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Forudsætninger for befolkningsprognosen
I beregningen er anvendt Danmarks Statistiks befolkningsprognose, som anvender en længere tidshorisont end 
HR&Analyses prognose, som rækker 8 år ud i fremtiden. 

Det forventede antal indbyggere 80-110 år i 2025 udgør ifølge de to statistikker:

-   Danmarks Statistiks prognose = 2.846 borgere. 
- HR&Analyses prognose = 3.007 borgere

Befolkningsprognosen er opdelt på 
- geografi svarende til de 9 områder hvor vores plejehjem er beliggende
     (Juelsminde, Hedensted, Hornsyld, Rårup, Løsning, Rask Mølle, Tørring, Uldum, Øster Snede)

- Alderskategorier med 5-års intervaller



Befolkningsprognose



Forudsætninger for beregning af plejeboligbehov
I beregningen er taget højde for følgende:
- Antal plejeboliger i dag
- Faktisk plejebolig behov i dag, opgjort på aldersgruppe og geografi (uge 4, 2019)

Eksempel på beregning af plejeboligbehov (forholdsberegning)
- Antallet af 80-84 årige i Juelsminde forventes at stige med 65% fra 2019 til 2030
- Antallet af 80-84 årige borgere med behov for plejebolig forventes at stige fra 17 til 28 (65%)

Beregning af plejeboligbehov (justeret for øget middellevealder og deraf udsat behov)
- KL har i en analyse af fremtidens plejeboligbehov lavet to modeller til fremskrivning på landsplan. I analysen 

anvendes dækningsgraden for 80+ årige i 2016 og 2036
- Fremskrivning efter forventet middellevealder -> dækningsgrad 2016 = 18,3% og i 2036 = 14,0%
- Fremskrivning efter forventede raske leveår -> dækningsgrad 2016 = 17,6% og i 2036 = 10,4%

- Dækningsgraden for 80+ årige udgør i 2019 13,4% i Hedensted Kommune. I beregningen er dækningsgraden i 
2040 sat til 10,9 %



Forventet fremtidigt behov for 
plejeboliger

• Der er i ovenstående taget højde for de 40 demensboliger der bliver frigivet i forbindelse med byggeriet af 60 nye 
demensboliger.

• Der er ikke taget højde for at antallet af demensboliger udvides fra 40 til 60 boliger.
• Der er ikke taget højde for at ombygning af eksisterende boliger kan medføre at antallet af boliger reduceres



Forudsætninger for beregning af ældreboligbehov

I beregningen er taget højde for følgende:
- Antal ældreboliger i dag
- Faktisk ældrebolig behov i dag (seniorborgere), opgjort på geografi (Februar 2019)

Eksempel på beregning af ældreboligbehov (forholdsberegning)
- Antal boliger på Bytorvet udgør 20, men kun 13 er beboet af senior-borgere og 2 er på venteliste -> behov på 15
- Den forventede stigning i indbyggertallet i Hedensted betyder et forventet behov på 18 boliger i 2030
- Der forventes dermed at være 2 boliger i overskud på Bytorvet i 2030

De med grønt markerede adresser ligger tæt på plejehjemmet



Forventet fremtidigt behov for ældreboliger

De med grønt markerede adresser ligger tæt på plejehjemmet



Løsningsforslag

Problem Løsning på kort sigt Løsning 2025 Løsning 2030

Juelsminde kort sigt
20 ældreboliger på Rousthøjs 

Alle i Juelsminde kan omdannes 
til plejeboliger

 

I 2030 forventes et øget 
plejeboligbehov i Øst på 32 
boliger stigende til 70 ekstra 

boliger i 2040 i forhold til i dag. 
20 af disse pladser kan dækkes 
af omdannede ældreboliger. 
Løsningsforslag: Birkelund 
nedlægges og anvendes til 

andre formål, og der opføres et 
nyt plejehjem.

Hornsyld kort sigt

Umiddelbart ingen løsning i 
Hornsyld. Borgere henvises til 
ældreboliger på Rousthøjs Alle i 
Juelsminde som kan omdannes 

til plejeboliger

 

Rårup Nej Intet problem Intet problem Intet problem

Løsning længere 
sigt Intet problem

 

I 2030 forventes et øget plejeboligbehov i 
Midt på 16 boliger stigende til 45 ekstra 
boliger i 2040 i forhold til i dag. 10 af 

disse pladser kan dækkes af omdannede 
ældreboliger i Lindved. Løsningsforslag: 
De 19 pladser på Løsning Plejecenter 
omdannes til Rehab-pladser, og der 

opføres et nyt plejehjem  

Hedensted længere 
sigt Intet problem

Øster Snede kort sigt
10 ældreboliger på Lindvedvej i 

Øster Snede omdannes til 
plejeboliger

Rask Mølle lang sigt Intet problem Intet problem
18 boliger på Hybenvej i Rask 

Mølle kan omdannes til 
plejeboliger

Tørring Nej Intet problem Intet problem Intet problem

Uldum lang sigt Intet problem Intet problem
18 ældreboliger på Åvangen i 

Uldum kan omdannes til 
plejeboliger



Opsummering løsningsforslag
• Juelsminde, Hornsyld:
Lige nu pres på både pleje- og ældreboliger. Bliver lidt bedre fra år 
2022, da demenspladser bliver almindelige pladser.
- Løsning kort sigt: Ældreboliger til plejeboliger
- Løsning lang sigt (år 2025 - 2030): Nyt plejehjem, Juelsminde

• Hedensted, Løsning, Øster Snede:
Lige nu pres på plejeboliger i Hedensted. Bliver lidt bedre fra år 
2022, da demenspladser bliver almindelige pladser.
Ny sundhedsreform kan stille krav til sundhedslovssengepladser 
(2020/21?)
- Løsning kort sigt: Evt. ældreboliger til plejeboliger
- Løsning lang sigt (år 2022 eller 2030): Nyt plejehjem, Løsning

• Tørring, Uldum, Rask Mølle:
- Løsning kort sigt: Ikke noget behov
- Løsning lang sigt: Evt. ældreboliger til plejeboliger


