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Høringssvar vedr. Behov for plejeboliger 2021-2033 
 
Seniorrådet har stor interesse læst og drøftet rapporten Behov for plejeboliger 2021-2033.  
På den baggrund har rådet to spørgsmål, rådet mener skal indgå i den videre debat og drøftelse 
om behovet for plejeboliger i fremtiden.  
 
De to spørgsmål er:  
 

1. Hvorfor har Nyborg Kommune så få plejehjemspladser sammenlignet med andre 

kommuner? 

I Nyborg Kommune har vi ca. 10,5 % pladser i forhold til antal 80+ årige, 

landsgennemsnittet er knapt 18 %. Og Nyborg Kommune er bundskraber på Fyn. Et svar 

kunne være, at Nyborgs ældre er raskere end andre kommuners, men det er et forkert svar 

ifølge kommunens egen sundhedsundersøgelse. 

 

2. Følger vi ånden i kommunens værdighedspolitik? 

Det fremgår af en BDO-rapport, kommunen fik udarbejdet i efteråret 2019, at Nyborg 

Kommune ligger helt i top med antal hjemmehjælpstimer. Vel ikke så mærkeligt når vi har 

få plejehjemspladser! Men er massiv hjemmehjælp, på f.eks. over 20 timer/uge værdigt for 

modtager og pårørende? Følger vi for ensidigt den anerkendte målsætning om ”længst 

muligt i eget hjem”? Er der borgere der er ”for længe i eget hjem”? 

Når I så kigger på prognoserne, vil I konstatere – hvad alle har vidst i flere år, at vi ser frem 

imod en meget kraftig stigning i antal 80+-er i Nyborg. Frem mod 2030 bliver vi over 1.000 

flere borgere der er er fyldt 80, det er en stigning på 50%. Det skulle, med de 10% nævnt 

ovenfor, give et ekstra behov på ca. 100 plejehjemspladser, men er det godt nok jævnfør 

spørgsmålene ovenfor? Bør vi f.eks. op på landsgennemsnittet, så skal vi bruge ekstra ca. 

340 pladser omkring 2030! 

Ovenstående er ligeledes indholdet i et åbent brev, Seniorrådet har fremsendt tidligere til politikere 

og administration.  

 

Venlig hilsen 
 
 
Ebbe Hajslund 
Formand for Seniorrådet  
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