejecenterbolig, mens de er på de midlertidige pladser. Her 
gøres der brug af kvalitetsstandardens mulighed for forlængelse i særlige tilfæl-
de, når det vurderes, at borgeren ikke vil kunne passes i eget hjem med maksi-
mal hjælp, og derfor må vente på den midlertidige plads.

Den hastige udskrivning fra hospitalerne gør det vanskeligt at sikre, at borgerne
kan komme videre efter 4 uger. Eksempelvis, hvis kommunen ikke kan finde et 
egnet sted til dem, eller hvor borgeren er væsentlig mere plejekrævende, end 
det kan håndteres i hjemmet. Dette virker i retning af et øget kapacitetspres.

Opsamlende
Belægningsprocenterne og udviklingen i opholdstiderne viser, at der er et kapa-
citetspres på de midlertidige pladser, og at der et udtalt behov for yderligere 
kapacitet. 

Kapacitetspresset hænger sammen med den stadig hastigere udskrivning af 
borgere efter endt sygehusophold.

Som der er redegjort for i indledningen, er der afsat midler til etablering af otte 
pladser på Trongården. Disse pladser vil være klar til ibrugtagning i november 
måned 2017.

Den fremlagte kapacitetsanalyse viser, at udvidelsen med fire rehabiliterings-
pladser er umiddelbart påtrængende. Der er anvist finansiering af driften, her-
under bygningsdriften, og rehabiliteringspladserne ventes at blive taget i brug i 
november 2017. De resterende fire, fleksible pladser vil blive indfaset, når der 
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er behov herfor. Behovsudviklingen vil blive fulgt nøje. Hvis behovet er til stede 
– og der er anvist finansiering for bygningsdriften – vil alle otte pladser kunne 
tages i brug i november måned 2017.
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