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Handlingsplan for plejeboliger og dagtilbud
Kerteminde Kommune 2020
Denne handlingsplan beskriver strategi for plejeboligområdet i Kerteminde Kommune, fremtidige behov for pleje-, aflastnings- og rehabiliteringsboliger samt dagtilbud. Planen er udarbejdet
på grundlag af prognoser for befolkningens udvikling med det formål, at skabe overblik over det
fremtidige boligbehov.
Der er flere årsager til, at dette er nødvendigt:
--

Kerteminde Kommune er ansvarlig for, at der er det nødvendige antal boliger til 		
rådighed

--

Kerteminde Kommune afholder udgiften til tomme plejeboliger og har brug for, at 		
eksisterende boliger er i anvendelse.

--

Sundhed og Pleje ønsker, at sikre den mest effektive anvendelse af ressourcer i 		
driften.

Typer af boliger
I henhold til Lov om almene boliger har det siden 1987 været muligt, at opføre boliger til borgere
med handicap og/eller plejekrævende borgere under betegnelsen ældreboliger. Der skelnes
mellem ældreboliger uden serviceareal og ældreboliger med serviceareal.
Ældrebolig uden serviceareal
Defineres som en bolig, der er særlig egnet til borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Boligen skal passe til borgernes funktionsniveau, ligesom indretningen skal muliggøre
brug af hjælpemidler (jf. Lov om almene boliger §§ 5 og 54).
Ældrebolig med serviceareal
Defineres som en bolig til borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har
behov for at være tilknyttet plejepersonale hele døgnet (jf. Lov om social service §§ 107 og 108
samt Lov om almene boliger §§ 5 og 54): Boligen skal – ligesom ældreboliger uden serviceareal
– muliggøre brug af hjælpemidler.
I den daglige tale betegnes ældreboliger med serviceareal som plejeboliger mens betegnelsen
ældreboliger benyttes om boliger uden serviceareal.
Aflastningsbolig
Er betegnelsen for boliger henvendt til borgere, som opholder sig kortvarigt, hvor der er behov
for aflastning til ægtefælle eller andre pårørende eller til borgere, der er visiteret til plejebolig og
vurderes ikke, at kunne vente i eget hjem.
Rehabiliteringsbolig
Er ligeledes kortvarige ophold. Boligerne er henvendt borgere der f.eks. er færdigbehandlet på
sygehus og har behov for viderebehandling, genoptræning og pleje inden udskrivelse til eget
hjem eller borgere i en akut situation, der ikke kræver sygehusindlæggelse.
Denne handlingsplan omfatter udelukkende det fremtidige behov for ældreboliger med serviceareal og opdeles i henholdsvis plejeboliger, aflastningsboliger og rehabiliteringsboliger.
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Strategi for plejeboligområdet i Kerteminde Kommune
Den fremtidige strategi på plejeboligområdet i Kerteminde Kommune baseret på elementer, som
i kombination udgør en samlet helhed. De fire elementer er:
I.

Øget investering i rehabilitering, som har til formål at:
a.

Forebygge, udsætte og minimere behovet for varigt kompenserende hjælp.

b.

Forebygge yderligere funktionstab ved eksisterende modtagere af hjælp i
hjemmeplejen og i ældre- og plejeboligerne.

II.

Forebyggelse af indlæggelser og opfølgende hjemmebesøg. Den øgede indsats har
til formål, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af borgere i hjemmeplejen
og i ældre- og plejeboliger samt sikre overgangen mellem udskrivning fra sygehus til
at kunne klare sig i egen bolig og eget liv gennem en rehabiliterende frems-		
gangsmåde.

III.

Øget specialisering for en række målgrupper. Det drejer sig f.eks. om svært og udadreagerende demente, plejekrævende borgere med en psykiatrisk diagnose og borgere
med sen-hjerneskade. Specialiseringen bunder dels i målgruppernes specifikke behov
for særlige kompetencer blandt medarbejderne, dels i at øge livskvaliteten og sund
hedstilstanden for borgere i målgrupperne. Behovet for specialisering gælder både bor
gere i plejebolig samt borgere i eget hjem. Borgere i målgruppen, der har behov for
plejebolig vil ikke altid profitere af det eksisterende tilbud på plejecentrene. Samtidig
kan stor forskellighed i behov blandt borgere i plejeboligerne i Kerteminde Kommune
gøre det vanskeligt, at fastholde et fællesskab blandt beboerne.

IV.

Øget anvendelse af velfærdsteknologi. Anvendelsen af velfærdsteknologi kan medvirke
til, at borgerne kan forblive selvhjulpne længere og bevare deres uafhængighed. 		
Velfærdsteknologi kan samtidig medvirke til forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø
og i visse tilfælde være ressourcebesparende, idet medarbejderne aflastes i en række
fysiske arbejdsopgaver.

Nuværende antal boliger
Kerteminde Kommune råder pr. 1. januar 2013 over 198 plejeboliger fordelt på 5 plejecentre.
Plejeboliger

Plejecenter
Plejebolig
Boliger til
borgere med
demens
Plejeboliger
i alt

Birkelund Dalsbo Fjordly Svanehøj Lindhøj Afd. Troelskær Samlet
37
22
64
22
34
179
7

-

-

-

-

12

19
198

Desuden er der 3 aflastningspladser placeret på Birkelund Plejecenter i Langeskov samt 17
rehabiliteringspladser i Rehabiliteringsenheden placeret på Lindhøj Plejecenter i Munkebo.
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Aflastnings- og rehabiliteringsboliger

Plejecenter
Aflastningsboliger
Rehabiliteringsboliger

Birke- Rehabiliteringslund
enhed
Samlet
3

-

3

-

17

17

Fremskrivning af fremtidigt boligbehov
Den nuværende dækningsgrad for 65+ årige er 3,95% En mekanisk fremskrivning af behov for
plejeboliger og aflastnings- og rehabiliteringsboliger i forhold til nuværende dækningsgrad for
65+ årige vil resultere i følgende:
Behov for plejeboliger

Årstal
2012
2015
2020

Antal 65+
5019
5462
6054

Dækningsgrad
3,95%
3,95%
3,95%

Behov
198
216
239

Stigning
+ 18
+ 41

Kilde: Danmarks Statistik 2013

Behov for aflastnings- og rehabiliteringsboliger

Årstal
2012
2015
2020

Antal 65+
5019
5462
6054

Dækningsgrad
0,4%
0,4%
0,4%

Behov
20
22
24

Stigning
+2
+4

Kilde: Danmarks Statistik 2013

Ved en mekanisk fremskrivning af konstant dækningsgrad i forhold til 65+ årige, er der således
behov for, at udvide med 41 plejeboliger samt 4 aflastnings- og rehabiliteringsboliger 2020.
Samlet set vil der således være behov for 239 plejeboliger samt 4 aflastningsboliger og 20      
rehabiliteringsboliger.
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Ændret efterspørgselsmønster
Efterspørgselsmønstret for plejeboliger er under forandring. Ældresagen og KL peger på, at en
af årsagerne er, at den almene boligstandard er forbedret, og at
ældre dermed har mulighed for at blive boende i deres egen bolig på trods af funktionsnedsættelse.
Ældres stigende helbredsmæssige og økonomiske ressourcer i kombination med en forbedret
valgmuligheder på boligområdet. Tidspunktet for
almen boligstandard giver mange ældre
behov for plejebolig forventes også at blive udskudt.
Samtidig har udviklingen i det regionale sundhedssystem med hurtigere udskrivning fra sygehusene og en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehusene stor
betydning. Den gennemsnitlige liggetid på somatiske sygehusafdelinger er kraftigt faldende og
Kerteminde Kommune løser, som en konsekvens af denne udvikling, stadig mere komplekse
sundhedsopgaver.

Rehabiliteringsstrategi
Sundhed og Pleje har gennem en årrække strategisk øget den rehabiliterende indsats i kommunen med henblik på, at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig kompenserende hjælp
via fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau. Denne strategi har indvirkning på
den fremtidige efterspørgsel efter plejeboliger. Det forventes, at rehabiliteringsstrategien, i kombination med øget støtte til borgere i eget hjem, vil kunne udskyde tidspunktet for, at borgerne
får behov for plejebolig. Dette vil resultere i en ændret visitationspraksis til plejebolig.
Den er en forudsætningen, at Rehabiliteringsenheden udbygges, hvilket kræver at den
væk fra Lindhøj Plejecenter og etableres i nye rammer.

Fremskrivning som følge af strategi på plejeboligområdet
Rehabiliteringsstrategien øger behovet for aflastnings- og rehabiliteringsboliger.

Årstal
2012
2015
2020

Antal 65+
5019
5462
6054

Dækningsgrad
0,4%
0,5%
0,5%

Behov
20
30
33

Stigning
+ 10
+ 13

Kilde: Danmarks Statistik 2013

Der vil i 2020 være behov for yderligere 13
og rehabiliteringsboliger, hvilket samlet
set svarer til 5
og 28 rehabiliteringsboliger. Det øgede behov for rehabiliteringsboliger medfører, at de afsatte midler til forprojektering frigives.
Behovet for plejeboliger forventes at stige, som følge af den demografiske udvikling, men den
målrettede rehabiliterende indsats forventes, at reducere det fremtidige behov.
Etablering af en særskilt Rehabiliteringsenhed vil frigøre 17 boliger på Lindhøj Plejecenter. Disse
boliger kan anvendes til plejeboliger eller til alternative formål, f.eks. specialenhed. Anvendelse af
boligerne forudsætter renovering.
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Behov for plejeboliger

Årstal
2012
2015
2020

Antal 65+
5019
5462
6054

Dækningsgrad
3,95%
3,63%
3,55%

Behov
198
198
215

Stigning
+ 17 *

Kilde: Danmarks Statistik 2013

* Flytning af Rehabiliteringsenheden fra Lindhøj Plejecenter medfører, at der frigøres 17
boliger, som kan imødekomme det øgede behov for plejeboliger frem til 2020. Det forudsætter
renovering af Lindhøj Plejecenter.
Der vil i 2020 være behov for at udvide med 17 plejeboliger, hvilket samlet set svarer til 215
plejeboliger.

Plejecentrenes rolle fremadrettet
Det tilstræbes, at plejecentrene spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet i Kerteminde Kommune og
er et naturligt samlingspunkt for de ældre, de frivillige og eventuelt foreninger.
Denne udvikling er allerede igangsat bl.a. gennem inddragelse af frivillige. På Birkelund Plejecenter er trænings- og aktivitetstilbud integreret ligesom der afholdes demenscafé. Flere af plejecentrene har tilbud til hjemmeboende visiterede borgere om, at spise sammen i et cafétilbud.
Fjordly Plejecenter lægger hus til ugentlige aktiviteter for borgere udenfor plejecentret.

Specialisering
Plejeboligerne i Kerteminde Kommune er aktuelt opdelt i standard plejeboliger og plejeboliger til
borgere med demens.
Det forventes, at en stadig større andel af plejeboligbeboere fremover vil lide af demens eller
demenslignende sygdomme. Der vil derfor fremadrettet være behov for at differentiere mellem
de ældre, der er plejekrævende på grund af fysisk sygdom eller mildere grad af demenssygdom
og borgere med svær demenssygdom og grænseoverskridende adfærd.
Der er etableret særskilt enhed for borgere med demens på Birkelund Plejecenter og
afd. Troelskær.
Udviklingen viser, at der fremadrettet bliver behov for øget specialisering. Borgerne har ofte
flere samtidige og komplekse problemstillinger. Det kan f.eks. være yngre borgere med misbrug,
yngre borgere med senhjerneskade eller borgere med udviklingshæmning, der er blevet plejekrævende.
På Fjordly Plejecenter er oprettet specialtilbud til borgere med særlige behov, i form af psykiatriske diagnose, udviklingshæmning eller senhjerneskade. Tilbuddet er specifikt målrettet disse
borgere og sikrer dem et kvalificeret pleje- og omsorgstilbud.
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Hjemmeboende borgere
For borgere i eget hjem er etableret dagtilbud for borgere med demens samt tilbud om neuroteam for senhjerneskadede.
Der er dagtilbud for borgere med demens i Kerteminde og Munkebo med åbent alle hverdage.
Skovly er beliggende på Hinkesvej 13 i Kerteminde. Der er plads til 10 borgere dagligt. Skovly
er et tilbud for borgere med let til moderat demens, hvor målet er at skabe en tryg hverdag, men
også med mulighed for arrangerede udflugter.
Fjordstuen er beliggende på Lindhøjvej 3 i Munkebo. Der er plads til 12 borgere dagligt.
Fjordstuen er et tilbud for borgere med moderat til svær demens, hvor målet er. At skabe en tryg
og stabil hverdag.
Der er behov for at udvide med et dagtilbud for borgere med demens i Langeskov.
Endvidere er der tilbud om en gæsteplads på Birkelund Plejecenter i Langeskov. Gæstepladsen
har en varighed på 1 uge, og kan efter aftale tilbydes en borger hver 8. uge. Målet med en gæsteplads til borgere med demens er, at aflaste pårørende, så borgeren kan forblive i eget hjem
længst muligt.
Kerteminde Kommune har 3 caféer for borgere med demens; Café Blæksprutten, Café Svalen
og Café Det gode liv. Alle caféer er for borgere med demens og deres pårørende.
Café Blæksprutten har åbent torsdage i ulige uger kl. 15.00-17.00 i Sundhedens Center i
Munkebo.
Café Svalen har åbent onsdage i lige uger kl. 15.00-17.00 i Aktivitetscentret på Birkelund Plejecenter.
Både café Blæksprutten og café Svalen drives af frivillige i tæt samarbejde med kommunens
demenskoordinatorer. Formålet med caféerne er, at danne netværk mellem mennesker, som
står i samme situation. I caféerne kan købes kaffe, te og kage.
Café Det gode liv har åbent mandage i lige uger kl. 15.00-17.00. Caféen er mødested for alle,
som ikke husker helt så godt og har lyst til, at hygge sig sammen med andre, være en del af et
fællesskab med sang, varieret underholdning, udflugter m.m. Der serveres kaffe. Caféen drives
af frivillige fra Ældresagen.
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Oversigt over Plejecentre i Kerteminde
Kommune
Svanehøj Plejecenter, Kerteminde

Svanehøj Plejecenter, Kristine Rudesvej 23, Kerteminde
Svanehøj Plejecenter er opført i 1900, hvor der i 2002 skete en modernisering af plejeboliger
samt mindre tilbygning.
Svanehøj Plejecenter fremstår med 22 moderniserede plejeboliger indrettet som 1-rums boliger.
Størrelsen på lejlighederne varierer imellem 61 m² og 72 m². Tagetagen anvendes til administrative formål.
Plejecentret producerer selv samtlige måltider.
Grundarealet er på 3.929 m² med et etageareal på 1.797 m². Den nuværende bebyggelsesprocent er på 45 % ifølge BBR-ejermeddelelsen, dateret 31. januar 2013.

Plangrundlag
Kommuneplanramme 3.BE.2 Kristine Rydesvej/Møllevej/Askvej
- Max. bebyggelsesprocent på 50 %.
- Bebyggelse må opføres i max 2 etage.
- Bebyggelse må opføres med en max. højde på 11 meter.
Området er ikke lokalplanlagt.
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Fjordly Plejecenter, Kerteminde

Fjordly Plejecenter, Borgmester Hansens Vej 7, Kerteminde
Fjordly Plejecenter er opført i 1958 med en væsentlig om- og tilbygning i 2000.
Plejecentret fremstår nu med 64 moderniserede plejeboliger indrettet som 1-rums boliger på ca.
70 m². Boligerne er opdelt i 6 afdelinger med henholdsvis 10 og 12 plejeboliger i hver. Til hver
afdeling hører der fælles opholdsrum og have.
Plejecentret modtager dagligt varm mad fra Madservice. Øvrige måltider produceres i plejecentrets modtagekøkken.
Servicebygningen omfatter kontorer til administrative formål samt festsal for plejecentrets beboere.
Grundarealet er på 12.793 m² med et etageareal på 5.366 m². Den nuværende bebyggelsesprocent er på ca. 41 % ifølge BBR-ejermeddelelsen, dateret 31. januar 2013.
Plangrundlag
Fjordly Plejecenter er omfattet af lokalplan nr. 71 for et område med serviceorienterede funktioner omkring Fjordly, dateret juni 2000, samt Kommuneplanramme 3.O.06 Borgmester Hansensvej
Af lokalplanen fremgår bl.a. følgende betingelser for matriklens anvendelse:
- Max. bebyggelsesprocent på 50 %.
- Bebyggelse må opføres i max 2½ etage.
- Bebyggelse må opføres med en max. højde på 11 meter.
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Lindhøj Plejecenter, Munkebo

Lindhøj Plejecenter, Lindhøjvej 2, Munkebo
Lindhøj Plejecenter er opført i 1987 med væsentlig om- eller tilbygning i 1998 og 2005. Størrelsen på lejlighederne varierer imellem ca. 48 m² og 64 m².
Lindhøj Plejecenter er indrettet med 34 1-rums plejeboliger samt 17 rehabiliteringsboliger i
Rehabiliteringsenheden.
I en del af boligerne er der foldevæg ind til toilet, således at en del af gangarealet i boligen inddrages i badeværelset. Endvidere er der i tre af rehabiliteringsboligerne ikke etableret bad og
toilet. Beboerne i disse tre boliger benytter derfor et fælles bade- og toiletrum.
Plejecentret modtager dagligt varm mad fra Madservice, der er beliggende på Lindhøj Plejecenter. Øvrige måltider produceres i plejecentrets modtagekøkken.
Grundarealet er på 11.546 m² med et etageareal på 4.136 m². Den nuværende bebyggelsesprocent er på 30 % ifølge BBR-ejermeddelelsen, dateret 31. januar 2013.
Lindhøj Plejecenter, afd. Troelskær Munkebo
Afdeling Troelskær er oprettet i 2010 i ombyggede lokaler i en tidligere nedlagt skole. Afd.
Troelskær er indrettet med 12 boliger for borgere med demens i 1-rums plejeboliger med fælles
opholdsrum og sansehave.
Størrelsen på lejlighederne er på 64 m². Plejecentret producerer selv samtlige måltider.
Etagearealet er på ca. 925 m². Fællesarealer deles med resten af bebyggelsen.

Plangrundlag
Lindhøj Plejecenter er omfattet af lokalplan nr. 108, dateret
marts 1986. Af lokalplanen fremgår bl.a. følgende betingelser for
matriklens anvendelse:
- Max. bebyggelsesprocent på 35 %.
- Bebyggelse må opføres i max 1 etage.
- Bebyggelse må opføres med en max. højde på 3,35 m.
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Dalsbo Plejecenter, Rynkeby

Dalsbo Plejecenter, Skovsbovej 15, Rynkeby
Dalsbo Plejecenter er opført i 1958 med væsentlig om- og tilbygning i 2002.
Dalsbo Plejecenter fremstår med 22 moderniserede plejeboliger indrettet som 1-rums bolig.
Størrelsen på lejlighederne er på ca. 70 m².
Tagetagen anvendes til administrative formål.
Plejecentret producerer selv samtlige måltider.
Grundarealet er på 8.087 m² med et etageareal er på 2.082 m². Den nuværende bebyggelsesprocent er på 25 % ifølge BBR-ejermeddelelsen, dateret 31. januar 2013.
Plangrundlag
Dalsbo Plejecenter er omfattet af lokalplan nr. 3, dateret januar 1978. Derudover er området
omfattet af kommuneplanramme 5.BE.6 Rynkeby
Af lokalplanen fremgår bl.a. følgende betingelser for matriklens anvendelse:
- Max. bebyggelsesprocent på 25 %.
- Bebyggelse må opføres i max 1 etage med udnyttelig tagetage.
- Bebyggelse må opføres med en max. højde på 7,5 meter.
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Birkelund Plejecenter, Langeskov

Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, Langeskov
Birkelund Plejecenter er opført i 1967 med væsentlig om- og tilbygning i 2002.
Plejecenter Birkelund er indrettet med 4 afdelinger, heraf en afdeling for borgere med demens,
og omfatter 44 plejeboliger samt 3 aflastningsboliger. To afdelinger er indrettet som 2-rums   boliger og de resterende som 1-rums boliger.
Størrelsen på lejlighederne varierer imellem ca. 53 m² og 70 m² . Plejecentret indeholder
trænings- og aktivitetscenter.
Plejecentret modtager dagligt varm mad fra Madservice. Øvrige måltider produceres i plejecentrets modtagekøkken.
Grundarealet er på 16.001 m² med et etageareal er på 5.538 m². Den nuværende bebyggelsesprocent er på 36 % ifølge BBR-ejermeddelelsen, dateret 31. januar 2013.
Plangrundlag
Birkelund Plejecenter er omfattet af kommuneplanramme 7.O.03 Birkelund Bulderby.
Af kommuneplanen fremgår bl.a. følgende betingelser for matriklens anvendelse:
- Maks. bebyggelsesprocent for området er 40%.
- Bebyggelse må opføres i max 1 etage og ikke højere end 8,5 m.
Området er ikke lokalplanlagt.
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Ældreboliger i Kerteminde Kommune
Kerteminde
Møllevej (kommunens boliger)
På Møllevej er der opført 36 ældreboliger. Lejlighederne er på ca. 70 m2 og er indrettet med
stue, soveværelse, badeværelse samt køkken. Der er elevator i blokkene. Der er ikke fællesrum.
Borgmester Hansensvej 3 (kommunens boliger)
På Borgmester Hansensvej er der 16 ældreboliger i form af lejligheder. Størrelsen varierer fra
66 m2 til 87 m2 . Der er elevator i ejendommen. Der er ikke fællesrum.
Skovbrynet (Skovvænget/Hinkesvej) (kommunens boliger)
I Skovbrynet er der 31 rækkehuse, som ligger tæt på skov og strand. Lejlighederne er på 64
m2. Der er et fællesrum for beboerne.
Rynkeby
Dalsgårdsvej nr. 1-19 og Skovsbovej nr. 29-33 (kommunens boliger) i alt 12 lejemål.
Ældreboligerne er opført som rækkehuse. Lejlighederne er indrettet med stue, soveværelse,
badeværelse samt køkken. Der er ikke fællesrum.
Langeskov
Rørupvej 7C (1 lejemål)
Møtrikken (11 lejemål)
Birkeparken nr. 1-31 (16 lejemål)
Grøntoften nr. 41-45 (3 lejemål ejet af Boligforeningen Grønløkken)
Kommunen udlejer i alt 31 ældreboliger i Langeskov. Der er ikke fællesrum. Lejlighederne er
mellem ca. 58 m2 og 70 m2.
Munkebo
Boligselskabet BSB, Domea- Fyn
Lindhøjvej nr. 9-17 samt nr. 27 ulige numre (6 lejemål)
Lejligheder med 2 værelser bygget som rækkehuse med lille have. Lejlighedernes størrelse er
ca. 60 m2.
Lindhøjvej 1 a-d, 4 a-d og 6 a-d (12 lejemål)
Lejligheder med 2 værelser bygget som rækkehuse på hver 67 m2 med lille terrasse.
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