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Resumé
På SSU’s udvalgsmøde den 20.april blev forvaltningen bedt om at lave en gennemgang af
fremtidigt kapacitetsbehov i relation til plejecentrene, samt oplæg til en fornyet drøftelse af
indholdet i korttidspladserne (KAS), herunder etablering af et rehabiliteringscenter.
Forvaltningen har udarbejdet en analyserapport, som overordnet afdækker det nuværende og
forventede fremtidige behov, med 7 anbefalinger til ændringer af anvendelsen af de
eksisterende plejecentre og etablering af rehabiliteringscenter.
De økonomiske konsekvenser af de anbefalinger som SSU ønsker at forvaltningen arbejder
videre med vil indgå i balancekataloget med henblik på et endeligt budget for 2017 og
overslags år.
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at der til brug for videre politisk behandling arbejdes
videre med en nærmere konkretisering af følgende forslag, herunder økonomi og
kapacitetstilpasning:
1. Stevnshøj plejecenter omdannes til nyt rehabiliteringscenter og KAS flyttes til
Stevnshøj.
2. Hotherhavens plejecenter omdannes til demensplejecenter og der udvides med 7
pladser. Nichen bevares derved på Hotherhaven. Det indebærer, at den tildelte
anlægsbevilling konkret sættes på pause nu, indtil der er truffet politisk beslutning.
3. Brohøj demensplejecenter nedlægges, men anvendes i en periode som genhusning/
midlertidige pladser.
4. Egehavens plejecenter udbygges med maksimalt antal pladser.
5. Hotherhavens plejecenter udbygges.
6. Plushøj omdannes til ældreboliger/”Ollekolle” med mulighed for etablering af fælleshus,
og evt. fælles aktiviteter sammen med nuværende ældreboliger.
7. Etablering af egne tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede
samt unge-tilbud.
Beslutning
Godkendt.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en analyserapport, som overordnet afdækker det nuværende og
forventede fremtidige behov, med 7 anbefalinger til mulige ændringer af anvendelsen af de
eksisterende plejecentre og etablering af rehabiliteringscenter.

I rapporten lægges op til, at KAS omdannes til et rehabiliteringscenter og får en selvstændig
fysisk placering. KAS skal som rehabiliteringscenter omfatte en række tilbud, men det
væsentlige er visionen om, at borgeren kommer på KAS for at blive rehabiliteret med det
formål at komme tilbage til egen bolig igen, og enten blive selvhjulpen eller alternativt bliver
bedre fungerende end ved udskrivning fra sygehus.
Analysen viser, at Stevnshøj er bedst egnet til at omdannes til nyt rehabiliteringscenter.
Rapporten konkluderer, at der på nuværende tidspunkt er en overkapacitet af plejeboliger, idet
erfaringen er, at på trods af den fortsatte demografiske vækst i aldersgruppen 80+, så vil det
være en meget lille andel, som fortsat ønsker og faktisk også kommer på plejecenter.
Over en længere årrække på 5 – 10 år forventes imidlertid som følge af primært den
demografiske udvikling, at kapacitetsbehovet vil være stigende og særligt forventes behovet
for demens egnede boliger at skulle udgøre en større andel af den samlede plejebolig
kapacitet.
Dette betyder også, at Brohøj plejecenter fremadrettet ikke vil være tilstrækkeligt til at
imødekomme behovet for demens plejeboliger, medmindre bygningen udvides.
Samtidigt er den nuværende plejecenterstruktur med 3 mindre og 2 større plejecentre ud fra
et driftssynspunkt ikke optimal.
Det anbefales derfor at koncentrere pladserne på de store centre Hotherhaven og Egehaven
som udvides, men nedlægge Brohøj, omdanne Stevnshøj til Rehabiliteringscenter og på sigt
omdanne Plushøj til ældreboliger.
Hotherhaven kan således indrettes med et særskilt demens afsnit med 35 pladser, samtidigt
med at der bevares almindelige somatiske pladser.
Endelig ses muligheden og et besparelsespotentiale for at etablere egne tilbud til de forskellige
handicap-målgrupper, hvorfor denne anvendelsesmulighed skal indarbejdes.
Kapaciteten kan i en kortere periode reduceres eller tilpasses ved at ændre rækkefølge mht.
udvidelser og anvendelse af hhv. Brohøj og Plushøj.
De samlede anbefalinger fremgår af vedhæftet rapport og indstillingen.

Forslag til tidsplan for dialog og høring:
I og med at rapporten forelægges for udvalget i sin nuværende form, hvor det indstilles at der
arbejdes videre med konkretisering og konsekvenser af de 7 anbefalinger, er indholdet også
lagt åbent ud til debat, og det anbefales derfor, at der indledes en dialog og hørings-proces
omkring indholdet i en bred kreds af relevante parter:
Den 6. juni orienteres TR og AMR samt MED-repræsentanter bredt, dette følges op med
personalemøder på de enkelte centre i juni
Den 22. juni er der høringsmøde med Ældreråd, Handicapråd og Bruger-pårørenderåd fra de
enkelte plejecentre, hvor rapporten kan præsenteres
I august foreslåes afholdt borgermøder i henholdsvis Hårlev og Store Heddinge, hvor rapporten
ligeledes forelægges.

Der forberedes konkret forelæggelse af de anbefalinger, som SSU ønsker der arbejdes videre
med, på næste SSU-møde i august. Således at de økonomiske og kapacitetsmæssige
konsekvenser af anbefalingerne fortsat kan indgå i balancekataloget med henblik på et
endeligt budget for 2017 og overslagsår.
Økonomi
Der er ikke beregnet økonomiske effekter af de enkelte fremlagte forslag.






Bilag
Pleje- og rehabiliteringscentre - overvejelser juni 2016
Bilag 1 til analyserapport Matrikelkort
Bilag 2 til analyserapport Dækningsgrader
Bilag 3 til analyserapport Tilgængelighedsanalyse

