
Præsentation af arbejdet i §17,4-
udvalget omkring senioranalysen

Observationer, konklusioner og 
anbefalinger



Oplæggets struktur

• Afsæt for udvalgets arbejde

• Bolig-analyse

• Inputs fra Real Dania

• Indtryk fra ekskursion

• Det gode seniorliv – undersøgelsen

• Tilfredsheden med seniorområdet

• Anbefalinger



Udvalgets opgave

• Udvalget skal undersøge tilfredsheden med 
seniorområdet (serviceydelserne), og give 
anbefalinger til Byrådet foranlediget heraf.

• Udvalget skal undersøge ønsker og 
perspektiver for fremtidens seniorliv og 
give anbefalinger til Byrådet i forhold til 
imødekommelsen af disse.



Boliganalysen – juni-mødet

Status på:
Ældrevenlige boliger

Ældreboliger
Plejeboliger på plejehjem



Status - Plejeboliger

• Nogle (for) små plejeboliger

• Ikke-renoverede boliger

• Fornuftig søgning til de fleste, men 
med overvægt til centerbyerne

• Pres i forhold til demenspladser

”Man bør i forlængelse heraf både drøfte 
standard og antal for plejeboligerne i 

Hedensted Kommune. Men mest presserende 
er nok at drøfte udfordringerne omkring 

demenspladser.”



Status - Ældreboliger med 
visitation

• Boliger udlejet på alm. vilkår:

– 111 ældre boliger udlejes på almindelige 
vilkår (pr. oktober 2017) svarende til ca. 
32% af ældreboligerne i kommunen.

• Boligernes stand:

– Der er generelt tale om boliger fra 
starten og midten af 1980erne, der ikke 
er renoveret.

– Samtidig lever en del af boligerne ikke 
op til de pladskrav, der i dag stilles for at 
kunne hjælpe borgeren i eget hjem.



Konklusioner og anbefalinger fra 
udvalget

• Nedbringe antallet af eller omdanne nogle 
ældreboliger til andre formål.

• Afdækning af det fremtidige behov for plejeboliger 
på plejehjem.

• Nedsætte en arbejdsgruppe, der i samarbejde med 
boligforeningerne finder muligheder for tilpasning af 
plejeboliger og ældreboliger.

Flere ældrevenlige boliger:

• Der udpeges mulige grunde til ældrevenlige boliger, 
som der søges private projekter omkring.

• Fokus på boliger der er mellem 80-120 m2, blandet 
byggeri (etage, rækkehuse), blandet ejerform og 
beboertype (unge, familier, ældre), fælleshus.



Timeout

Dialog og inputs til udvalgets konklusioner 
omkring ældreboliger og plejeboliger



Inputs fra Realdania – august-
mødet



Realdania

• Mere fællesskab omkring boligerne til 
ældre.

• Bryde ensomhed og skabe mere fællesskab

• Mange ønsker seniorbofællesskab i en eller 
anden form.

• Den private sektor er på vej med koncepter 
– også fra udlandet.





Ekskursion – september-mødet
• Tiny House (se næste slide)

• Ældrevenlige boliger med ”social” vicevært
– Fine rækkehuse med fælleshus

• Generationernes hus i Aarhus (herunder)



Tiny House



Time-out

Spørgsmål, tanker, inputs til udvalgets 
inspirationer?

Kan, skal og hvis ja, hvordan kan 
kommunen understøtte den type 

projekter?



Kvantitativ seniorundersøgelse

November 2018



Indholdet af undersøgelsen

Delundersøgelser:

• Tilfredshed blandt beboere i plejeboliger

• Tilfredshed blandt pårørende til beboere i 
plejeboliger

• Tilfredshed blandt modtagerne af hjemmehjælp

• Tilfredshed blandt modtagerne af genoptræning

• ”Det Gode Seniorliv”: Tanker og forestillinger om 
fremtidens seniorliv blandt de 45-55 årige i 
Hedensted Kommune.



Resultater af undersøgelsen

Svardeltagelse

• Plejebolig - beboere: (109/303) – 37 % 

• Plejebolig - pårørende: (138/303) – 46 % 

• Hjemmepleje: (416/685) – 61 % 

• Genoptræning: (147/300) – 49 % 

• Det Gode Seniorliv: (2411/7900) – 31 % 



Det Gode Seniorliv 
- Hvem er fremtidens seniorer? 

Tema 1: Bolig og boligform

• Når borgerne går på pension eller efterløn ønsker 
37 % at blive boende i nuværende bolig, 30 % 
ønsker at flytte i eget hus eller sommerhus og 9 % 
ønsker at bo i lejelejlighed. 

• 46 % forventer, at deres fremtidige bolig er mellem 
100m2 og 124 m2.

• 21 % kan forestille sig at bo i én af kommunens 
ældreboliger, og 40 % kan måske forestille sig af bo 
i én af disse. 



Det Gode Seniorliv 
- Hvem er fremtidens seniorer? 

Tema 2: Geografi

• Borgere, som ikke ønsker at blive boende i nuværende 
bolig, ønsker i høj grad at blive boende – eller flytte til -
en centerby

• 69 % af borgere, som bor i en centerby, foretrækker at 
blive boende i en centerby. 

• 85 % mener, at en kort afstand til dagligvareindkøb er 
afgørende eller vigtigt for placering af fremtidig bolig.    
69 % og 75 % mener, at en placering tæt på henholdsvis 
offentlig transport og familie er afgørende eller vigtigt. 

• For borgere, der ønsker at bo i lokalsamfund, mener 74 % 
at en placering tæt på skov og strand er afgørende eller 
vigtigt. 



Det Gode Seniorliv 
- Hvem er fremtidens seniorer? 

Tema 3: Fritidsinteresser og tilknytning til 
arbejdsmarkedet

• 43 % ønsker at blive på arbejdsmarkedet så længe 
som muligt. 

• Af disse forestiller 60,5 % at benytte sig af nedsat 
tid/seniorordning. 

• Samvær med familie, venner og naboer, hobbyer, 
rejser og afslapning er de ting, som fremtidens 
seniorer vil bruge mest tid på. 

• 93 % og 69 % vil gerne bruge tid på henholdsvis 
motion og idræt og frivilligt arbejde.  



Det Gode Seniorliv 
- Hvem er fremtidens seniorer? 

Tema 4: Pleje og omsorgsbehov

• 73 % af borgerne forventer, at kommunen bidrager 
med praktisk hjælp, 61 % forventer at kommunen 
bidrager med personlig pleje, og 51 % forventer, at 
kommunen bidrager med træning. 

• En stor del af borgerne mener, at det er acceptabelt 
selv at betale for praktiske opgaver. Henholdsvis   
77 %, 68 % og 63 % mener, at det er acceptabelt –
helt eller delvist - selv at betale for pudsning af 
vinduer udvendigt, indkøb og tøjvask.

• 40 % er villige til at investere i velfærdsteknologi i 
hjemmet, og 35 % er måske villige til dette. 



Anbefalinger I

Bolig, boformer og geografi

• At der sikres grunde i nærheden af centerbyerne i 
den størrelse der ønskes (primært 100-124 m2).

• At der arbejdes med generationsboliger som en af 
bo-formerne.

• At der arbejdes med boliger i klynger med fælleshus.

• At resultater og anbefalinger tænkes ind i arbejdet 
med ”Boligen i fokus”.

• At der arbejdes med vejledning af borgerne i forhold 
til hvordan man kan blive i sin bolig længst muligt

Forestilling om pleje og omsorgsbehov

• Det skal sikres at vi får udnyttet paratheden til brug 
af velfærdsteknologi i eget hjem, og sikret at 
borgerne får øje på de ”rigtige” muligheder og 
løsninger for dem.



Anbefalinger II
Fritidsinteresser og tilknytning til arbejdsmarkedet

• Der bør være dialog med lokale virksomheder om 
udnyttelsen af mulighederne for at skabe fleksible vilkår for 
seniorer for at fastholde dem. Det foreslås at opgaven 
forankres i det nye beskæftigelsesråd. Tilsvarende 
anbefales det at man forholder sig til det samme spørgsmål 
i det offentlige (Hedensted Kommune).

• Det anbefales, at informere ud til foreningslivet med 
bemærkningen om, at en stor andel af de kommende ældre 
vil være frivillige, men vil være det i mindre grad (tid). 
Hvilket kan have betydningen for tilrettelæggelsen.

• Der er mange der forventer at dyrke motion og idræt som 
senior. De nuværende rammer og faciliteter er udmærkede. 
Det er vigtigt, at der, som følge af befolkningsudviklingen, 
løbende er fokus på mulighederne (inde og ude) for at 
dyrke motion og idræt i lokalområderne – også for seniorer.



Tilfredshedsundersøgelserne
Overordnede resultater

Samlet tilfredshed: 

(skala fra 1-5 ”Meget utilfreds – Meget tilfreds)

• Plejebolig - beboere: 4,16

• Plejebolig - pårørende: 4,21

• Hjemmepleje: 4,05

• Genoptræning: 4,65

Meget højt niveau!



Tilfredshed blandt beboere i 
plejebolig

Samlet tilfredshed

Personlig pleje

Praktisk hjælp

At bo i plejebolig generelt



Tilfredshed blandt pårørende til 
beboere i plejeboliger

Samlet tilfredshed

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Plejeboligen generelt



Tilfredshed blandt modtagerne af 
hjemmepleje

Samlet tilfredshed

Praktisk hjælp

Hjemmeplejen generelt

Personlig pleje



Tilfredshed blandt modtagerne af 
genoptræning

Samlet tilfredshed



Plejeboliger 
(beboere)

Hjemmepleje Genoptræning

Hedensted 4,16 4,05 4,65

Vejle - - 4,65

Horsens 4,08 4,06 -

Ikast-
Brande

- 4,06 -

Silkeborg 4,33 - -

Holstebro - - 4,14



Anbefalinger fra 
tilfredshedsundersøgelserne

Hjemmeplejen:

• Generelt vurdere på, hvorvidt informationsstrategien 
er målrettet målgruppen.

• Bedre information om mulighederne ved fleksibel 
hjemmehjælp.

Genoptræning:

• Undersøge hvorvidt borgerne reelt efterspørger 
bedre badefaciliteter.

• Sørge for tydelig information om ventetider.



Udvalgets samlede anbefalinger



Anbefalinger samlet I

Fritid og Fællesskab og Social Omsorg

• Det er positivt, at der er en stor andel som i større eller mindre grad 
ønsker, at engagere sig i frivilligt arbejde. Det betyder, at der fortsat i 
både forenings- og kommunalt regi er et rekrutteringspotentiale. Det 
anbefales, at informeres ud med bemærkningen om, at en stor andel 
af de kommende ældre vil være friville, men i mindre grad. Hvilket kan 
have betydningen for tilrettelæggelsen.

• Der er mange der forventer at dyrke motion og idræt som senior. De 
nuværende rammer og faciliteter er udmærkede. Men det er vigtigt, at 
der, som følge af befolkningsudviklingen, løbende er fokus på 
mulighederne (inde og ude) for at dyrke motion og idræt i 
lokalområderne – også for seniorer.

Teknik og Fritid og Fællesskab

• Ældrevenlige boliger: Sikre grunde i nærheden af centerbyerne i den 
størrelse der ønskes (primært 100-124 m2). Evt. via private projekter 
som søges til kommunale grunde.

• At der arbejdes med generationsboliger som en af bo-formerne.

• At der arbejdes med boliger i klynger med fælleshus.

• At resultater og anbefalinger tænkes ind i arbejdet med ”Boligen i 
fokus”.



Anbefalinger samlet II
Beskæftigelse

• En fjerdel af seniorerne vil gerne fortsætte tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
Der bør være dialog med lokale virksomheder om udnyttelsen af 
mulighederne for at skabe fleksible vilkår for seniorer for at fastholde dem. 
Det foreslås at opgaven forankres i det nye beskæftigelsesråd. 

• Tilsvarende anbefales det at man forholder sig til det samme spørgsmål i det 
offentlige (Hedensted Kommune).

Social Omsorg

• At der arbejdes med vejledning af borgerne i forhold til hvordan man kan 
blive i sin bolig længst muligt

• Målgruppen for undersøgelsen (45-55 årige) ser ud til at være indstillet på 
et samfund, hvor der kan være egenbetaling på enkelte ydelser.

• Det skal sikres at vi får udnyttet paratheden til brug af velfærdsteknologi i 
eget hjem, og sikret at borgerne får øje på de ”rigtige” muligheder og 
løsninger for dem.

• Afdækning af det fremtidige behov for plejeboliger på plejehjem.

• Der nedsættes en arbejdsgruppe, der i samarbejde med boligforeningerne 
finder muligheder for tilpasning af plejeboliger og ældreboliger

Fra tilfredshedsundersøgelserne:

• Generelt vurdere på, hvorvidt informationsstrategien er målrettet 
målgruppen.

• Bedre information om mulighederne ved fleksibel hjemmehjælp.

• Undersøge hvorvidt borgerne reelt efterspørger bedre badefaciliteter.

• Sørge for tydelig information om ventetider.



NÆSTE SKRIDT

• Udvalget for tværgående politik 
foreslår, at anbefalingerne kommer 
til kommentering ved fagudvalgene 
inden de behandles i Byrådet

• Pressemøde og udsendelse af 
pressemeddelelse i januar

• Anbefalingerne behandles i 
fagudvalgene og Byrådet i februar


