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Planlæggere

Fagkoordinator

Leder

Medarbejdere 

▪ Social- og sundhedshjælpere

▪ Social- og sundhedsassistenter

▪ Elever

▪ Ufaglærte 4 hjemmeplejegrupper/områder
Egedal Seniorråd

ØLSTYKKE

STENLØSE

EGEDAL

SMØRUM

Indbyggere:

2022: 44.377

2034: 49.530

+5.153

Heraf udgør

85+:  +1.191

23%

Hjemmeplejen i Egedal Kommune

En meget vigtig del af ældreområdet





Velfærdspolitik 2018 – 2021        … uddrag …

Egedal Seniorråd



Egedal Seniorråd



På 8 år 2013–2020 er hjemmehjælpen f. 80+årige faldet fra 51 min. til 30 min. per ældre per uge; dvs med ca. 41%

Skulle niveauet fra 2013 fastholdes med 51 min., så skulle timetallet per uge være 590 timer i 2020

Konklusion: Der må være en stor del af de 80+ årige, der på 8 år er blevet mere sunde og raske, og som ikke mere 
behøver helt så meget hjemmehjælp som før. Det er ikke helt korrekt. Der er også sket en reduktion…

348              80+ årige             694    = +99%

348                 Antal 80+ årige                 694          = +99% fordobling





2033 – 2034 ?

>780 t.
>288<478 t.>240<357 t.

>280<553 t.>140<273 t.

>0<922 t.



Længst mulig tid i eget hjem – det er målet og hensigten

85+ årige i 2022: 705.    I 2034: 1.895 85+ årige  +1.191
2034

SAMMENFATNING – kommende udfordringer på ældreområdet:

1. En del af de 85+ årige skal på plejehjem – behov for et nyt plejehjem/center

2. En anden del af de 85+ årige skal visiteres til hjemmeplejen. Udvidelse…

3. De visiterede tider (min.) hos den enkelte borger i dag i hjemmeplejen er for      
korte og bør allerede nu justeres i opadgående retning for de ca. 700, der mod-
tager hjemmehjælp (ydelser) væk fra minuttyrani og til mindre dokumentation

4. Antallet af demente i Egedal Kommune er stigende. Der skal tænkes i 
dementboliger og/eller dementlandsby. De 33 dementboliger i Egedal   
Kommune på Hyrdevænget klarer slet ikke behovet, de næste 12 år (279)

5. Antallet af Seniorboliger og/eller Seniorbofællesskaber skal øges i Egedal og 
det bliver også gjort med mere end 100 boliger. Yderligere er på ”tegnebrættet”

Egedal Seniorråd, maj 2022







DemensMaj2022

Egedal Seniorråd

Kl.: 09 - 14:00 på

hverdage

demente og pårørende/ægtefælde i Egedal Kommune

VORES HUS

Fase 3.

Risikoen for demens stiger med alderen. Sygdommen kan endnu ikke behandles. Medicin kan mildne symptomerne

Demens er en sygdom i hjernen, som bl.a. påvirker hukommelsen, intellektuelle funktioner og følelser.

TID-ALDER

Bor i egen bolig med pårørende/ægtefælde - evt. seniorbolig

Den demente bor i demensbolig / demenslandsby   

Behov for aflastning nogle timer dagligt Pårørende har i disse timer "fri"

  Den demente kommer på et aktivitescenter - kan også være demenslandsby
  Mulighed for 24 timer - flere dageFysiske aktiviteter

FORSLAG        Hvad kan vi gøre bedre for at afhjælpe en demenssygdom for den               Bilag 16.a.

Fase 1.

Fase 2.

Begyndende tegn på dement uden det som sådan er en udfordring

Bor stadig i egen bolig med pårørende/ægtefælde - evt. seniorbolig

        Pårørende i egen bolig
Fysiske aktiviteter Ægtefælde kan flytte med

Værre & værre…..

Månedlig opsamling fra Egedal Kommune (kontakt) med deraf løbende opfølgning

Fase 4.

UDVIKLING AF DEMENS
Fase 5.

Den tilbageblivende ægtefælde bliver "rigtig ensom"

En lægelig vurdering har påvist demens og Egedal Kommune har registreret det



Egedal Seniorråd


