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Prognose for behov for plejepladser 2021-2040
Forvaltningen har opdateret prognosen for behov for plejepladser. Prognosen bygger på KL’s plejeboligmodel, der senest er opdateret i juni 2021. Modellen giver ingen færdige svar på, hvad behovet vil være i fremtiden, men den giver nogle indikationer, som kommunerne kan tage pejling af i deres planlægning.
Resultater
Prognosen viser en meget stabil udvikling i behovet frem mod 2040, hvor den aktuelle kapacitet, efter udvidelsen af Ørbygård, synes at være tilstrækkelig. Under Figur 1 gennemgår vi forudsætningerne for prognosen.
Forskelle fra sidste års prognose
Som det fremgår, er behovet primo 2021 noget lavere end forudsat i prognosen fra sidste år. Forskellen skal
tilskrives pandemien, herunder tilbageholdenhed hos de ældre med at søge plejeplads. Der er således 11 borgere, der pt. har sat deres ansøgning på pause og derfor ikke fremgår af ventelisten. Derud over er prognosen opdateret med den seneste befolkningsfremskrivning fra Damarks Statistik.
Faldet i antallet af pladser fra 2021-22 skyldes, at der er indarbejdet en reduktion i budgettet til nettokøb af
plejepladser.
Figur 1: Behov for plejepladser ved anvendelse af forskellige befolkningsprognoser
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Ved faldende behovsgrad som 2013-19
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Overordnede forudsætninger
Prognosens udgangspunkt er 1. januar 2021. Normalt ville det være et gennemsnit af behovet i 2020, som
dog var meget præget af pandemien. Tallene fra januar er tjekket mod det helt aktuelle behov, som stadig er
omkring de 310.
Derfra bliver det forventede behov fremskrevet på baggrund af forventninger til befolkningsudviklingen og
udviklingen i andelen af borgere, der efterspørger plejepladser (også kaldet ’behovsgraden’).
Behov
Behovet er opgjort, som summen af:
1) Antallet af egne plejepladser inklusiv Dorthe Mariehjemmet
2) Antallet af pladser vi netto køber i andre kommuner
3) Antallet af borgere på venteliste - ekskl. borgere på pause
Behovsgrader
Behovsgraden er beregnet for otte alderskategorier, der fordeler de borgere, som aktuelt har en plejeplads
eller er indskrevet på venteliste. Ved at dele med det totale antal borgere i aldersgruppen fås behovsgraden
for hver enkelt aldersgruppe.
Udvikling i behovsgrader
Et meget centralt element i KL’s prognose er, at behovsgraderne fortsat vil falde i samme takt som udviklingen på landsplan fra 2013 til 2019. Det betyder, at stigningen i den ældre befolkning ikke kommer til at påvirke plejeboligbehovet én-til-én, fordi mindre andele af borgere vil efterspørge plejepladser. Den faglige begrundelse er blandt andet, at bedre sundhed giver en stigning i antallet af ældre borgere.
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