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Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed
Carsten Møller Beck

Plejebolig
Rikke Petersen Ravn

Frit Valg
Stine Norlén

Sygeplejen
Helen Kæstel

Ældre og 
Sundhedssekretariatet

Michael Friis Larsen

Fakta om Ældre og Sundhed:

Ca. 3.200 fuldtidsstillinger

Budget 2023 (serviceydelser): 
Ca. 1,2 mia. kr. i Ældre og Sundhed
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Plejebolig
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Fakta om Plejebolig
36 plejehjem
1.771 boliger
Ca. 1.900 fuldtidsstillinger

Budget 2023:
Ca. 850 mio. kr. 
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Plejeboligchef

36 Plejehjem

Assisterende plejeboligchef
Kvalitet og Læring

Plejehjemssygeplejersker Kvalitetskoordinator 
(pårørendevejleder)

Assisterende Plejeboligchef 
Økonomi og Administration 

2 Økonomistyrere Chefsekretær
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Plejebolig
Plejeboligfunktionens specialtilbud:
3 specialiserede demensplejehjem
2 plejehjem for misbrugere
1 tilbud med 48 midlertidige pladser

Specialiserede pladser i alt: 
320 demenspladser
38 gerontopladser
96 Midlertidige plejeboliger
69 boliger for misbrugere
20 Midlertidige boliger for borgere med demens
7 Boliger for døve
10 Boliger for sindslidende
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Profil af en plejehjemsbeboer

83 år ved indflytning.
6 ud af 10 beboere på plejehjem er kvinder
Mere end hver 4. plejehjemsbeboer får 10 
eller flere medicinpræparater
Beboerne bor i gennemsnit  2 år og 8 mdr. 
på plejehjem
22% af beboerne som flytter på plejehjem 
dør indenfor det første år 
Stigning i antallet af beboere med en 
demenssygdom – også på de somatiske 
pladser
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Det gode liv på plejehjem

Borgeroplevet 
kvalitet

• Projekt nærvær og omsorg i 2021 og 2022
• Handleplan 2021 for udvikling af 

plejeboligområdet
• Attraktive arbejdspladser på plejehjem
• Tilsyn
• Understøtte strukturer for læring på tværs ift. 

kvalitetsarbejde og faglighed.

Assisterende plejeboligchef for kvalitet og læring
- Plejehjemssygeplejersker
- Kvalitetskoordinator med 

pårørendevejlederfunktion.
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Det gode liv på plejehjem

Drift og økonomi

• Sikre den rette understøttelse af 
plejehjemslederne ift. drift og økonomi

• Arbejdsmiljøindsatser og sygefravær
• Rekruttering på social- og Sundhedsområdet
• Elevområdet

Assisterende plejeboligchef for økonomi og administration
- To økonomistyrere
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Det gode liv på plejehjem

Ledelsesudvikling
Rekruttering og 

fastholdelse

• Styrke ledelsesfællesskabet – skabe rum for 
læring, udvikling og løsninger på tværs.

• Generationsskifte i ledergruppen – strategisk 
indsatsområde:
• Grundig introduktion
• Ledernes arbejdsmiljø
• Udvikling af ledelsesteams
• Karriereveje og ledelsesudvikling.
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Anlæg
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Plejehjemsbyggerierne:
• Storvorde (2024, tilbygning)
• Klarup (2025, erstatter Hellashøj)
• Gandrup (2025)
• Stigsborg Brygge (2026, erstatter Elmely)
• Frejlev (2026)
• Vestbyen (2027, erstatter Annebergcentret)
• Vestbjerg (2027)



Udfordringer
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• - Rekruttering og fastholdelse
– Mange nærmer sig pension - seniorordninger
– Rammeaftale med FOA om styrket rekruttering
– Fokus på at reducere uddannelsesfrafald

• - Demografisk udvikling
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• Flere syge borgere – og indlæggelsestider falder
12• - Antallet af borgere med demens stiger



Økonomi
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Regnskabsforventning 2022

Pr. ultimo oktober 2022

• Forventet merforbrug i 2022 på 17 mio. kr.

• Heraf kan ca. 9 mio. kr. henvises til Covid-19 merudgifter.

• Belægning: 90,2%
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Budget 2023 - Drift
• Onboarding af nyansatte nyuddannede

– Frikøb til de gå med som ekstra normering 
uden for vagtplan de første 2 uger

– Andel af 2,0 mio. kr. 
– Udmøntning endnu ikke på plads

• ”Bedre bemanding” på midlertidige pladser 
reduceres med -3,5 mio. kr.
– Servicereduktion 
– Udmøntes via det arbejde der laves i regi af 

arbejdsgruppen vedr. 
ressourcetildelingsmodel

Sidehoved
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