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Befolkningsprognose og plejeboligbehov samt visitation 
Prognosen for plejeboligbehovet, som KL har lavet en model for, og som anvendes i analysen, bygger på 
forskellige forventninger og forudsætninger hvor nogle af de væsentligste data er følgende: 

 Prognosen tager afsæt i den forventede befolkningstilvækst for borgere over 60 år, opdelt i al-
dersgrupper. (Rebild Kommunes befolkningsprognose) 

 Andel af borgere der forventes at have et plejeboligbehov i de forskellige aldersgrupper, hvor 
hver aldersgruppe har forskellige plejeboligbehov. 

 Data er underbygget med udviklingstendenser som sund aldring med flere. 
 

Af de beskrevne scenarier som fremgår af kapitel 6 i analysen for det fremtidige plejeboligbehov, tror vi 
at scenarie 1 er det mest realistiske scenarie for Rebild Kommune. Scenarie 1 beskriver det forventede 
plejeboligbehov på baggrund af den gennemsnitlige udvikling i plejeboligbehov fra 2013-2018 på lands-
plan sammenholdt med Rebild Kommunes befolkningsprognose i perioden 2020-2030. 
 

Scenarie 1 

Udviklingen fra 2013-2018 viser, at plejeboligbehovet pr. ældre har været faldende. Modellen forudsæt-
ter, at plejeboligbehovet pr. ældre fortsætter med at falde i samme tak. Det betyder, at selvom antallet 
af ældre stiger i de forskellige aldersgrupper jf. Rebild Kommunes befolkningsprognose, betyder det ikke 
automatisk en én til én forøgelse af plejeboligbehovet.   
 

Scenarie 1 - detaljeret 2020 2021 2022 2025 2030 

Antal borgere 60-80 år (prognose) 6.395 6.497 6.624 6.882 7.007 

Beregnet plejeboligbehov, 60-80 år 61 62 64 71 68 

Andel af borgere 60-80 år med plejeboligbe-
hov i procent. 

1% 1% 1% 1% 1% 

Antal borgere over 80 år (prognose) 1.401 1.445 1.470 1.713 2.189 

Beregnet plejeboligbehov, over 80 år 182 176 178 179 211 

Andel af borgere over 80 år med plejebolig-
behov i procent. 

13% 12% 12% 10% 10% 

Beregnet plejeboligbehov i alt 243 238 242 250 279 

Antal plejeboliger 264 283 303 303 303 

Forskel i boliger -21 -45 -61 -53 -24 
 

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det forventede antal borgere i Rebild Kommune i de 
forskellige aldersgrupper over 60 år er baseret på Rebild Kommunes egen befolkningsprognose. Eksem-
pelvis regnes der i prognosen med, at der er 1.713 borgere i Rebild Kommune over 80 år i 2025. 
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Antallet af plejeboliger i Rebild Kommune 
 

I tabellen nedenfor vises antallet af plejeboliger i Rebild Kommune incl. de politisk vedtagne ændringer, 
men uden reduktion på 40 boliger. Der er tale om somatiske plejeboliger, demensplejeboliger, aflast-
ningsboliger og specialiserede demensboliger. 

 

Ældrecenter Antal plejeboliger i 2022 

Bælum Ældrecenter 33 

Terndrup Ældrecenter 31 

Skørping Ældrecenter 43 

Støvring Ældrecenter 19 

Ådalscentret 50 

Øster Hornum Ældrecenter 17 

Haverslev Ældrecenter 17 

Suldrup Ældrecenter 31 

Rørbæk Ældrecenter 22 

Nørager friplejehjem 40 

Ialt 303 

 

I 2021 vil der være en mindre kapacitet, da udvidelsen af Ådalscentret med 20 boliger, indvies i begyn-
delsen af 2022. Ved udvidelsen skal 10 boliger anvendes til specialiserede demensboliger og 10 til soma-
tiske plejeboliger. 

 

Hvis forvaltningens forslag til moderniseringsplan gennemføres, vil der i løbet af 2021 ske en reduktion af 
boliger, således at der i 2022 vil være 263 aktive plejeboliger i Rebild Kommune. 

 

Opgørelsen af ledige plejeboliger januar 2021 viser, at der er 9 ledige kommunale plejeboliger og ca. 20 
ledige plejeboliger på Nørager friplejehjem. Danske Diakonhjem forventer, at ca. 75% af boligerne på 
friplejehjemmet vil være beboet af borgere fra Rebild Kommune. Denne fordeling passer med det nuvæ-
rende optag af borgere på friplejehjemmet. 

 

Demensboliger 

Vi har i Rebild Kommune 2 former for demensboliger – alm. demensboliger, hvor der er en højere perso-
nalenormering og etablerede demensringe om boenhederne samt de mest specialiserede demensboliger, 
som har den højeste normering, hvor bygningen er specialindrettet til borgere med demens, som kræver 
særlige hensyn. Sidstnævnte er alle placeret på Ådalscentret i Støvring. Disse pladser udvides i 2022 
med 10 helt nye boliger. Byggeriet af disse er i gang. 

 

Herudover er der demensboliger i Skørping, Terndrup og Bælum. I Bælum blev antallet øget i 2020, idet 
yderligere 7 plejeboliger blev konvertert til demensboliger.  
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Samlet øges antallet af demensboliger i kommunen – både almindelige og specialiserede således med 17 
boliger fra 2020-2022.  

 

Med det stigende antal demente forventes i løbet af en årrække, at der kan blive behov for, at alle boliger 
på Ådalscentret bliver specialiserede demenspladser. En udvidelse med 17 boliger forventes dog at dæk-
ke behovet de kommende år. 

 

I forvaltningens oplæg er forslag om på sigt at samle demensbolig 3 steder i kommunen – i Støvring, 
Bælm og Suldrup. Det er en udvikling, der skal gennemføres over flere år.  

 

Visitationsmønstre til plejeboliger 

 

I 2020 blev 83 boliger ledige i løbet af året. Den gennemsnitlige opholdstid i en plejebolig er 2,5-3 år. 
Det betyder, at gennemsnitligt skifter hver 3. plejebolig lejer hvert år. 

 

På alle plejecentre indflytter beboere fra både nærområde, andre områder i kommunen og fra andre 
kommuner. Med udgangspunkt i de aktuelle beboere på Øster Hornum og Haverslev ældrecentre ser bil-
ledet på disse aktuelt sådan ud: 
 
Haverslev Ældrecenter  

Beboerne kommer fra ca. 1/3 af hele Rebild Kommune.  

4-6 beboere kommer fra lokalområdet til Haverslev by.  
 
Øster Hornum Ældrecenter  

12 beboere er fra lokalområdet omkring Øster Hornum.  

3 beboere er fra Støvring og en beboer kommer fra en anden kommune 

 

Der er ikke stoppet for visitationen til nogen plejecentre i kommunen, og der er ikke givet afslag på ind-
flytning i plejeboliger i Øster Hornum og Haverslev. 

 


