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1 Boliganalysens formål 

Billund Kommune ønsker udarbejdet en boliganalyse med henblik på at af-
dække status for Billund Kommunes boliger inden for ældre- og handicapom-
rådet. 
 
Formålet med boliganalysen har været at tilvejebringe en status over de nu-
værende boliger indenfor ældre- og handicapområdet samt anvendelsen her-
af. Den udarbejdede boliganalyse omfatter således ikke en analyse af det 
fremtidige behov for boliger inden for området samt forslag til, hvordan Bil-
lund Kommune dækker det fremtidige boligbehov. 
 
Boliganalysen er udarbejdet af Bascon i samarbejde med Billund Kommunes 
styregruppe for projektet: 
 
• Socialdirektør Lars Møgeltoft Poulsen 
• Leder af Voksenafdelingen, Johannes Nilsson 
• Leder af Aktivitet & Pleje, Lisbeth Schmidt 
• Leder af Tilbud til udviklingshæmmede, Naja S. Jensen  
• Økonomichef Jørgen Rye  
• Konsulent Olaf Sandager.  

1.1 Analyens metode 

Den anvendte metode i udarbejdelse af boliganalysen er overordnet baseret 
på to indgangsvinkler. Den ene indgangsvinkel har været indsamling og ana-
lyse af tilgængeligt materiale - baggrundsmateriale - i form af udtræk af Bil-
lund Kommunes omsorgssystem og befolkningsprognose mv. Den anden ind-
gangsvinkel har været at indhente oplysninger fra medarbejdere inden for 
området dels ved gennemførelse af fokusgruppeinterviews og dels ved besva-
relse af konkrete spørgsmål. I forbindelse med udarbejdelse af boliganalysen 
har deltaget 5 fokusgrupper, som har bestået af medarbejdere fra Billund 
Kommune inden for ældre- og handicapområdet. Fokusgruppernes sammen-
sætning fremgår af bilag 1. 
 
Der er gennemført en inddeling af de nuværende boligers egnethed i forhold 
til borgere med forskellige behov for pleje, som stiller krav til boligens fysiske 
indretning. Der fremgår en nærmere beskrivelse af metoden for vurdering af 
boligernes egnethed i kapitel 7 – boligernes egnethed. 
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2 Sammenfatning 

Boliger på ældreområdet 
Den nuværende boligkapacitet på ældreområdet omfatter 397 boliger, heraf 
213 permanente plejeboliger, 156 ældreboliger og 28 korttidsboliger.  
 
Der er indrettet skærmede enheder til beboere med demens på Fynsgade Ple-
jecenter og Billund Plejecenter. Billund Kommune råder ikke over hospice-
pladser.  
 
Billund Kommunes pleje- og korttidsboliger er placeret på 8 plejecentre og er 
geografisk spredt i kommunen. Ældreboligerne i Billund Kommune er i overve-
jende grad placeret i relativ nær geografisk afstand til kommunens plejecent-
re. 
 
Dækningsgraden for plejeboliger er 18,3 %, for korttidspladser 2,4 % og for 
ældreboliger 3,6 %. 
 
Sammenligner man med andre udvalgte kommuner kan konstateres, at Bil-
lund Kommune specielt hvad angår korttidspladser ligger fint i den sammen-
ligning. Mht. dækningsgraden for ældre- og plejeboliger ligger tallene i den 
nedre ende. 
 
Efterspørgslen på kommunens boliger er undersøgt via registreringer på em-
nelisten. Emnelisten viser ikke et entydigt billede, men viser en tendens til en 
mindre efterspørgsel på boliger i Hejnsvig og Sdr. Omme. 
 
Den demografiske udvikling vil medføre flere ældre, og alt andet lige en efter-
spørgsel på yderligere 43 plejeboliger og 40 ældreboliger i 2019. Den demo-
grafiske udvikling forventes størst i og omkring Grindsted og Billund. 
 
Der er gennemført en egnethedsanalyse af de eksisterende pleje-, korttids- 
og ældreboliger. 
  

Undersøgelsen viser at ca. 88 % af kommunens plejeboliger er egnet til 
stærkt plejekrævende (kategori A og B) eller selvhjulpne kørestolsbrugere 
(kategori C). 24 % af ældreboligerne er også egnet til stærkt plejekrævende 
eller selvhjulpne kørestolsbrugere. 
 
Der peges på, at der evt. kan etableres flere demensplejeboliger på Fynsgade 
Plejecenter samt på Billund Plejecenter. 
 
Boliger på voksen- og psykiatriområdet 
Den nuværende boligkapacitet på voksen- og handicapområdet omfatter 63 
boliger fordelt på 23 plejeboliger, 36 ældreboliger og 1 korttidsplads. 
 
På psykiatriområdet råder kommunen ikke over boliger. Derimod visiteres 20 
borgere til psykiatriske tilbud uden for kommunen. 
 
Boligerne er geografisk samlet i og omkring Grindsted By.  
 
Dækningsgraden for handicapboliger er 2,4 %. 
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Sammenligner man med andre kommuner kan konstateres, at Billund Kom-
mune ligger i den nedre ende med en dækningsgrad på 2,4 %.  
 
Forholdet kan muligvis forklares med, at Billund Kommune efterspørger plad-
ser uden for kommunen. Kommunens selvforsyningsgrad er på 59 %.  
 
Efterspørgslen på handicapboliger i Billund Kommune kan endvidere konstate-
res ved, at der står 8 personer på emnelisten. 
 
Den demografiske udvikling vil medføre flere ældre og dermed også flere æl-
dre udviklingshæmmede. 
 
Billund Kommunes befolkningsprognose forudsætter en stigning fra 2008 til 
2018 på 2600 personer. Heraf vil 18 være udviklingshæmmede, og af disse vil 
ca. 10 efterspørge et kommunalt botilbud i eller uden for kommunen. 
 
En anden udviklingstendens er og vil være, at antallet af udviklingshæmmede 
med demens vil være stærkt stigende. 
 
På psykiatriområdet råder kommunen ikke over boliger. Derimod visiteres 20 
borgere til psykiatriske tilbud uden for kommunen. Med den demografiske 
udvikling vil Billund Kommune alt andet lige have behov for 2 botilbud yderli-
gere. Men andre faktorer end demografi har større betydning, herunder ønske 
om integration, nye familiestrukturer, kultur- og livsændringer, behandlings-
former mv. 
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3 Definition af boliger på ældre- og handicapområdet   

I dette afsnit fremgår en definition af boligtyper i Billund Kommune inden for 
ældre- og handicapområdet.  
 
Boligtyperne omfatter: 
 

− Plejeboliger 
− Ældreboliger 
− Korttidsboliger 
− Handicapboliger. 

3.1 Ældreboliger 

Ældreboliger er defineret i lov om almene boliger § 5 og 110 samt i Billund 
Kommunes visitationskriterier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Plejeboliger 

Plejebolige4 er defineret i lov om almene boliger § 5 samt i Billund Kommunes 
visitationskriterier. 

 

 

 

 

I Billund Kommune tolkes nærhedskriteriet således, at en plejebolig er ”..en 
bolig på et af kommunens plejecentre”. 

Der er stor forskel på, hvorledes nærhedskriteriet mellem bolig og service 
tolkes i landets kommuner. 

3.3 Korttidsboliger 

Korttidsboliger er defineret i Serviceloven § 84 og 107. 

Ældreboliger er beregnet til borgere, der har behov for en handicapvenlig 
indrettet bolig. 
 
Ældreboliger skal med hensyn til udstyr og udformning være særligt ind-
rettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbru-
gere.  
 
Boligen skal være med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt 
vand og forsvarligt afløb for spildevand.  
 
Boligens adgangsforhold skal være egnede for gangbesværede.  

Plejeboliger er ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører 
servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter 
lov om social service. 
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Ophold i korttidsbolig er midlertidigt, og borgeren opretholder selvstændig 
bolig ved siden af. Borgeren betaler derfor ikke husleje, som afholdes af 
kommunen. 

3.4 Handicapboliger 

Handicapboliger er enten opført efter lov om almene boliger eller efter ser-
vicelovens § 108.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Såfremt handicapboligen er opført efter lov om almene boliger, skal indret-
ningskravet i lovens § 110 naturligvis være opfyldt. Se under ældrebolig. 
 
De fleste handicapboliger er etableret med tilhørende servicearealer. 

3.5 Kvalitetsstandard for ældreboliger, plejeboliger mv. 

Billund Kommune har ikke en kvalitetsstandard for boligen. Krav til boligens 
størrelse og antal rum, grupperinger, bygningsmæssig fleksibilitet mv. må 
derfor besluttes i forbindelse med det enkelte projekt. I visitationskriterierne 
er nævnt, at ældreboliger skal ligge i nærhed til et center, mens plejeboliger 
er beliggende på et center.  

3.6 Relevante politikker på området 

Billund Kommune har følgende vedtagne politikker/standarder: 
 
• Vision 2013 
• Vision med Billund Kommunes Sundhedspolitik 
• Visitationskriterier for ældreboliger 
• Visitationskriterier for plejeboliger. 
 

3.6.1 Vision 2013 
 
Handicapområdet 
I vision 2013 for handicapområdet er de væsentligste udsagn: 
 

En korttidsbolig er en bolig, hvor kommunen kan tilbyde midlertidigt op-
hold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne eller særlige sociale problemer i en periode har et særligt behov 
for hjælp, behandling, støtte, omsorg, genoptræning eller pleje. 
 
 

En handicapbolig er en ældrebolig, plejebolig eller almen lejebolig, til per-
soner, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner 
eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov 
på anden vis. 
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En selvvalgt, egnet og individuelt tilpasset bolig vil være med til at imøde-
komme flere af disse visioner. 

Ældreområdet 
I vision 2013 knytter de fleste visioner sig til plejen, dens organisering og 
medarbejderne. Men for de visioner, der vedrører den ældre og dennes bolig-
forhold, er skrevet følgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2 Vision med Billund Kommunes Sundhedspolitik 

Billund Kommune har som mange andre kommuner fokus på sundhed, sund-
hedsfremme og den forebyggende indsats. Kommunens indsatsområder de 
kommende 4 år er inden for: 

 

 

 

Billund Kommune ønsker, at alle borgere har handlekraft og får tilbud og støt-
te i forhold til KRAM+T. Borgernes handlekraft skal opbygges på et anerken-
dende grundlag  

Arbejdet med de første 4 parametre forventes at give en effekt på folkesund-
heden og dermed en ændret efterspørgsel i pleje, omsorg og støtte inden for 
ældreområdet.  

Alle skal have mulighed for at deltage i samfundslivet – uanset handicap. 
Det skal ikke være handicappet, der sætter grænserne for den en-
keltes udfoldelser. 
 
Billund Kommune tager udgangspunkt i det enkelte menneske og respek-
terer den enkeltes behov og ønsker, herunder den enkelte borgers ret til 
at træffe beslutninger om eget liv. 
 
Billund Kommune tilbyder ydelser og hjælpeforanstaltninger med det for-
mål at minimere konsekvenserne af handicappet.  
 
Der lægges vægt på at optræne sociale og praktiske færdigheder, 
således at den enkelte handicappede opnår størst mulig selvbestemmelse 
og rådighed over eget liv. 

Borgere, der svækkes fysisk eller mentalt, oplever værdighed og trygge 
rammer for fortsat livskvalitet. 
 
Træning, genoptræning og forebyggelse er højprioriteret – baseret på 
faglig kvalitet. 
 
 

KRAM+T 

Kost Røg Alkohol Motion Trivsel  
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3.6.3 Visitationskriterier for ældreboliger og plejeboliger 

Alle tilbud til pleje- og ældreboliger er underlagt den kommunale visitation. 
Billund Kommune har fastsat en række krav, der skal være opfyldt for at en 
borger kan tilbydes en pleje- eller ældrebolig. Den kommunale visitation be-
står i at finde ud af, om borgeren opfylder disse krav.   

Ansøgningen er ikke alene forbeholdt kommunens egne borgere. 

En borger kan søge om en pleje- eller ældrebolig til et eller flere bestemte 
steder i kommunen. Men borgeren kan også søge til en vilkårlig pleje- eller 
ældrebolig i Billund Kommune.   

Hvis en borger søger en vilkårlig plejebolig i Billund Kommune, og Visitatio-
nen vurderer, at kravene er opfyldt, skal Billund Kommune anvise en plejebo-
lig i kommunen inden 60 dage fra den dato, hvor borgeren er visiteret til ple-
jeboligen. 

Hvis en borger har præference for en eller flere bestemte plejeboliger, og 
Visitationen vurderer, at kravene er opfyldt, er der ingen tidsfrist for anvis-
ningen af plejeboligen.   

Hvis en borger søger en ældrebolig i Billund Kommune, og Visitationen vurde-
rer, at kravene er opfyldt, er der ingen tidsfrister for anvisningen af ældrebo-
ligen. Dette uanset om borgeren har særlige præferencer eller ej. 

Ældreboliger 

Visitation til en ældrebolig sker ud fra en konkret individuel vurdering, et fag-
ligt skøn og en samlet vurdering af borgerens situation.   

Der lægges vægt på:   

• Helbredsmæssige forhold  

• Boligforhold  

• Alder og ensomhedsproblemer.   

Borgere, der opfylder kriterierne for ældrebolig, skrives på en emneliste. Ved 
hver ledig bolig vurderes, hvem der har det største behov for at få anvist bo-
lig.  

En forudsætning for at blive optaget på emneliste er, at kriterierne er opfyldt i 
både fra– og tilflytningskommunen.  

Hvis det ønskes, er botilbuddet også omfattet ægtefælle/samlever.  

Boligen bevilliges efter Lov om Almene boliger § 54. Lovbekendtgørelse nr. 
341 af 13. april 2007. 

Plejeboliger 

Visitation til en plejebolig sker ud fra en konkret individuel vurdering, et fag-
ligt skøn og en samlet vurdering af borgerens situation. 
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Plejeboliger er beregnet til plejekrævende borgere, hvor der ud fra en hel-
hedsvurdering er skønnet, at en centerbolig vil være nødvendig for at dække 
borgerens behov. 

Der lægges vægt på: 

• Alle relevante tilbud i eget hjem skal være forsøgt. Der tænkes på til-
bud i form af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem 
og evt. ophold på optræningsafdeling.  

• Borgere der har et fysisk eller psykisk behov, som gør det uforsvarligt 
at anbefale fortsat ophold i eget hjem/eller har brug for nærhed af per-
sonalet.  

Borgere, der føler sig alene, har en høj alder og som følge deraf søger tryg-
hed, anbefales en ældrebolig eller en bolig i almennyttigt boligbyggeri. Visita-
tionsenheden kan være behjælpelig med anvisning/ansøgning.  

Borgere, der opfylder kriterierne for plejebolig, skrives på en emneliste. Ved 
hver ledig bolig vurderes, hvem der har det største behov for at få anvist bo-
lig.  

En forudsætning for at blive optaget på ventelisten er, at kriterierne er opfyldt 
i både fra– og tilflytningskommunen. Fraflytningskommunen anmodes om 
kaution.  

Boligen bevilliges efter Lov om Almene boliger § 54. Lovbekendtgørelse nr. 
341 af 13. april 2007.  

3.6.4 Visitationskriterier for handicapboliger 

Der er ikke i kommunen specifikke visitationskriterier. Der vurderes i det en-
kelte tilfælde. 
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4 Boliger inden for ældreområdet 

Inden for ældreområdet råder Billund Kommune over plejeboliger, korttidsbo-
liger og ældreboliger, som inddeles efter Billund Kommunes 9 plejedistrikter: 
 
Distrikt Plejecenter  
Sdr. Omme Omme Centret 
Fynsgade Fynsgade Plejecenter 
Sydtoften Sydtoftens Plejecenter 
Krogager Engbo Plejecenter 
Filskov  Filskov Centret 
Mødestedet Mødestedet 
Hejnsvig Hejnsvig Plejecenter 
Billund  Billund Plejecenter 
Vorbasse Frihavnen 
 
Billund Kommune har under udarbejdelsen af denne rapport besluttet at ænd-
re organiseringen på ældreområdet, som indebærer at distriktsinddelingen er 
ændret til en inddeling af Billund Kommune i 2 områder, henholdsvis Område 
Øst og Område Vest.  
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Kort 4.1 Plejedistrikter i Billund Kommune.  
 
Filskov Plejecenter er under afvikling som kommunalt plejecenter, og der visi-
teres derfor ikke længere hertil. Filskov Plejecenter indgår derfor ikke i denne 
boliganalyse. 
 
Som det fremgår af ovenstående kort er Billund Kommunes pleje- og ældre-
boliger geografisk spredt i kommunen. Samtlige ældre- og plejeboliger er pla-
ceret i kommunens større byer, heraf 3 plejecentre i Grindsted by. 
 
Ældreboligerne i Billund Kommune er i overvejende grad placeret i relativ nær 
geografisk afstand til kommunens plejecentre. 
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4.1 Nuværende boligkapacitet på ældreområdet 

Den nuværende boligkapacitet med kommunal visitation på ældreområdet er 
sammenstillet i nedenstående boligoversigt. 
 
Distrikt 
 

Plejecenter Pleje-
boliger 

Ældre-
boliger 

Korttids- 
boliger 

I alt 

Sdr. Omme Omme Centret 30 18 4 52 
Filskov*      
Fynsgade Fynsgade Plejecenter 35 32 3 70 
Mødestedet Mødestedet 27 10 3 40 
Sydtoften Sydtoften Plejecenter 28 40 2 70 
Hejnsvig Hejnsvig Plejecenter 24 6 1 31 
Krogager Engbo Plejecenter 14  2 16 
Billund** Billund Plejecenter 43 42 11 96 
Vorbasse  Frihavnen 12 8 2 22 
I alt  213 156 28 397 

Kilde: Billund Kommunes omsorgssystem.  
* Boliger i distrikt Filskov er ikke medtaget, idet Byrådet har besluttet at afvikle Filskov Plejecen-
ter samt ældreboliger i tilknytning hertil. 
** Distrikt Billund omfatter 2 beskyttede boliger, som visiteres som ældreboliger og derfor indgår 
i opgørelsen som ældreboliger. 
 
Billund Kommune råder ikke over hospicepladser.  
 
Der er indrettet skærmede enheder til beboere med demens på Fynsgade Ple-
jecenter og Billund Plejecenter. 
 
Der er ikke foretaget en undersøgelse af hvor mange boliger, som er egnede 
som ægtepar-boliger. Det fremgår af omsorgssystemet, at der primo marts 
2010 er henholdsvis 3 plejeboliger og 3 ældreboliger, som har 2 beboere. 
 
Billund Kommune råder over 28 korttidsboliger, der er geografisk jævnt for-
delt på kommunens plejedistrikter med den største koncentration på 11 kort-
tidsboliger på Billund Plejecenter. 
 
Der er rettet henvendelse til boligselskaber1, der administrerer almene ældre-
boliger i Billund Kommune, med henblik på at opgøre antallet af ældreegnede 
almene boliger i Billund Kommune, som Billund Kommune ikke har anvis-
ningsret til. Boligselskaberne oplyser, at de ikke råder over ældreboliger ud-
over ældreboliger, som Billund Kommune har visitationsretten til. Naturligvis 
findes der herudover ”ældreegnede” boliger. Disse kan være almene familie-
boliger, private andelsboliger, private udlejningsboliger, boliger der er blevet 
ombygget i henhold til servicelovens § 116 og boliger der på anden måde er 
”ældreegnede” og gør det muligt at yde beboeren hjælp og pleje i henhold til 
serviceloven. En kvantificering er dog umiddelbart ikke mulig. 
 

                                           
1 Billund Boligforening, Ribe Amts Boligselskab v/ Varde Bolig Administration, Varde Grindsted 
Boligforening og Byggeforeningen af 1949. 
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4.2 Dækningsgrad  

Dækningsgraden er et udtryk for, hvor mange boliger kommunen råder over i 
forhold til antallet af ældre borgere i kommunen. 
 
Der findes ikke en bestemt metode for beregning af dækningsgrad for ældre-, 
pleje og korttidsboliger.  
 
For beregning af dækningsgraden for pleje- og korttidsboliger anvendes antal 
plejeboliger pr. 100 80+ årige, idet størsteparten af beboerne i denne boligty-
pe er i aldersgruppen 80+ årige. For ældreboliger anvendes antal ældreboli-
ger pr. 100 65+ årige. 
 
I nedenstående beregning af dækningsgrad er ikke medtaget nuværende an-
tal boliger i Distrikt Filskov, idet disse er under afvikling. Antallet af borgere i 
aldersgrupperne 65+ årige og 80+ årige indgår derimod i den demografiske 
opgørelse. Der beregnes derfor ikke dækningsgrader for Distrikt Filskov. 
 
Plejeboliger 
Dækningsgraden for plejeboliger var i 2009 18,8 % pr. 100 80+ årige i Bil-
lund Kommune. 
 
Dækningsgraden for plejeboligerne i de enkelte plejedistrikter er:  
 
Dækningsgrad plejeboliger 2009 

Distrikt 
Antal   
plejeboliger 

Antal  
80+ årige 

Dækningsgrad  
% 

Billund 43 208 20,7 
Filskov - 56 - 
Fynsgade 35 134 26,1 
Sydtoften 28 159 17,6 
Mødestedet 27 217 12,4 
Hejnsvig 24 100 23,9 
Sdr. Omme 30 151 19,9 
Krogager 14 51 27,3 
Vorbasse 12 85 14,1 
Billund Kommune 213 1162 18,3 
Kilde: Billund Kommune. 
 
Af ovenstående oversigt fremgår det, at der ikke er en entydig sammenhæng 
mellem antallet af plejeboliger og befolkningstæthed i plejedistrikterne.  
 
Dækningsgraden for korttidsboliger i 2009 er:  

 
Antal  
korttidsboliger 

Antal 80+ 
årige 

Dækningsgrad 
% 

Billund Kommune 28 1162 2,4 
 
Dækningsgraden i 2009 for ældreboliger er 3,6 % pr. 100 65+ årige i Billund 
Kommune. 
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Nedenstående skema viser dækningsgraden for de enkelte plejedistrikter. 
Distrikter Antal  

ældreboliger 
Antal  
65+ årige 

Dækningsgrad 
% 

Billund 42 933 4,5 
Filskov - 159 - 
Fynsgade 32 617 5,2 
Sydtoften 40 682 5,9 
Mødestedet 10 656 1,5 
Hejnsvig 6 355 1,7 
Sdr. Omme 18 438 4,1 
Krogager 0 162 0,0 
Vorbasse 8 337 2,4 
Billund Kommune 156 4338 3,6 
 
Der er størst dækningsgrad af ældreboliger i Distrikt Sydtoften og lavest i di-
strikt Krogager, idet der ikke er ældreboliger her. 

4.3 Emnelister   

I det følgende fremgår overblik over emnelisten til plejeboliger i Billund Kom-
mune. Emnelisten er opdelt i henholdsvis en garantiemneliste og en specifik 
emneliste. 
 
Garantiemnelisten 

Der er pr. 4. kvartal 2009 ingen på garantiemnelisten. 

Til plejeboliger gælder en garantiordning, hvor kommunen skal anvise en bo-
lig inden for 60 dage. 

Det er dog en betingelse for denne garantiordning, at der ikke søges til en 
eller flere bestemte plejeboliger. 

Garantiemnelisten udarbejdes på grundlag af Bekendtgørelse nr. 1000 af 
09/10 2008 Lov om almene plejeboliger mv. § 54a. 

 
Den specifikke emneliste 

Der er pr. 4. kvartal 2009 i alt 21 på den specifikke emneliste. Alle personer 
på emnelisten er allerede visiteret til en pleje- eller ældrebolig.  

Den gennemsnitlige ventetid er på 156 dage for plejeboliger og 508 dage for 
ældreboliger. Tendensen siden 2008 har været en stigende ventetid for æl-
dreboliger, medens ventetiden på en plejebolig har ligget meget stabilt på 
150-200 dage.  

I 2007 var der 32 på emnelisten, i 2008 i alt 48 på emnelisten og 1. kvartal 
2009 var der 41 på ventelisten.  
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Skemaet viser fordelingen på distrikter. 

Område/type Ansøgning 
til plejeboli-
ger 

I % af 
alle 
ansøg-
ninger 

Ansøgning 
til ældrebo-
liger 

I % af 
alle 
ansøg-
ninger 

I 
alt 

I % af 
alle 
ansøg-
ninger 

Grindsted By 3 21 % 7 100 % 10 48 % 

Sdr. Omme 1 7 % 0 0 % 1 5 % 

Stenderup/ 

Krogager  

1 7 % Ingen 0 % 1 5 % 

Hejnsvig 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Billund 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vorbasse 1 7 % 0 0 % 1 5 % 

Solkrogen/ 

Værestedet 

8 57 % Ingen 0 % 8 38 % 

I alt 14 100 % 7 100 % 21 100 % 

Der er registreret en udpræget stor søgning til ældre- og plejeboligerne i 
Grindsted By. Men søgningen harmonerer fint med, at Grindsted By har 45 
% af kommunens ældre- og plejeboliger. I Sdr. Omme er søgningen for-
holdsmæssig lille i forhold til udbuddet. I Sdr. Omme ligger 13 % af kommu-
nens ældre- og plejeboliger. Ligeledes er søgningen til boligerne i Hejnsvig 
mindre end udbuddet på 8 % af kommunens boliger.  

For så vidt angår distrikt Billund er søgningen lille i forhold til, at 17 % af 
kommunens ældre- og plejeboliger er beliggende her. 

Herudover er søgningen til Solkrogen/Værestedet værd at nævne. Specielt i 
løbet af 2009 har efterspørgslen efter pladserne her været kraftigt stigende. 

4.4 Belægningsprocenter  

I det følgende er der foretaget en beregning af belægningsprocenten for bo-
ligtyperne ældre-, pleje- og korttidsboliger. Beregningen er baseret på opgø-
relse af antal besatte dage i 20082. 
 
Gennemsnit hele kommunen 
Plejeboliger 95 % 

Korttidsboliger  80 % 

Ældreboliger  96 % 

 

                                           
2 Kilde: ”Belægningsoversigt pr. driftsform, årsrapport for 2008”, dateret d. 11. marts 2009. 
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Det fremgår, at der er relativt høje belægningsprocenter for pleje- og ældre-
boliger, mens belægningsprocenten er noget lavere for Billund Kommunes 
korttidsboliger. 
 
Nedenstående skema omfatter en opgørelse af boligernes belægningsprocen-
ter i form af antal besatte dage i 2008 i boligtyperne plejeboliger, korttidsbo-
liger og ældreboliger fordelt på Billund Kommunes plejedistrikter. Opgørelsen 
omfatter ikke distrikt Filskov. 
 
Distrikt Boligtype Besatte dage % 

Plejeboliger 3.611 98,7 
Korttidsboliger 679 92,8 Kroager  
Ældreboliger  - -  
Plejeboliger 10.738 97,8 
Korttidsboliger 874 59,7 Sdr. Omme 
Ældreboliger 6.403 97,2 
Plejeboliger 12.535 97,9 
Korttidsboliger 1.002 91,3 Fynsgade 
Ældreboliger 11.292 96,4 
Plejeboliger 9.332 94,4 
Korttidsboliger 949 86,4 Mødestedet 
Ældreboliger 3.617 98,8 
Plejeboliger 9.901 96,6 
Korttidsboliger 732 100,0 Sydtoften 
Ældreboliger 14.460 98,8 
Plejeboliger 8.568 97,5 
Korttidsboliger 264 72,1 Hejnsvig 
Ældreboliger 1.998 91,0 
Plejeboliger 15.458 98,2 
Korttidsboliger 2633 65,4 Billund 
Ældreboliger 14.349 98,0 
Plejeboliger 4295 97,8 
Korttidsboliger 730 99,7 

Vorbasse Ældreboliger 2928 100,0 
 
Når der ses på det gennemsnitlige antal besatte dage i 2008 for de tre bolig-
typer for hele Billund Kommune, fremgår det, at der er en høj belægning på 
pleje- og ældreboliger.  
 
Der er en noget lavere belægning på kommunens korttidsboliger, hvor især 
Distrikt Billund og Sdr. Omme adskiller sig ved at have relativt lave belæg-
ningsprocenter for plejecentrenes korttidsboliger. 
 
Det fremgår af fokusgruppeinterviews, at det er vanskeligt at udleje de pleje-
boliger på Hejnsvig Plejecenter, som er pålagt påbud fra Arbejdstilsynet ved-
rørende badeværelsesforhold. 
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4.5 Refusionstilsagn- og betalingspligt  

Borgere med bopæl i Billund Kommune, der opfylder Billund Kommunes visi-
tationskriterier for tildeling af pleje- eller ældrebolig, kan ønske at flytte til en 
anden kommune. I den forbindelse har Billund Kommune betalingspligt over-
for den kommune, som borgeren ønsker at bo i. Tilsvarende kan borgere med 
bopæl udenfor Billund Kommune ønske at flytte i ældre- eller plejebolig i Bil-
lund Kommune, hvor bopælskommunen giver refusionstilsagn til Billund 
Kommune. 
 
Der er pr. d. 15. marts 2009 foretaget en opgørelse over hvor mange borge-
re, som Billund Kommune har henholdsvis refusionstilsagn og betalingspligt 
til3. 
 
I nedenstående skemaer fremgår, hvor mange borgere i henholdsvis plejebo-
liger og ældreboliger, som Billund Kommune har refusionstilsagn fra andre 
kommuner.  
  

Plejeboliger Antal 
Odder Kommune 1 
Varde Kommune 1 
Københavns Kommune 1 
Ikast-Brande Kommune 1 
Slagelse Kommune 1 
I alt 5 

Kilde: Billund Kommune, opgjort pr. 15/3 2009.   

 
Ældreboliger Antal 
Vejle Kommune 3 
Esbjerg Kommune 1 
Varde Kommune 1 
Rødovre Kommune 1 
Herning Kommune 1 
Københavns Kommune 1 
I alt 8 

Kilde: Billund Kommune, opgjort pr. 15/3 2009.   
 
I nedenstående skemaer fremgår opgørelser over antal borgere, der bor i 
henholdsvis plejebolig og ældrebolig i en anden kommune, som Billund Kom-
mune har betalingspligt til. 
 
Plejeboliger Antal 
Tønder Kommune      1 
Bornholms Regionskom-
mune 

1 

Esbjerg Kommune     1 
Friplejehjem        1 
Vejle Kommune      1 
Næstved Kommune 1 
I alt 6 

Kilde: Billund Kommune, opgjort pr. 15/3 2009.   

                                           
3 Opgørelsen er foretaget af Voksenafdelingens sekretariat, opgørelsestidspunkt 15. marts 2009. 
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Ældreboliger Antal 
Odense Kommune 2 
Hedensted Kommune 1 
Esbjerg Kommune 1 
Vejen Kommune 1 
København Kommune 1 
I alt 6 

Kilde: Billund Kommune, opgjort pr. 15/3 2009.   
 
Der var med andre ord på opgørelsestidspunktet omtrent ligevægt mellem 
antallet af ældreboliger og plejeboliger, som Billund Kommune køber og sæl-
ger. 

4.6 Påbud  

Hejnsvig Plejecenter  
Det er oplyst, at Hejnsvig Plejecenter er omfattet af påbud fra Arbejdstilsynet 
vedrørende 5 badeværelser, som kun kan anvendes til borgere, der stort set 
selv kan klare den personlige hygiejne. Aftalen, der er lavet med arbejdstilsy-
net, er, at hvis en bruger skal have hjælp til bad, skal dette foregå som sen-
gebad på stuen. 
 
Arbejdstilsynet har pålagt påbud vedrørende 5 badeværelser i den gamle del 
af Hejnsvig Plejecenter. 
 
Engbo Plejecenter  
Der er oplyst, at der er 6 badeværelser på Engbo Plejecenter, der er omfattet 
af påbud fra Arbejdstilsynet. Der må ikke varetages forflytninger på badevæ-
relserne. Der må ikke foretages personlig pleje med hjælp fra 2 personer. 

4.7 Forventede ændringer i boligmassen på ældreområdet 

Der foreligger ikke oplysninger om planlagte ændringer i antallet af boliger på 
ældreområdet. 
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5 Boliger på handicapområdet  

På nedenstående kommunekort er markeret placeringen af kommunens botil-
bud på handicap- og psykiatriområdet. Som det ses, er samtlige boliger pla-
ceret i og omkring Grindsted By samt i Vorbasse. I Grindsted er de fleste boli-
ger, i alt 49 boliger, placeret på Sydtoften.  
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5.1 Nuværende boligkapacitet på handicapområdet 

På handicapområdet råder Billund Kommune over: 
 
− Plejeboliger (med døgndækning) 
− Ældreboliger (uden døgndækning) 
− Korttidsboliger. 

5.2 Boligoversigt – området for voksne udviklingshæmmede 

Billund Kommune har visitation til i alt 63 boliger. Disse boliger fordeler sig 
således: 
 
Navn på tilbud Ejer Plejeboliger 

(med døgn-
dækning) 

Ældreboliger 
(uden døgn-
dækning) 

Korttids-
boliger 

I alt 

Bo-Grindsted 
”Lindegården” 
Tingvejen 383 
Grindsted 

Billund  
Kommune 

94  1 10 

Bo-Grindsted 
Sydtoften 381 
7200 Grindsted 

Grindsted 
Boligforening 

17   17 

Bo-Grindsted 
”Lyngsø” 
Sydtoften 411 
7200 Grindsted 

Grindsted 
Boligforening 
/LEV 

 8  8 

Sydtoften 10-28 
7200 Grindsted 

Grindsted 
Boligforening 

 9  9 

Bofællesskab 1  
Sydtoften 389 
7200 Grindsted 

Grindsted 
Boligforening 

 5  5 

Bofællesskab 2 
”Stjerneskuddet” 
Sydtoften 6A-6E 
7200 Grindsted 

Grindsted 
Boligforening 

 5  5 

Bofællesskab 3 
”Nordstjernen” 
Sydtoften 6F-6L 
7200 Grindsted 

Grindsted 
Boligforening 

 5  5 

Vorbasse  
Bofællesskab 
Søndergade 19A, 
19B, 19C, 21A og 
21B,  
6623 Vorbasse   

Billund  
Boligforening 

 4  4 

I alt  23 36 1 635 

 
Billund Kommunes boliger til udviklingshæmmede er alle placeret i og om-
kring Grindsted med undtagelse af Bofællesskabet i Vorbasse. Kun boligerne 
på Lindegården er kommunalt ejede. 
 

                                           
4 Af de 9 plejeboliger er de 3 enkeltmandsprojekter. 
5 Ud over disse 63 boliger yder hjemmevejledningen service til 6-7 personer henhørende under 
ældreplejen. 
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5.3 Boligoversigt – psykiatriområdet 

På psykiatriområdet er der ingen boliger i Billund Kommune, som kommunen 
visiterer til. Kommunen har tidligere visiteret til 6 boliger under Billund Bolig-
forening i Billund. Derimod har kommunen pr. 1. maj 2009 visiteret 20 borge-
re til psykiatriske botilbud uden for kommunen. 

5.4 Dækningsgrad 

Billund Kommune råder over 63 boliger til handicappede. Dette svarer til en 
dækningsgrad på 2,4 (antal botilbud pr. 1000 personer) i 2008. 

5.5 Emnelister 

Pr. 1. maj 2009 stod der 8 personer på ventelisten til et botilbud i Billund 
Kommune. Ventelisten kan sammenlignes med den specifikke emneliste på 
ældreområdet.  
 
Botilbud Antal Oprettet Ventetid 
Sydtoften 381 1 Juni 2007 21 måneder 
Sydtoften 20-28 1 Juni 2007 21 måneder 
Sydtoften 20-28 1 Oktober 2008 7 måneder 
Bofællesskab 1 1 Marts 2008 14 måneder 
Bofællesskab 2  1 Marts 2008 14 måneder 
Lyngsø 1 April 2008 13 måneder 
Lyngsø 1 Juni 2008 11 måneder 
Bofællesskab med hjemmestøtte 1 September 2009 8 måneder 
 
Ud af de 8 borgere på ventelisten er der to borgere, der ikke har et Bo-tilbud. 
Den ene borger er hjemmeboende og den anden bor i egen lejlighed, men 
ønsker en bofællesskabsplads. Tre øvrige borgere er i midlertidige bo-tilbud. 
 
Den gennemsnitlige ventetid er på 13 måneder. Tallet siger dog ingenting om, 
hvor lang tid der går, før man får tildelt en bolig. 
 
Til sammenligning har Vejle Kommune 25 personer på deres venteliste til i alt 
433 boliger6. Antallet på ventelisten i forhold til det samlede antal boliger er 
11 % i Billund og 6 % i Vejle. 

5.6 Belægningsprocenter 

Generelt er belægningsprocenten 100 %.  
 
I modsætning til ældreområdet er der få ind- og udflytninger, hvilket gør at 
belægningsprocenten er høj.  
 
Efterspørgslen er generel god. Dog er søgningen til Lyngsø ekstraordinær 
stor.  
 
Den geografiske placering af botilbuddet har ingen betydning for beboerne og 
deres pårørende. Der er derfor f. eks ingen speciel grund til, at der er placeret 

                                           
6 Vejle Kommune: ”Boliger til borgere med handicap” 2008. 
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et bofællesskab i Vorbasse. Her er 75 % af beboerne også import. Afgørende 
er kvaliteten af botilbuddet.  

5.7 Refusionstilsagn og betalingspligt  

Der er i 2009 registreret følgende antal købte pladser hos andre kommu-
ner/regioner.  
 
 Handicap Psykiatri I alt 
SL § 857 7 2 9 
SL § 1078 31 6 37 
SL § 1089 28 9 37 
I alt 56 1710 73 
 
Der er i 2009 registreret følgende antal solgte pladser til andre kommu-
ner/regioner. 
 
 Handicap 
Sydtoften 381 7 
Lindegården 3  
Lyngsø 4  
Sydtoften 10-28 0 
Bofællesskab 1 2  
Bofællesskab 2 0 
Bofællesskab 3 2  
Vorbasse Bofællesskab 3  
I alt 21 
 
Antallet af købte pladser er dermed langt større end antallet af solgte pladser. 
For hver plads kommunen tilbyder en borger udefra, søger næsten 3 personer 
den anden vej. Men denne færdsel på tværs er meget naturlig – også set i 
lyset af, at det ikke er mere end 2 år siden, Amterne blev nedlagt.   

5.8 Samlet behovsopgørelse og selvforsyningsgrad 

På området voksne udviklingshæmmede har kommunen 63 botilbud. Der ef-
terspørges samtidig 56 pladser uden for kommunen, medens der tilbydes 21 
af kommunens egne pladser til beboere uden for kommunen. Samtidig står 
der 8 personer på ventelisten til et botilbud. 
 
Det reelle behov kan derfor opgøres som: 
 
63+56+8-21 = 106 pladser. 

                                           
7 § 85. Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til perso-
ner, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer. Der er dermed ikke tale om botilbud. 
8 Midlertidigt ophold. 

9 Permanent botilbud 
10 Frank Mølgaard har oplyst, at det korrekte tal er 20. Fordelt med 1 stk. §85 privat, 3 stk. § 85 
dag- og botilbud, 10 stk. § 108 samt 6 stk. § 107. 
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Med de nuværende 63 pladser er selvforsyningsgraden dermed 59 %. 

5.9 Påbud  

Der er ikke registreret påbud fra Arbejdstilsynet. Samtidig er det den generel-
le vurdering, at boligstandarden er meget god. Dog er ikke alle boliger veleg-
nede for beboere med behov for 2 hjælpere. 

5.10 Forventede ændringer i boligmassen 

Der foreligger ikke oplysninger om planlagte ændringer i boligmassen. Sene-
ste byggeprojekt var etablering af serviceareal på Lindegården.  
 



Bascon A/S 
 
Boliganalyse ældre- og handicapområdet Side 26 af 66 

 

  5. marts 2010 

6 Beskrivelse af beboere i plejebolig og korttidsbolig 

For at opnå et bedre og mere nuanceret kendskab til de nuværende beboere i 
Billund Kommunes boliger på ældre- og handicapområdet er der foretaget en 
overordnet beskrivelse ved inddeling af de nuværende beboere i hovedgrup-
per.  
 
Opgørelsen er foretaget ved rundspørge til kommunens plejecentre, der har 
foretaget en skønsmæssig inddeling af beboerne i hovedgrupper11. Opgørel-
sen baserer sig ikke på en præcis og individuel vurdering af den enkelte be-
boer. Opgørelsen kan således ikke betragtes som et eksakt resultat, men kan 
bruges til at tegne et overblik over sammensætningen af beboerne i boliger-
ne.  
 
Opgørelsen omfatter beboere i permanente plejeboliger, korttidsboliger samt i 
handicapboliger. Der foreligger ikke samme vidensgrundlag for beboerne i 
kommunens ældreboliger og der er derfor ikke foretaget en tilsvarende opgø-
relse. 

6.1 Beboere i plejeboliger 

Nedenstående diagram angiver fordelingen af målgrupper i plejeboliger i Bil-
lund Kommune. Opgørelsen er foretaget juni 2009 og omfatter samtlige ple-
jeboliger. 
 
 

Alzheimers; 47; 24%

Frontallap Demente; 14; 7%

Vaskulær Demens; 5; 2%

Yngre demente; 2; 1%

Ældre med svære fysiske 

handicap; 64; 32%
Yngre Tetraplegikere; 2; 1%

Yngre sclerose patienter; 1; 0%

Yngre Senhjerneskadede; 1; 0%

Ældre Senhjerneskadede; 2; 1%

Yngre Alkoholikere; 2; 1%

Alkoholskadede; 3; 1%

Psykiatriske diagnoser; 23; 11%

Udviklingshæmmede.; 5; 2%

Andre uden diagnose; 33; 16%

Flyttet ind med ægtefælle; 2; 1%

 
 
Diagram 6.1. Opgørelse målgrupper, opgjort juni 2009, Billund Kommune. 
 
Opgørelsen tegner et billede af 2 store grupper af beboere i kommunes pleje-
boliger på opgørelsestidspunktet. Det fremgår således at ca. 33 % af beboer-
ne placeres i gruppen demente og ca. 64 % af beboerne placeres i gruppen 
                                           
11 Oplysninger er indsamlet i juni 2009. Hovedgrupper er opstillet, så de overordnet dækker de 
nuværende beboere i pleje- og korttidsboliger. Oplysninger er indsamlet gennem spørgeskema, 
som er udfyldt af distriktslederne.  
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ældre med svære fysiske handicap. Ældre med fysisk handicap kan f.eks. væ-
re apopleksi, parkinson, sclerose, KOL, ALS (nervelammelse), gigtpatienter. 
 
Samtidig angiver opgørelsen en række mindre og meget små grupper, som er 
med til at tegne et varieret billede af de nuværende beboere. 

6.1.1 Borgere i korttidsboliger 
For at opnå et større kendskab til anvendelsen af Billund Kommunes korttids-
boliger er der foretaget en sammenstilling af oplysninger om årsagen til hvor-
for en borger opholder sig i korttidsbolig.  
 
Sammenstillingen omfatter endvidere oplysninger om hvor borgeren kommer 
fra inden ophold i korttidsbolig (indskrevet fra f.eks. eget hjem, sygehus 
mm.), og hvor borgeren kommer hen efter endt ophold i korttidsbolig (ud-
skrevet til f.eks. eget hjem, plejebolig mv.). Opgørelsen er baseret på udtræk 
af omsorgssystemet kombineret med oplysninger om årsag12. Opgørelsen 
omfatter perioden marts til april 2009, hvor der blev ind- og udskrevet i alt 56 
borgere i kommunens korttidsboliger.  
 
Nedenstående opgørelse angiver hvor borgere i korttidsbolig er indskrevet fra  
samt opgørelse over hvor borgerne er udskrevet til efter endt ophold i kort-
tidsboligen. 
 
 Indskrevet til korttidsbolig  fra  
Udskrevet fra korttidsbolig til Hjemmet Sygehus Anden  

korttidsbolig 
Rehab 
Varde 

I alt  

Hjemmet 13 7     20 

Plejebolig 9 8 2  19 

Venter på plejebolig 4  2 1 7 

Død 1 3   4 

Ej udskrevet 1 2   3 

Afventer ægtefælle hjem igen 1    1 

Ældrebolig   1   1 

Anden aflastningsbolig 1    1 

Hovedtotal 30 21 4 1 56 
 
Når der fokuseres på hvor borgere i korttidsbolig blev indskrevet fra i opgørel-
sesperioden, fremgår det at borgere i korttidsbolig i overvejende grad kom i 
korttidsbolig enten fra eget hjem (30 borgere) eller efter ophold på sygehuset 
(21 borgere). 
 
Når der kigges nærmere på hvor borgerne kommer hen efter endt ophold i 
korttidsboligen, kan der opstilles nedenstående diagram på baggrund af stati-
stikken. 

                                           
12 Udtræk foretaget af Voksenafdelingens sekretariat og omfatter perioden mart-april 2009. 
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Diagrammet angiver at borgerne efter endt ophold i Korttidsbolig i overvejen-
de grad blev udskrevet til deres eget hjem (20 borgere) eller til en permanent 
plejebolig (19 borgere). Det fremgår at af de 20 borgere, som flyttede tilbage 
til eget hjem kom 13 borgere fra eget hjem, mens 7 borgere kom fra sygehu-
set (blev indskrevet til korttidsbolig fra sygehuset). 
 
Det fremgår endvidere af diagrammet at 9 borgere efter endt ophold i kort-
tidsbolig flyttede i permanent plejebolig, mens 8 borgere kom på sygehuset. 
 
Når der ses på, hvilken primære årsag der skyldes, at de nuværende beboere 
er i korttidsbolig, fremkommer følgende billede. 

Demens

26%

Fald

17%

Psykisk

14%

Ægtefælle afløsning

13%

Apopleksi

5%

Amputation

5%

KOL lungesygdom

5%

Boligforhold

5%

Terminal

5%

Afkræftet

5%

Antal af CPR

 
Diagram 6.2: Årsagsstatistik opgjort pr. maj 2009 for perioden marts-april 2009, Billund Kommu-
ne 
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Diagrammet tegner et billede af at der er en række forskellige årsager til op-
hold i korttidsbolig.  
 
Det fremgår at ca. 26 % på opgørelsestidspunktet er demente. En anden stør-
re gruppe på 17 % udgøres borgere, der som følge af faldulykke opholder sig 
i korttidsbolig. Andre store grupper er ægtefælleaflastning (13 %) og perso-
ner med psykiske problemer (14 % ). 
 
Korttidsboligen anvendes også til borgere, der venter på tildeling af en per-
manent plejebolig. Det er Billund Kommunes erfaring at der i gennemsnit an-
vendes 9 korttidsboliger som venteboliger, indtil en permanent bolig kan anvi-
ses13.  

6.2 Målgrupper i boliger på handicapområdet 

Hovedgruppering kan ske i 2 grupper:  
 
• Borgere med psykisk sygdom  
• Borgere med udviklingshæmning. 
 
Borgere med udviklingshæmning 
Gruppen kan efterfølgende underopdeles i: 
 
• Personer med behov for afgrænsede fysiske rammer pga. demens.  
• Personer med behov for afgrænsede fysiske rammer pga. autismeforstyr-

relser o. lign.  
• Personer med behov for ungemiljø. 
 
Herudover er en yderligere opdeling irrelevant, da grupperingerne vil være 
små, som f. eks yngre fysisk handicappede (misbrugere, sklerose, parkinson, 
alzheimers, apopleksi) og senhjerneskadede. Disse personer tilbydes botilbud 
uden for kommunen eller serviceres og tilbydes bolig inden for ældreplejen. 
 
Der er ikke foretaget en kvantitativ registrering og fordeling af målgruppen i 
ovennævnte målgrupper. 
 
Borgere med psykisk sygdom 
Målgruppen ”borgere med psykisk sygdom” omfatter personer, hvor konse-
kvenserne af deres sygdom har følger i forhold til adfærd eller nedsættelse af 
funktionsevnen psykisk og socialt. F. eks. personlighedsforstyrrelser, angst, 
psykoser mv. Hertil kommer tillægshandicaps som følge af stof-, medicin- og 
alkoholmisbrug.  Blandt de unge er det specielt spiseforstyrrelser, personlig-
hedsforstyrrelser, depression og skizofreni, der er den gængse lidelse.  
 
Borgere med psykisk sygdom visiteres alle til botilbud udenfor Billund Kom-
mune. 

                                           
13 Oplysning fra Voksenafdelingens sekretariat. 
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7 Boligernes egnethed 

Som supplement til boliganalysen er der er gennemført en analyse af boliger-
nes egnethed i forhold til at understøtte beboernes særlige behov bedst mu-
ligt.  
 
Formålet med egnethedsanalysen er at tilvejebringe oplysninger, der i forbin-
delse med visitation til boligen kan give Billund Kommune en bedre indsigt i 
de enkelte boligers egnethed i forhold til beboerens behov.  
 
Egnethedsanalysen er ikke en vurdering af boligernes fysiske tilstand. Egnet-
hedsanalysen omfatter ikke boliger på voksen-/handicapområdet. 
 
Generelt skal plejeboligen have pladsforhold og indretning, der giver tilstræk-
kelig plads til inventar og hjælpemidler, så plejepersonalet kan varetage ple-
jeopgaver på en sikker måde og med forsvarlige arbejdsstillinger. Det har 
især betydning for pladsforholdene omkring seng, toilet og bad samt døråb-
ninger.  
  
Der er opstillet 4 kategorier, som definerer beboernes særlige behov i forhold 
til boligen kan opdeles i kategorier samt hvilke kriterier, der er relevante for 
at kunne placere boligerne i disse kategorier. 
 
Der blev opstillet 4 kategorier for inddeling af boligerne i forhold til beboernes 
behov:  
 
A: Boliger egnet til borgere med behov for 2 hjælpere 
B: Boliger egnet til borgere med behov for 1 hjælper 
C: Boliger egnet til selvhjulpne kørestolsbrugere 
D: Boliger egnet til borgere, som er delvis selvhjulpne (ikke kørestolsbruger). 
 
Egnethedsanalysens metode 
For hver kategori er opstillet en række kriterier, som principielt skal opfyldes. 
Kriterierne er baseret på publikationerne ”Indretning af ældreboliger for fysisk 
plejekrævende m.fl.” suppleret med ”Egnet byggeri for ældre og handicappe-
de – checkliste”. 
 
Kriterierne er baseret på krav i henhold til Bygningsreglement, som er mini-
mumskrav. For så vidt angår pladsforhold på badeværelse er det anvendte 
kriterium med baggrund i Arbejdstilsynets vejledning ” Indretning af ældrebo-
liger for fysisk plejekrævende”. For kriteriet for frie døradgange er brugt SBI 
anvisning. Erfaringsmæssigt er en fri døråbning på minimum 0,87 m. nødven-
dig i plejeboligbyggeri. 
 
Derudover er kriterierne suppleret med oplysninger, f.eks. type gulvbelæg-
ning, som ikke direkte har betydning for egnethedsanalysen, men som kan 
være hensigtsmæssige baggrundsoplysninger vedrørende boligen.  
 
For hver bolig er udfyldt et registreringsskema, som danner grundlag for pla-
cering af boligen i en kategori. Der er taget udgangspunkt i at samtlige mind-
stekrav for kategorien skal opfyldes. Det indebærer at en bolig kan opfylde 



Bascon A/S 
 
Boliganalyse ældre- og handicapområdet Side 31 af 66 

 

  5. marts 2010 

alle krav for placering i kategori A med undtagelse af f.eks. pladsforhold i ba-
deværelset, hvorved boligen placeres i en anden kategori. 
 
En plejebolig placeret i kategori D er ikke et udtryk for at plejeboligen ikke er 
egnet som plejebolig, men et udtryk for at der som udgangspunkt ikke er 
plads i boligen til 1 eller 2 hjælpere eller at en kørestolsbruger kan være fuld-
stændig selvhjulpen. 
 
Oplysninger vedrørende kriterierne er indhentet ved opmåling i eksisterende 
tegninger. Denne metode er behæftet med en vis usikkerhed, dels fordi teg-
ningsgrundlaget i flere tilfælde er unøjagtigt. Der er ikke gennemført en visuel 
besigtigelse af boligerne. Ligeledes er det væsentligt at definere hvorledes 
beboeren håndteres i den enkelte bolig og hvilke hjælpemidler der benyttes 
(f.eks. brug af mobil lift eller loftlift). 
 
Det er vigtigt at fastslå at egnethedsanalysens inddeling af boligerne i oven-
stående kategorier er vejledende og at der bør foretages en mere nøjagtig 
vurdering af den enkelte boligs karakter i forbindelse med f.eks. tildelingen af 
boligen til en borger.  
 
Egnethedsanalysens resultater 
På baggrund af de valgte kategorier kan følgende oversigt opstilles for hhv. 
pleje- og korttidsboliger samt ældreboliger. 
 
Pleje- og korttidsboliger 
Plejecenter Pleje-

boliger 
Korttids-
boliger 

Kategori 
A 

Kategori 
B 

Kategori 
C 

Kategori 
D 

Omme Centret             
   Plejeboliger 30   24     6 
   Korttidsboliger   4       4 
Fynsgade Plejecenter             
   Plejeboliger 35   34     1 
   Korttidsboliger   3       3 
Mødestedet’             
   Plejeboliger 27   19     8 
   Korttidsboliger   3 2     1 
Sydtoften Plejecenter             
   Plejeboliger 28   28       
   Korttidsboliger   2 2       
Hejnsvig Plejecenter             
   Plejeboliger 24   15   2 7 
   Korttidsboliger   1     1   
Engbo Plejecenter              
   Plejeboliger 14   10    4 
   Korttidsboliger   2       2 
Billund Plejecenter             
   Plejeboliger 43   43       
   Korttidsboliger   11 11       
Frihavnen Plejecenter             
   Plejeboliger 12   12       
   Korttidsboliger   2       2 
I alt plejeboliger 213  185 0 2 26 
I alt korttidsboliger  28 15 0 1 12 
’ Det fremgår ikke klart af tegningsmaterialet hvilke boliger, som anvendes til korttidsboliger, 
hvorved kategoriseringen kan være unøjagtig.  
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Skemaet viser at ca. 88 % af kommunens plejeboliger er egnet til stærkt ple-
jekrævende (kategori A og B) eller selvhjulpne kørestolsbrugere (kategori C).  
 
Egnethedsanalysen placerer 26 plejeboliger i kategori D, hvilket svarer til ca. 
12 %.  
 
Det fremgår endvidere af ovenstående skema, at godt halvdelen af korttids-
boligerne er placeret i kategori A, idet 15 ud 28 korttidsboliger er i kategori A, 
1 korttidsbolig i kategori C og 12 i kategori D. 
 
I nedenstående skema fremgår en opgørelse over årsagen til placeringen af 
plejeboliger i kategori C eller D. 
 
Plejecenter/ boliger / 
kategori  

Kommentar  Opmåling i tegning Kriterium 

Omme Centret     
6 plejeboliger  
Kategori D 

Opfylder ikke de opstillede 
kriterier for badeværelsets 
størrelse (dybde, bredde) 

Badeværelse 
D: ca. 1,7 m 
B: ca. 2,5 m 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 

4 korttidsboliger  
Kategori D 

Opfylder ikke de opstillede 
kriterier for badeværelsernes 
størrelse (dybde, bredde), 

  

Fynsgade Plejecenter     
1 plejebolig 
Kategori D 

Opfylder ikke de opstillede 
kriterier for badeværelsets 
størrelse (dybde og bredde), 
for lille fri passage i entre 
 

Badeværelse 
D: ca. 2 m 
B: ca. 2,1 m 
 
 
 
 
 
 
Fri passage entre: 
ca. 1,3 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 
Fri passage entre: 
min. 1,7 m 

3 korttidsboliger  
Kategori D 

Opfylder ikke de opstillede 
kriterier for badeværelsets 
størrelse (dybde og bredde), 
samt kriterium for fri passage 
i entre 
 

Badeværelse 
D: ca. 2 m 
B: ca. 2,1 m 
 
 
 
 
 
 
Fri passage entre: 
ca. 1,3 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 
Fri passage entre: 
min. 1,7 m 

Mødestedet       
8 plejeboliger  
Kategori D 

4 boliger opfylder ikke de 
opstillede kriterier for bade-
værelsets størrelse (dybde, 
bredde) 
 
 
 
 
 
4 boliger opfylder ikke krite-

Badeværelse 
D: ca. 1,8 m 
B: ca. 3,4 m 
 
 
 
 
 
 
Afstand toiletfor-

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 
Afstand toiletfor-
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rium afstand toilet forkant til 
modsatte væg 

kant til modsatte 
væg: ca. 1,4 m 
 
 

kant til modsatte 
væg:  
Kat A: min. 2 m 
Kat C: min. 1,5 m 

1 korttidsboliger  
Kategori D 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for døråbning 
 
Hvis kriteriet kan opfyldes 
ændres boligen til  
kategori A 

Døråbning stue til 
soveværelse: ca. 
0,8 m 

Døråbning: 
min. 0,87 m 

Hejnsvig Plejecenter     
7 plejeboliger  
Kategori D 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for badeværelsets 
størrelse (dybde og bredde)  
 

Badeværelse 
D: ca. 1,9 m 
B: ca. 2,1 m 
 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 

1 korttidsbolig  
Kategori C 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for friafstand på 
hver side af toilet  
 

Friafstand på hver 
side af toilettet:  
Højre side ca. 1,6 
m, venstre ca. 0,3  

Friafstand på hver 
side af toilettet:  
Kat. A+B: min. 
0,75 m på hver 
side af toilet 
 
Kat C: min 0,9 m 
på den ene side 
 

Engbo Plejecenter       
4 plejeboliger  
Kategori D 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for badeværelsets 
størrelse (dybde og bredde)  
 
 
 
 
Det anbefales at der sker 
en konkret opmåling, idet 
kriteriet næsten er op-
fyldt. 

Badeværelse 
D: ca. 2,2 m 
B: ca. 2,5 m 
 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 

2 korttidsboliger 
Kategori D 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for badeværelsets 
størrelse (dybde og bredde)  
 
 
 
 
Det anbefales at der sker 
en konkret opmåling, idet 
kriteriet næsten er op-
fyldt. 

Badeværelse 
D: ca. 2,2 m 
B: ca. 2,5 m 
 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 

Frihavnen Plejecenter     
2 korttidsboliger 
Kategori D 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for døråbning 
 
Hvis kriteriet kan opfyldes 
ændres boligen til  
kategori A 

Døråbning sove-
værelse til bad: ca. 
0,8 m 

Døråbning: 
min. 0,87 m 
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Ældreboliger 
Ældreboliger Antal Kategori 

A 
Kategori 

B 
Kategori 

C 
Kategori 

D 

Skolevej (Billund Plejecenter) 10 10       

Lindevej (Billund Plejecenter) 30       30 

Rahbæksparken (Omme Centret) 8  8      

Rahbæksvej 10      10 

Mejerigården (Mødestedet) 10 8   2   

Bekkasinvej (Fynsgade Plejecenter) 32       32 

Degnelodden (Frihavn Plejecenter) 8  8      

Sydtoften (Sydtoften Plejecenter) 40       40 

Bakkevej (Hejnsvig Plejecenter) 6       6 

I alt  154 34  2 118 

 
Det fremgår af analysen at ca. 25 % af ældreboligerne er egnet til stærkt ple-
jekrævende ældre eller selvhjulpne kørestolsbrugere, der har behov for 1 eller 
2 hjælpere (kategori A og B boliger). De resterende ca. 75 % af ældreboliger-
ne er vurderet som kategori D-boliger. 
 
I nedenstående skema fremgår en opgørelse over årsagen til placeringen af 
ældreboliger i kategori C eller D. 
 
Ældreboliger/ boliger / 
kategori  

Kommentar  Opmåling i tegning Kriterium 

Lindevej  
Kategori D 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for badeværelsets 
størrelse (dybde og bredde)  
 
 
 
 
 
 
Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for afstand toilet-
forkant til modsatte væg 

Badeværelse 
D: ca. 2,0 m 
B: ca. 2,5 m 
 
 
 
 
 
 
Afstand toiletfor-
kant til modsatte 
væg: ca. 1,3 m 
 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 
Afstand toiletfor-
kant til modsatte 
væg:  
Kat A: min. 2 m 
Kat C: min. 1,5 m 

Bakkevej 
Kategori D 
 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for badeværelsets 
størrelse (dybde og bredde)  
 
 
 
 
 
 
Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for afstand toilet-
forkant til modsatte væg 

Badeværelse 
D: ca. 1,9 m 
B: ca. 3,1 m 
 
 
 
 
 
 
Afstand toiletfor-
kant til modsatte 
væg: ca. 1,2 m 
 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 
Afstand toiletfor-
kant til modsatte 
væg:  
Kat A: min. 2 m 
Kat C: min. 1,5 m 

Sydtoften 
Kategori D 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for døråbning 
 
Hvis kriteriet kan opfyldes 
ændres boligen til  
kategori A 
 

Døråbning stue til 
soveværelse: ca. 
0,8 m 

Døråbning: 
min. 0,87 m 
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Bekkasinvej Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for døråbning 
 
Hvis kriteriet kan opfyldes 
ændres boligen til  
kategori A 
 

Døråbning stue til 
soveværelse: ca. 
0,8 m 

Døråbning: 
min. 0,87 m 

Mejerigården  
Kategori C 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for badeværelsets 
størrelse (dybde og bredde)  
 
 
 
 
 
 

Badeværelse 
D: ca. 3,4 m 
B: ca. 1,5 m 
 
 
 
 
 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 

Rahbæksvej  
Kategori D 

Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for badeværelsets 
størrelse (dybde og bredde)  
 
 
 
 
 
 
Opfylder ikke det opstillede 
kriterium for afstand toilet-
forkant til modsatte væg 

Badeværelse 
D: ca. 1,9 m 
B: ca. 2,6 m 
 
 
 
 
 
 
Afstand toiletfor-
kant til modsatte 
væg: ca. 1,3 m 
 

Badeværelse 
Kat. A + B: 
D: min. 2,54 m 
B: min. 2,25 m 
 
Kat C: 
D: min. 2,64 m 
B: min. 2,15 m 
 
Afstand toiletfor-
kant til modsatte 
væg:  
Kat A: min. 2 m 
Kat C: min. 1,5 m 

 
 
Boliger egnet til borgere med demens 
Det har endvidere været formålet med egnethedsanalysen at pege på pleje-
boliger, som er egnede for demente, men som ikke i dag anvendes til denne 
målgruppe. 
 
Der er i dag skærmede afsnit til demente beboere på Fynsgade Plejecenter (7 
plejeboliger samt 1 korttidsbolig), samt på Billund Plejecenter. 
 
Efter samtale med områdecheferne for område Øst og område Vest kan der 
peges på, at der evt. kan etableres flere demensplejeboliger på Fynsgade Ple-
jecenter samt på Billund Plejecenter. 
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8 Den demografiske udvikling 

8.1 Den demografiske udvikling i Danmark 

Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af ældre i de kommende år udgøre en 
stadig stigende andel af den danske befolkning.  
 
Årsagen til denne udvikling i antallet af ældre er, at de store efterkrigstidsår-
gange nærmer sig pensionsalderen, samt at middellevetiden efter år med 
stagnation igen er stigende. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Prognose 65+ 
årige 853467 876174 904432 936212 970333 1001530 1027983 1050659 1073284 1093556 1114331 
Prognose 80+ 
årige 225786 228180 229985 232432 234961 238057 241352 246002 251338 258019 265685 
Prognose hele 
befolkningen 5.465.096 5.481.518 5.496.669 5.510.761 5.523.968 5.536.420 5.548.323 5.559.833 5.571.089 5.582.271 5.593.473 

 
Den demografiske udvikling angiver, at der i de kommende år vil blive flere 
ældre og færre yngre borgere i Danmark. I perioden fra 2009 til 2019 forven-
tes antallet af ældre i aldersgruppen 65+ årige at stige med ca. 33 %, mens 
antallet af ældre over 80 år i samme periode forventes at stige med ca. 21 %.  
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8.2 Den demografiske udvikling i Billund Kommune 

Billund Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen for-
delt på alder og delområder frem til 1. januar 202114. 
Den demografiske udvikling i Billund Kommune viser følgende stigninger for 
aldersgrupperne 65+ årige og 80+ årige 
 
 

                                           
14 Befolkningsprognose 2007, Billund Kommune. 



Bascon A/S 
 
Boliganalyse ældre- og handicapområdet Side 37 af 66 

 

  5. marts 2010 

Prognose for de 65+ årige 
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Prognose for de +80 årige 
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Befolkningsudvikling Billund Kommune 2008-2018, fordelt på aldersgrupper 
Alder/år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
65+ 
årige 4338 4453 4604 4759 4890 5017 5110 5228 5296 5365 5463 
80+ 
årige 1162 1197 1196 1216 1232 1245 1268 1288 1300 1342 1362 

Kilde: Befolkningsprognose 2007, Billund Kommune. 
 
Prognosen forudsiger, at antallet af 65+ årige forventes at stige med ca. 25 
% fra 2009 til 2019, mens antallet af 80+ årige forventes at stige med godt 
17 % fra 2009 til 2019. 
 
Såfremt der foretages en vurdering af den forventede efterspørgsel efter ple-
jeboliger på et 10 årigt sigte baseret på en fremskrivning af den nuværende 
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dækningsgrad på 18,8 %, skønnes der i 2019 behov for yderligere ca. 43 ple-
jeboliger, således at der i alt i kommunen er 256 plejeboliger i 201915. 
 
Ved tilsvarende fremskrivning af behovet for ældreboliger på et 10 årigt sigte 
under forudsætning af nuværende dækningsgrad fastholdes skønnes der et 
behov for yderligere ca. 40 ældreboliger i 2019. 
 
Nedenstående skema angiver den demografiske udvikling for aldersgruppen 
65+ årige fordelt på Billund Kommunes plejedistrikter. 
 
Den demografiske udvikling for 65+ årige - distriktsopdelt 

Distrikt 2008 2018 Udvikling % stigning 

Billund 885 1339 454 51,3 

Filskov 164 170 6 4,0 

Fynsgade 594 688 94 15,8 

Sydtoften 653 1074 421 64,5 

Mødestedet 648 757 109 16,8 

Hejnsvig 359 333 -26 -7,2 

Sdr. Omme 437 474 37 8,4 

Krogager 157 173 16 10,1 

Vorbasse 335 357 22 6,7 

Billund Kommune i alt  4232 5365 1133 26,8 
Kilde: Befolkningsprognose 2007 
 
Det fremgår af skemaet og af nedenstående diagram at stigningen er størst i 
distrikt Sydtoften og Billund, mens prognosen forudsiger et faldende antal 
borgere i aldersgruppen 65+ årige i distrikt Hejnsvig. 
 
Den demografiske udvikling for 65+ årige – distriktsopdelt 
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15 I denne beregning af behovet for plejeboliger i 2019 forudsættes, at den nuværende dæk-
ningsgrad fastholdes, samt at visitationskriterierne for tildeling af plejebolig er uændret i analyse-
perioden. 
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Kilde: Befolkningsprognose 2007. 
 
Når der ses på aldersgruppen 80+ årige forudsiger prognosen følgende udvik-
ling for aldersgruppen 80+ årige fordelt på Billund Kommunes plejedistrikter. 
 
Den demografiske udvikling for 80+ årige - distriktsopdelt 

Distrikt 2008 2018 Udvikling % stigning 

Billund 198 273 75 37,9 

Filskov 52 49 -3 -5,8 

Fynsgade 123 181 58 47,2 

Sydtoften 149 264 115 77,2 

Mødestedet 222 197 -26 -11,5 

Hejnsvig 101 99 -1 -1,4 

Sdr. Omme 152 140 -12 -7,9 

Krogager 56 48 -7 -13,0 

Vorbasse 81 91 10 12,5 

Billund Kommune i alt  1133 1342 209 18,5 
Kilde: Befolkningsprognose 2007, Billund Kommune. 
 
Det forventes, at stigningen i aldersgruppen er størst i distrikt Sydtoften, 
Fynsgade og Billund, mens der forventes et faldende antal borgere i alders-
gruppen i distrikt Filskov, Mødestedet og Krogager. 
 
Den demografiske udvikling for 80+ årige – distriktsopdelt 
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8.3 De fremtidige ældre og deres sundhedstilstand 

Der er generel enighed om, at udviklingen i befolkningens generelle sund-
hedstilstand og i de faktorer, som kan påvirke sundhedstilstanden har betyd-
ning for det fremtidige behov for boliger inden for ældre- og handicapområ-
det. På den anden side er det vanskeligt at beskrive præcis, hvilken effekt den 
generelle sundhedstilstand i befolkningen har på det fremtidige behov for bo-
liger inden for ældre- og handicapområdet.  
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I det følgende afsnit gives en overordnet beskrivelse af de tendenser, som 
forventes at kendetegne den generelle udvikling i de fremtidige ældres sund-
hedstilstand.  
 
Forskellige undersøgelser peger på, at de fremtidige ældres generelle sund-
hedstilstand forventes at være væsentligt forbedret sammenlignet med de 
ældre i dag. Det forventes, at middellevealderen i fremtiden vil blive øget på 
grund af en generelt forbedret folkesundhed, medicinske og teknologiske 
fremskridt, og det ser ud til, at den øgede levetid bliver fulgt af flere gode 
leveår uden tab af funktionsevne.  
 
Der er forskellige synspunkter vedrørende sammenhængen mellem øget mid-
dellevetid og levetid med fuldt helbred. Nogle argumenterer for, at en øget 
alder giver flere ”gode år”, hvor årene med nedsat funktionsevne udskydes. 
Andre mener, at længere middellevetid giver flere år med sygdom og nedsat 
funktionsevne. 
 
Der er flere modsatrettede tendenser, der kan have indflydelse på den fremti-
dige efterspørgsel efter ældre-, pleje- og aflastningsboliger. Udviklingen viser 
stigninger i nogle af de mest hyppige sygdomme, samtidig med at der er et 
fald i andelen af befolkningen med nedsat funktionsevne. Samtidigt forventes 
de ældre aldersgrupper også at blive påvirket af livsstilssygdomme som følge 
af rygning, overvægt, fysisk inaktivitet og stress16. 
 
På den ene side kan det antages, at kombinationen af en generelt forbedret 
sundhedstilstand blandt de ældre, et fald i antallet af ældre med nedsat funk-
tionsevne samt indsatsen vedrørende forebyggende aktiviteter og rehabilite-
ring på længere sigt medfører et mindre behov for ældre-, pleje- og aflast-
ningsboliger.  
 
På den anden side kan det antages, at et øget antal ældre med kroniske syg-
domme og nedsat funktionsevne på grund af livsstilssygdomme, demens, dia-
betes, hjerneskader og depression mv. vil øge behovet for antallet af ældre-, 
pleje-, og aflastningsboliger. 

8.4 Udviklingshæmmede – den demografiske udvikling 

Undersøgelser i Finland har vist, at ca. 0,7 % af en befolkning har udviklings-
hæmning. Det vil sige, at der i Danmark med 5,5 mio. indbyggere i 2009 er 
ca. 38.500 udviklingshæmmede. Antallet er ikke nøjagtigt registreret i Dan-
mark. Men prævalensen på de 0,7 %, som undersøgelsen i Finland viser, bak-
kes op af fagfolk i Danmark. 
 
En vækst i befolkningen som der var fra 2008 til 2009 på 0,7 % eller ca. 
40.000 vil derfor svare til en vækst på ca. 280 i antallet af udviklingshæmme-
de på landsplan. 
 
Set i forhold til Billund skulle der dermed være 183 udviklingshæmmede i Bil-
lund Kommune i 2008.  
 

                                           
16 Fremtidens ældre – scenarier for udgifterne til sundhed og pleje. DSI Institut for Sundhedsvæ-
sen, juni 2005. 
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Jf. afsnit 5 har 106 personer i Billund Kommune et behov for et botilbud. Det-
te svarer til at 58 % af kommunens udviklingshæmmede efterspørger et bo-
tilbud.  
 
Fra 2008 til 2009 var der i Billund Kommune en vækst i befolkningstallet på 
95 personer. Ca. 0,7 % af disse ville være udviklingshæmmede og heraf ville 
58 %, dvs. 0,4 efterspørge et botilbud. Der skal med andre ord en væsentlig 
befolkningstilvækst til for at udløse et behov for en handicapbolig. 
 
Statistisk set skal der ske en vækst i befolkningen på 238, før det udløser et 
behov for et botilbud.  
 
Billund Kommunes befolkningsprognose forudsætter en stigning i fra 2008 til 
2018 på 2600 personer. Heraf vil 18 være udviklingshæmmede, og af disse vil 
ca. 10 efterspørge et kommunalt botilbud. 
 
 
 
 
 
Den fremtidige aldersfordeling 
 
Forskellige undersøgelser i ind- og udland forudsiger, at specielt handicappede 
ældre vil stige i fremtiden. 
 
Udviklingen konstateres med baggrund i: 
 
1. Stigende overlevelsesrate for udviklingshæmmede 
2. Længere levetid for udviklingshæmmede. 
 
Stigende overlevelsesrate 
I tabel 1 ses overlevelsesraten for personer med Downs Syndrom fra 1942 til 
1996. Af tallene ses, at overlevelsesraten er stigende. 
 
Fødselsår Procent i live  

efter 1 år 
Procent i live  
efter 10 år 

Undersøgelsesland 

1942-52 49,9  England 
1944-55 46,9 36,8 England 
1948-57 68,9 46,2 Australien 
1953-58 76,1  England 
1950-66 76,4 64,5 USA 
1952-71 89,4 82,1 Canada 
1961-80 81,4 70,7 England 
1966-76 83,5 74,8 Australien 
1980-89 88,0 82,0 Irland 
1980-96 91,0 85,0 Australien 
Tabel 1. Overlevelsesraten for børn født med Downs Syndrom 
 
Længere Levetid 
Samtidig med at der kan konstateres en større overlevelsesrate, har den bed-
re sundhedstilstand og medicinske behandling gjort, at levetiden bliver længe-
re.  

Den demografiske udvikling alene vil medføre et behov for yderligere ca. 
10 botilbudspladser i 2018. 
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Gennemsnitslevealderen for personer med Downs Syndrom er også voksende. 
I 1920’erne var gennemsnitslevealderen 9 år, i 1960’erne 30,5 år og i 1999 
på 55,8 år. I 1953 var den ældste med Downs Syndrom 53 år, da han døde. I 
1997 var rekorden 82 år. 
 
Konsekvenserne af den stigende alder 
Konsekvenserne af en stigende gennemsnitsalder er, at man får udviklings-
hæmmede med symptomer af aldersvækkelse. En meget tydelig konsekvens 
bliver, at der vil blive langt flere udviklingshæmmede med demens. I befolk-
ningen generelt regner man med, at 5 % af alle over 65 år har en behand-
lingskrævende demens. Dansk forskning har fundet, at det for udviklings-
hæmmede gælder for 22 % over 65 år. For personer med Downs Syndrom er 
denne tendens ekstra tydelig. 80 % af personer over 65 år med Downs Syn-
drom har en behandlingskrævende demens. 
 
 
 
 
 

8.5 Borgere med psykisk sygdom – den demografiske udvikling 

Antallet af psykisk syge har naturligvis sammenhæng med antallet af indbyg-
gere. I 2009 er behovet 20 botilbud til borgere med psykisk sygdom17. Med 
den forsatte demografiske udvikling vil Billund Kommune alt andet lige i 2018 
have behov for 2 botilbud yderligere, i alt ca. 22 botilbud. Men andre faktorer 
som ønske om integration, nye familiestrukturer, behandlingsformer mv. har 
også en betydning. 
 
Under drøftelserne i fokusgrupperne er det kommet frem, at man har regi-
streret et øget pres på lokalpsykiatrien, men om dette udløser et pres på ef-
terspørgslen er en anden sag.  
 
Statistisk materiale forefindes fortrinsvis inden for retspsykiatrien, hvor der i 
de sidste 10 år er konstateret en stigning i antallet af borgere med en sindsli-
delse, der får en behandlingsdom.  
 
Samlet set må forudses at området er under vækst, men hermed ikke sagt at 
der vil blive behov for flere kommunale botilbud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
17 Jf. tal fra Frank Mølgaard 

Der bliver flere ældre udviklingshæmmede. Antallet af udviklingshæmmede 
med demens vil være stærkt stigende. 

I den videre proces bør tages stilling til om kommunen fortsat ikke skal have 
botilbud på psykiatriområdet, men i stedet tilbyde matrikelløse tilbud samt i 
øvrigt benytte sig af specialtilbud uden for kommunen. 
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9 Forventede juridiske og lovgivningsmæssige ændringer 

9.1 Ny boligpakke 26. marts 2009 

I 2009 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og De Radikale Ven-
stre om den almene boligsektors styring og finansiering. 
 
Aftalen omfatter følgende elementer af relevans for Billund Kommune: 
 
− Nedsat startleje 
− Kommunal grundkapital. 
 
Nedsat startleje 
Beboerbetalingsprocenten reduceres fra 3,4 til 2,8 procent. Det betyder, at en 
almen bolig på 65 m² brutto, der i dag koster 5.592 kr. i husleje fremover 
koster 4.953 kr. i husleje. 
 
Kommunal grundkapital 
Den kommunale grundkapital er i dag på 7 % for plejeboliger og 14 % for 
ældreboliger. Fra 1. juli 2009 er generelt gældende en grundkapital på 7 % af 
anskaffelsessummen. 
 
Det betyder konkret, at hvor kommunen før skulle betale 178.815 kr. pr. op-
ført ældrebolig er grundkapitalen fremover kun på 89.407 kr. pr. bolig. 
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10 Benchmarking  

I nedenstående skema er foretaget en benchmarking af udvalgte nøgletal for 
2008. 
 

Nøgletal 
Billund 
kommune 

Varde 
Kommune 

Kerteminde 
Kommune 

Vejen Kom-
mune 

Ringsted 
Kommune 

Odder 
Kommune 

Antal borgere 26.181 50.125 23.630 42.447 32.092 21.562 

Antal borgere 65+ 4.225 8.444 4.300 6.993 4.505 3.519 

Antal borgere 80+ 1.127 2.216 969 1.768 1.163 860 

Plejeboliger 
(antal pr. 100 80+ årige) 18,8 21,3 19,8 21,1 19,6 17,4 

Korttidsboliger 
(antal pr. 80+ årige) 2,5 2,3 1,7 1,9 1,0 2,1 

Ældreboliger  
(antal pr. 100 65+ årige) 3,7 3,8 5,3 2,7 7,6 6,5 

Ældre-, pleje- og korttidsboliger i 
alt (antal pr. 100 65+ årige) 9,4 10,0 10,1 8,6 12,9 11,3 

Antal boliger til voksne handi-
cappede (antal pr.1000 borgere) 2,4 2,5 4,9 5,2 3,4 3,4 

Skema 10: Benchmark på udvalgte nøgletal mellem 6 udvalgte kommuner. Oplysninger i oven-
stående skema er baseret på oplysninger fra Statistikbanken og CIAS, 2008. For Billund Kommu-
ne er anvendt egen opgørelse af antal boliger. 
 
Bemærk at ovenstående nøgletal er opgjort på grundlag af oplysninger for 
2008. Dækningsgraden for plejeboliger i Billund Kommune var således lidt 
højere i 2008, idet der var relativt færre ældre i aldersgruppen 80+ årige men 
samme antal plejeboliger, sammenlignet med 2009. 
 
Ved benchmarking mellem kommunerne skal der tages højde for, at det er 
forbundet med en væsentlig usikkerhed, idet kommunerne ikke definerer bo-
ligtyperne ensartet.  
 
Når der ses på plejeboliger, er der en gennemsnitlig dækningsgrad på 20 % i 
de seks kommuner, hvilket svarer til den gennemsnitlige dækningsgrad i 
Danmark. Til sammenligning har Billund Kommune en dækningsgrad på 18,8 
%. 
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11 Bilag 

11.1 Bilag 1 - Fokusgrupper 

Følgende medarbejdere i Billund Kommune har deltaget i fokusgruppeinter-
views. 
 
Fokusgruppe 1 - Udførerchefer 
 
• Johannes Nilsson, leder af Voksenafdelingen   
• Lisbeth Schmidt, leder af Aktivitet og Pleje 
• Naja Jensen, leder af Tilbud til udviklingshæmmede 
• Frank Mølgaard, leder af Tilbud til sindslidende 
• Lisbeth Lange, leder af Træningsenheden 
• Gitte Hampenberg, leder af Sygeplejen 
 
Fokusgruppe 2 - Visitatorer og terapeut 
 
• Johannes Nilsson, leder af Voksenafdelingen 
• Jytte Thomsen, visitator 
• Lene Schmidt, visitator 
• Kirsten Hansen, visitator 
• Birgit Stolten, visitator 
• Lene Tilsted, visitator 
• Lotte Schmidt, ergoterapeut, boligændring 
• Keld Poulsen, sekretariatet 
 
Fokusgruppe 3 Socialrådgivere 
• Johannes Nilsson, leder af Voksenafdelingen 
• Elisabeth Møgelvang, sagsbehandler 
• Birgit Lykkeberg, sagsbehandler 
• Anke Tonnesen, sagsbehandler 
• Edith Jensen, sagsbehandler 
• Preben Bjørn, sagsbehandler 
 
Fokusgruppe 4 -  Distriktsledere og institutionsledere, ældreområdet 

og genoptræningsområdet  
 
• Lisbeth Schmidt, udførerchef Aktivitet & Pleje 
• Tove Kristensen, Billund Plejecenter 
• Jette Kråg, Distrikt Sydtoften 
• Lisbeth Nørgaard, Distrikt Fynsgade 
• Ingelise Jensen, Distrikt Mødestedet  
• Karin Mohrsen, Vorbasse-Hejnsvig Distrikt 
• Tove Munk, Omme Centret 
• Kirsten Duedahl Distrikt Krogager 
• Gitte Hampenberg, leder af Sygeplejen 
• Ellen Kristensen, teamleder demensafsnit Billund Plejecenter 
• Lisbeth Lange, leder af Træningsområdet 
• Jette Salomon, teamleder Gnisten, træningsafsnit Billund Plejecenter 
• Martha Michaelsen, teamleder Dag og Træningscenter, Sydtoften 
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Fokusgruppe 5 -  Institutionsledere, området for udviklingshæmmede 
  og sindslidende 
 
• Naja Jensen, leder af Tilbud til udviklingshæmmede 
• Niels-Ole Beck, daglig leder Bo-Grindsted 
• Frede Præst, forstander beskæftigelse Nymarksvej 
• Ulla Hedegaard, leder af Hjemmevejledning 
• Vinnie Pedersen, daglig leder Cafe Himmelblå 
• Frank Mølgaard, leder af Tilbud til sindslidende 
• Gitte Schmidt, leder afdelingskontor Vandkranen. 
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11.2 Bilag 2 - Boliger på ældreområdet (distriksopdelt) 

I det følgende fremgår en kortfatte beskrivelse af Billund Kommunes boliger 
inden for ældreområdet fordelt på plejedistrikter. 
 
De angivne oplysninger om boligernes størrelse er baseret på BBR-registret 
og omfatter både boligens areal samt andel af fælles opholdsareal (brutto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.1 Sdr. Omme Distrikt 
Sdr. Omme Distrikt omfatter plejecentret Omme Centret med 30 plejeboliger, 
herunder 4 korttidsboliger, samt 18 ældreboliger. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Omme Centret  
 30 plejeboliger  
 4 korttidsboliger 
 
 
 
2. Rahbæksparken  
 8 ældreboliger 
 
 
3. Rahbæksvej 
 10 ældreboliger 

2 

3 

 
1 
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Omme Centret  
Omme Centret er beliggende Rahbæksvej 18 i Sdr. Omme og omfatter 30 
plejeboliger og 4 korttidsboliger. 
 

 
 
Plejecentret er opført i 1990, hvor der i 2006 blev gennemført væsentlig om- 
og tilbygning af plejecentret. 
 
Plejeboligerne er 2-rums boliger med køkkenkrog i størrelsen 60-64m². 
 
Ældreboliger  
I Sdr. Omme Distrikt er der 18 ældreboliger, som er beliggende i Rah-
bæksparken i umiddelbar tilknytning til plejecentret Omme Centret. 
 
Der er beliggende 8 ældreboliger i Rahbæksparken 344-392. Ældreboligerne 
er opført i 1983. 
 
De resterende 10 ældreboliger er beliggende Rahbæksvej 16A-16L. Ældrebo-
ligerne er opført i 1980 som 2-rums boliger på 63 m².  
 
Ældreboligerne ejes og administreres af Grindsted Boligforening 

11.2.2 Distrikt Filskov  
Distrikt Filskov omfatter 18 plejeboliger samt 3 korttidsboliger. 
 

 
 
Filskov Plejecenter 
Filskov Centret er beliggende på Omme Landevej 2A.  
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Plejecentret er opført i 1951 med en væsentlig om- og tilbygning i 1987. 
 
Boligerne er opført som 2-rums boliger på 60 m² med selvstændigt køkken. 
 
Plejecentret er kommunalt ejet. 
 
Det er besluttet, at Filskov Plejecenter skal afvikles.  

11.2.3 Distrikt Fynsgade  
Distrikt Fynsgade omfatter Fynsgade Plejecenter med 35 plejeboliger og 3 
korttidsboliger samt 32 ældreboliger. 
 

 
 
 
Fynsgades Plejecenter 
Fynsgade Plejecenter er beliggende Fynsgade 39 i Grindsted. 
 
Fynsgade Plejecenter er opført i 1970 og væsentligt ombygget i 1998. Pleje-
centret omfatter 35 plejeboliger, hvoraf 7 plejeboliger er placeret i den skær-
mede afdeling Solkrogen. 
 
Samtlige 35 plejeboliger er indrettet som 1-rums boliger med køkkenkrog. 
Plejeboligernes størrelse varierer. 
 
Plejecentret er kommunalt ejet. 
 
Ældreboliger 
Distrikt Fynsgade omfatter 32 ældreboliger, som er beliggende på Bekkasin-
vej. Ældreboligerne på Bekkasinvej er opført i 1980 og ejes af Billund Kom-
mune. 
 
Samtlige ældreboliger er indrettet som 2-rums boliger på 60 m² med selv-
stændigt køkken.  

11.2.4 Distrikt Mødestedet  
Distrikt mødestedet omfatter plejecentret Mødestedet med 27 plejeboliger og 
3 korttidsboliger. Herudover er der 10 ældreboliger i distriktet. 
 

1. Fynsgade Plejecenter 
    35 plejeboliger 
    3 korttidsboliger 
 
2. Bekkasinvej 
    32 ældreboliger 

 
 
1 

2 
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Plejeboliger 
Plejecenter Mødestedet er beliggende Nygade 29, 7200 Grindsted. 
 
Plejecentret er opført i 1926 med væsentlig om- og tilbygning i 2008. 
 
Plejeboligerne er opført som 2-rums boliger mellem 58 og 66 m² med selv-
stændigt køkken. 
 
De 3 korttidsboliger er 1-rums boliger på 36-38m² med køkkenkrog. 
 
Ældreboliger  

 
 
Der er 10 ældreboliger beliggende i Distrikt Mødestedet placeret på Mejerigår-
den. Ældreboligerne er opført i 2001 som 2-rums boliger på 61 m² med selv-
stændigt køkken. 
 
Ældreboligerne ejes og administreres af Grindsted Boligforening. 

1. Plejecenter Mødestedet 
    27 plejeboliger 
    3 korttidsboliger 
 
2. Mejerigården 
    10 ældreboliger 

 
1 

 
2 
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11.2.5 Distrikt Sydtoften 
Distrikt Sydtoften tager udgangspunkt i plejecenter Sydtoften, der omfatter 
28 plejeboliger og 2 korttidsboliger. Distrikt Sydtoften omfatter endvidere 40 
ældreboliger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plejecenter Sydtoften 
Plejecenter Sydtoften er beliggende Sydtoften 100 i Grindsted.  
 
Plejecentret er opført i 1982 efter Servicelovens § 192. 
 
Plejecenter Sydtoften omfatter forsøgsprojektet Laicos, som er 8 plejeboliger, 
der anvendes til målgruppen ældre borgere med psykisk handicap. Forsøgs-
projektet udløber ved udgangen af 2010. 
 
Plejeboligerne er opført som 1-rums boliger på 58-79 m² med køkkenkrog. 
 
Ældreboliger  
Distrikt Sydtoften omfatter 40 ældreboliger, som er beliggende på Sydtoften i 
Grindsted.  
 
Ældreboligerne er opført i 1986 som 2-rums boliger på 60-66m². 
 
Ældreboligerne ejes og administreres af Grindsted Boligforening. 

11.2.6 Distrikt Hejnsvig 
Distrikt Hejnsvig har udgangspunkt i Hejnsvig Plejecenter, der indeholder 24 
plejeboliger og 1 korttidsbolig. Distriktet omfatter endvidere 6 ældreboliger. 
 

 

1 

     2 

 

2 

1. Plejecenter Sydtof-
ten 
 
2. Ældreboliger 

 

2 
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Plejecenter Hejnsvig 
Hejnsvig Plejecenter er beliggende på Kirkevej 8 i Hejnsvig og omfatter 24 
plejeboliger samt 1 korttidsbolig. 
 
Plejecentret er opført i 1940 efter Servicelovens § 192. Der er gennemført en 
om- og tilbygning i 2004, 
 
Plejeboligerne er opført som 2-rums boliger på ca. 66-69 m² samt 2 boliger 
på hhv. 73 m² og 75m². 
 
Plejecentret er kommunalt ejet. 
 
Ældreboliger 
Ældreboligerne er beliggende på Bakkevej 4-14 i Hejnsvig. 
 
Ældreboligerne er opført i 1975 som 2-rums boliger på 60 m². 
 
Ældreboligerne ejes og administreres af Grindsted Boligforening. 
 

11.2.7 Distrikt Krogager 
Distrikt Krogager har udgangspunkt i Plejecenter Engbo, der indeholder 14 
plejeboliger og 2 korttidsboliger.  
 
Der er ingen ældreboliger i Distrikt Krogager. 
 

2 

1. Plejecenter Hejnsvig 
   24 plejeboliger 
   1 korttidsbolig 
 
2. Bakkevej 
    6 ældreboliger 

1 
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Engbo Plejecenter  
Engbo Plejecenter er beliggende Storegade 39 i Grindsted. 
 
Plejecentret er opført i 1955 med væsentlig om- og tilbygning i 1994.  
 
Plejecentret indeholder: 
- 6 2-rums plejeboliger på 78m²  
- 3 1-rums plejeboliger på 50m² 
- 2 1-rums plejeboliger på 57 m² 
- 1 2-rums plejebolig på 56 m². 
 
Der er spisestue og dagligstue for beboerne, som kan afskærmes fra de øvri-
ge aktiviteter i huset.  
 
Plejecenter Engbo ejes af Billund Kommune. 

11.2.8 Distrikt Billund 
Distrikt Billund har udgangspunkt i Billund Plejecenter og omfatter 43 plejebo-
liger og 11 korttidsboliger. Distriktet omfatter endvidere 40 ældreboliger. 
 

 
 
Billund Plejecenter 
Billund Plejecenter er beliggende Skolevej 2 i Billund. 
 
Plejecenteret er opført i 1975 med efterfølgende ombygninger i flere omgan-
ge. I 1998 blev der bygget yderligere 10 plejeboliger. 

1. Billund Plejecenter 
 
2. Ældreboliger, Skolevej 
 
3. Ældreboliger, Lindevej 

3 

2 

1 
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I år 2004/05 blev den gamle del af plejecenteret om-/nybygget, således at 
pladsforholdene på badeværelserne er blevet tidssvarende, og boligrummet er 
blevet dobbelt så stort.  
 
Plejecenteret er et etplans plejecenter med fem afdelinger: 
 
• Gnisten anvendes til aflastning, genoptræning og terminalpleje. Her er 9 

boliger til døgnophold. Afdelingen har også en daghjemsfunktion. 
• Værestedet bliver brugt til demente, her er 18 boliger til døgnstuer til de-

mente og to stuer, der bliver brugt til aflastning og hvilepladser til den 
daghjemsfunktion, der er på Værestedet. 

• Der er tre afdelinger, der bruges til almindelig plejeboliger. 
 
Ældreboliger 
Distrikt Billund omfatter 40 ældreboliger, som er beliggende på Skolevej og 
Lindevej i Billund. 
 
Der er 10 ældreboliger på Skolevej 12A-12F, som er opført i 1999 som 2-
rums boliger, heraf 8 på 83 m² og 2 på 87m². 
 
Der er 30 ældreboliger på Lindevej 3-61 i Billund, som er opført i 1991 som 2-
rums boliger på 69m². 

11.2.9 Distrikt Vorbasse 
Distrikt Vorbasse har udgangspunkt i Plejecenter Frihavnen. Distriktet omfat-
ter endvidere 8 ældreboliger. 
 

 
 
Plejecenter Frihavnen 
Plejecenter Frihavnen er beliggende Degnelodden 1 i Vorbasse.  
 
Plejecentret blev opført i 1993 efter Servicelovens § 192 og omfatter 14 ple-
jeboliger, heraf 2 korttidsboliger. 
 
Plejeboligerne er indrettet som 2-rums boliger på 64 m² med køkken.  
 
Plejeboligerne er kommunalt ejet. 
 

1. Plejecenter  
    Frihavnen 
 
2. Ældreboliger  

 
1 + 2 
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Ældreboliger 
Distrikt Vorbasse omfatter 8 ældreboliger beliggende Degnelodden 33-47 i 
Vorbasse. 
 
Ældreboligerne på Degnelodden er opført i 1999 som 2-rums boliger på 67 
m². 
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11.3 Bilag 3 – Boliger på voksen-/handicapområdet 

 
I det følgende fremgår en kortfattet beskrivelse af boliger på voksen-
/handicapområdet i Billund Kommune. 
 

11.3.1 Bo-Grindsted, Lindegården 

 
 
 
Lindegården har eksisteret som botilbud siden 1987 og er etableret på en æl-
dre gård opført i 1960. Der er indrettet 6 lejligheder i stuehusets eksisterende 
rammer, hvilket har bevirket, at lejlighederne varierer i størrelse og form. Der 
er etableret elevator, så det er muligt for kørestolsbrugere at anvende tilbud-
det, selvom lejlighederne er placeret i to etager. Lejlighederne ligger spredt, 
og har udgang til forskellige dele af huset eller direkte ud til haven.  
I 2004 blev opført ”aflastningshytte”, som hovedsageligt benyttes af Linde-
gårdens beskæftigelsesdel. Lindegården blev renoveret i 2007. 
 
Arealer: 
Bygning 1 
Boligareal  453 m² 6 værelser 
Erhvervsareal  630 m² 20 værelser 
Bygning 2 
Erhvervsareal  173 m² 
Bygning 3-5 
Garage    17 m² 
Maskinhus    66 m² 
Maskinhus  505 m² 
Bygning 7 
Aflastningshytte   90 m² 
 

Lindegården 
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Der er gennemsnitligt 60m² pr. beboer. Arealet herudover til personale 
/aktiviteter er stort, da Lindegården også er et aktivitetstilbud. 
 

11.3.2 Bo-Grindsted, Sydtoften 381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sydtoften 381 er opført i 2006 som et erstatningsbyggeri for borgere bosid-
dende i tidligere tilbud under Bo-Grindsted. Sydtoften 381 er opført som et 
firlænget byggeri. De 17 lejligheder er fordelt på 4 levegrupper. Alle fælles-
arealer grænser op til en lukket gårdhave. Gårdhaven er indrettet med en 
nyetableret sansehave. Der er taget højde for, at der bor kørestolsbrugere, så 
borgerne kan komme rundt. En fløj rummer personalefaciliteter. 
 
Arealer: 
Bygning 1 
Sydtoften 381A-C 373 m² ( personalefaciliteter) 
Sydtoften 381D 80 m² 
Sydtoften 381E 81 m² 
Sydtoften 381F 82 m² 
Sydtoften 381G 81 m² 
Sydtoften 381H 81 m² 
Sydtoften 381K 82 m² 
Sydtoften 381L 80 m² 
Sydtoften 381M 80 m² 
Sydtoften 381N 80 m² 
Sydtoften 381P 80 m² 
Sydtoften 381R 80 m² 
Sydtoften 381S 82 m² 
Sydtoften 381T 83 m² 
Sydtoften 381U 85 m² 
Sydtoften 381V 86 m² 
Sydtoften 381X 81 m² 
Sydtoften 381Y 80 m² 
I alt        1.384 m² 
 
Heraf fællesareal på 442 m², svarende til 26 m² pr. bolig. 
 
Der er et gennemsnitligt areal pr. beboer på 81,4 m². Der er et personaleare-
al på 22 m² pr. beboer. 
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11.3.3 Lyngsø, Sydtoften 411, Grindsted 
 

 
 
Lyngsø er etableret i 2000, men har siden gennemgået delvis renovering 
af borgernes badeværelser. Boligerne er indretningsmæssigt som ældreboli-
ger, dog kan der ikke rummes kørestolsbrugere. Huset er delt i to grupper 
med to længer ud til hver side. I hver ende er der fire lejligheder. I midten af 
huset er der fællesarealer og et lille personalekontor.  
 
Arealer: 
Sydtoften 411A 33 m² (Personalerum) 
Sydtoften 411B 60 m² 
Sydtoften 411C 56 m² 
Sydtoften 411D 56 m² 
Sydtoften 411E 56 m² 
Sydtoften 411F 56 m² 
Sydtoften 411G 56 m² 
Sydtoften 411H 56 m² 
Sydtoften 411K 60 m² 
Sydtoften 411L 33 m² (Personalerum) 
I alt   522 m² 
 
Hertil carport og udhus 
 
Der er et gennemsnitligt boligareal på 65,25 m² pr. beboer. Der er et perso-
naleareal på ca. 8 m² pr. beboer. 
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11.3.4 Sydtoften 10-28  
 

 
 
Der er tale om 9 almindelige lejeboliger, som serviceres af kommunens hjem-
mevejleder. Bygningerne er opført i 1988 
 
Arealer: 
Sydtoften 10-12 på 2 boliger á 65 m², i alt 130 m² 
Sydtoften 14-16 på 2 boliger á 65 m², i alt 130 m² 
Sydtoften 18-20 på 1 bolig á 65 m² og personalefaciliteter/fællesrum på 85 
m², i alt 150 m² 
Sydtoften 22-24 på 2 boliger á 65 m², i alt 130 m². 
Sydtoften 26-28 på 2 boliger á 65 m², i alt 130 m². 
 
Arealforbrug pr. beboer er 65,25 m². Arealforbrug til personalefaciliteter er  
8 m² pr. beboer. 

11.3.5 Bofællesskab 1, Sydtoften 389, Grindsted  
 

 
 
 
Der er tale om almindelige lejeboliger, som serviceres af kommunens hjem-
mevejleder. Bygningerne er opført i 1997. Boligerne er ikke egnet til tung 
pleje. 
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Arealer: 
Sydtoften 389  65 m² 
Sydtoften 391  64 m² 
Sydtoften 393  65 m² 
Sydtoften 395  65 m² 
Sydtoften 397  65 m² 
I alt                   324 m² 
 
I arealet er indeholdt fællesopholds- og adgangsarealer på 120 m², dvs. at 
den individuelle bolig er på ca. 40 m². 
 
Der er gennemsnitligt 64,8 m² pr. beboer. Der er ingen personalefaciliteter. 

11.3.6 Bofællesskab 2 ”Stjerneskudet”, Sydtoften 6A-6E, Grindsted 
 

 
 
Bygningerne, indeholdende 5 boliger er opført i 1997. Boligerne er ikke egnet 
til tung pleje. 
 
Arealer: 
Sydtoften 6A  65 m² 
Sydtoften 6B  65 m² 
Sydtoften 6C  65 m² 
Sydtoften 6D  64 m² 
Sydtoften 6E  65 m² 
I alt          324 m² 
 
I arealet er indeholdt fællesopholds- og adgangsarealer på 120 m². 
 
Der er et gennemsnitligt boligareal på 64,8 m² pr. beboer. 
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11.3.7 Bofællesskab 3 ”Nordstjernen” 
 
 

 
 
Der er tale om 5 almindelige lejeboliger, som serviceres af kommunens hjem-
mevejleder. Bygningerne er opført i 2000. Boligerne er ikke egnet til tung 
pleje. 
 
Arealer: 
Sydtoften 6F  65 m² 
Sydtoften 6G  65 m² 
Sydtoften 6H  65 m² 
Sydtoften 6K  64 m² 
Sydtoften 6L  65 m² 
I alt          324 m² 
 
I arealet er indeholdt fællesopholds- og adgangsarealer på 120 m². 
 
Der er et gennemsnitligt areal på 64,8 m² pr. beboer. 

11.3.8 Vorbasse bofællesskab 
 

 
 
Byggeriet er opført i 1996. Udover de 4 boliger, som kommunen har anvis-
ningsret til, er der yderligere 3 boliger, som har samme beboergruppe. 
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Arealer: 
Bygning 1 
Søndergade 19A 65 m² 
Søndergade 19B 65 m² 
Søndergade 19C 76 m² (personalefaciliteter) 
Bygning 2 
Søndergade 21A 65 m² 
Søndergade 21B 65 m² 
 
Samlet areal udgør 234 m². 
 
Der er et gennemsnitligt areal pr. beboer på 84 m² 
 
Der er et personaleareal på 19 m² pr. beboer (v/4 beboere).  
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11.4 Bilag 4 - Beboere i plejeboliger 

 
I nedenstående skema er foretaget en sammenstilling af, hvilken diagnose 
der er stillet beboere, som er visiteret til permanent plejebolig i Billund Kom-
mune, opgjort pr. juni 2009.  
 
Opgørelsen er foretaget af de enkelte plejecentre. 
 

Diagnose 
Sønder 
Omme 

Fynsgade 
Møde 
stedet 

Sydtoften Hejnsvig Krogager 
Billund 

Plejecen-
ter 

Vorbasse 

Antal 
pleje-
bolig 

beboere 
206 

Bolig 
behov 

Alzheimers 6 18 6   1 2 14   47 

Frontallap demente 1 5 1   1 1   5 14 

Vaskulær demens             5   5 

Yngre demente   2             2 

68 

Ældre med svære  
fysiske handicap 

14   3 12 9 3 16 7 64 

Yngre tetraplegikere       2         2 

Yngre sclerose patienter       1         1 

Yngre senhjerneskadede     1           1 

Ældre senhjerneskadede   2             2 

70 

Yngre alkoholikere       1     1   2 

Alkoholskadede   1       2     3 

Psykiatriske diagnoser     2 8 3   8 2 23 

Udviklingshæmmede 1     2   1   1 5 

Andre uden diagnose 3   12   9 4   5 33 

Flyttet ind med  
ægtefælle 2               2 

68 

Antal beboere 27 28 25 26 23 13 44 20 206 206 

Noter 
Ældre med svære fysiske handicap kan være f.eks. Apopleksi, Parkinson, Sclerose, KOL, ALS 
(nervelammelse), gigtpatienter 
Tetraplegikere er rygmarvsskadede. 
Vaskulær demens er afledt af blodprop e.l. 
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11.5 Bilag 5 - Registreringsskema i fbm. egnethedsanalyse 

I forbindelse med gennemførelse af egnethedsanalysen er der foretaget en 
registrering af nedenstående oplysninger for hver enkelt bolig.  
 
Kriterierne tjener både til formål at danne grundlag for inddelingen af boliger-
ne i de opstillede kategorier A, B, C og D, samt at skabe overblik over prakti-
ske oplysninger vedrørende boligens indretning i øvrigt. 
 
Oplysningerne er dels udtaget af tegninger af plejecentrene og dels ved at 
indhente oplysninger fra plejecentrenes pedeller. 
 
Boligdata 
Adresse  

 
Distrikt  

 
Boligtype  
Antal rum  
 
Adgang til bolig 
Er der elevator? 
 

Ved kat. A-C: Nødvendigt hvis adgang til bolig 
skal ske via elevator 

Ved elevator: indvendige mål (bredde og dyb-
de) 

Ved kat. A-C: Minimum 110 x 140 (BR08 
pkt. 3.2.2 stk. 6) 
Minimum 125x140 (Ribe Amt) 
 

Ved elevator: dørbredde mål (bredde og dyb-
de) 
 

Ved kat. A- C: Minimum 80 cm.(BR08 pkt. 
3.2.2 stk. 6) 
Minimum 90 cm. ved  store kørestole  
(AT: Indretning af ældreboliger) 

Ved elevator Størrelse på repos foran elevator 
 

Ved kat. A-C: Minimum 150 x 150 ( SBI anv. 
216) 
 

Er der platformslift? 
 

Ved kat. A-C: Nødvendigt hvis adgang til bolig 
skal ske via platformlift 

Ved platformslift: mål (bredde og dybde) Ved kat. A-C: Minimum 110x 140 
Ved platformslift: størrelse på repos foran 
platformslift 

Minimum 150x150 

Er der automatiske døråbnere i dør til byg-
ning? 
 

 

Er der automatiske døråbnere dør til bolig?  
 
Døradgange i boligen 
Fri døråbning indgangsdør 
 

Ved kat. A-C: Minimum 0,77 m. ( BR08 pkt. 
3.2.1. stk. 3) 
Minimum 0,87 m (SBI anvisning) 

Fri døråbning fra stue til soveværelse 
 

Ved kat. A-C: Minimum 0,77 m. ( BR08 pkt. 
3.2.1. stk. 3) 
Minimum 0,87 m (SBI anvisning) 

Fri døråbning fra soveværelse til bad 
 

Ved kat. A-C: Minimum 0,77 m. ( BR08 pkt. 
3.2.1. stk. 3) 
Minimum 0,87 m (SBI anvisning) 

Fri døråbning terrassedør Ved kat. A-C: Minimum 0,77 m. ( BR08 pkt. 
3.2.1. stk. 3) 
Minimum 0,87 m (SBI anvisning) 
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Dørtrin 
Hvis niveauforskel fra bolig til udvendig terras-
se, hvor stor er den? 
 

Ved kat. A-C: Maksimum 25 mm ( BR08 pkt. 
3.2.1. stk. 2) 
Maksimum 15 mm (Ribe Amt) 

Hvor højt er dørtrin fra bolig til udvendig ter-
rasse? 
 

Ved kat. A-C: Maksimum 25 mm ( BR08 pkt. 
3.2.1. stk. 2)  
Maksimum 15 mm (Ribe Amt) 

Hvor højt er dørtrin ved indgangsdøre? 
 

Ved kat. A-C: Maksimum 25 mm ( BR08 pkt. 
3.2.1. stk. 2)  
Maksimum 15 mm (Ribe Amt) 

Hvor høje er dørtrin inde i boligen? Ved kat. A-C: Maksimum 25 mm ( BR08 pkt. 
3.2.1. stk. 2)  
Maksimum 15 mm (Ribe Amt) 

 
Fri passage 
Hvor stor er den fri passage på gangen foran 
boligens indgangsdør? 

Ved kat. A-C: 150 x 150 (BR 08 3.2.1. stk. 2) 
170 x 170 cm (Ribe Amt) 
 

Hvad er den fri passagebredde i entre? 
 

Generelt: Minimum 90 cm (Ribe Amt) 
Specifikt i entre: Minimum 170 cm. (Ribe Amt) 

 
Badeværelse 
Badeværelsets dybde, bredde? Kat A+B: Minimum D254 x B225 (AT: Indret-

ning af ældreboliger ved mobillift) Minimum 
D240 x B 200 (AT: Indretning af ældreboliger 
ved loftlift) 
 
Kat C: Minimum D264 x B 215 (AT: Indret-
ning af ældreboliger). Minimum D230 x B210 ( 
BR08) 
 
Minimum  

Adgang fra soveværelse (J/N)? Ja (AT: Indretning af ældreboliger) 
Afstand fra toiletforkant til modsatte væg? Kat C: Minimum 150 cm (BR08 pkt. 3.4.1 stk. 

5) 
Minimum 170 cm (Ribe Amt) 
Kat A+B: Minimum 200 cm (AT: : Indretning 
af ældreboliger) 
 
 

Afstand fra toiletforkant til bagvæggen? Kat A-C: Minimum 80 cm ( AT: indretning af 
ældreboliger) 

Friafstand på hver side af toilettet? Kat. C: Minimum 90 cm på den ene side af 
toilettet (BR08 pkt. 3.4.1 stk. 5) 
Kat A+B: Minimum 75 cm på begge sider af 
toilettet. (AT: Indretning af ældreboliger). 
Minimum 95 + 85 cm. (Ribe Amt) 

Friafstand på hver side af håndvask? Kat A+C: Minimum 60 cm på begge sider af 
håndvasken ( AT: Indretning af ældreboliger) 
Minimum 70 cm (Ribe Amt) 

Afstand fra håndvask forkant til modsatte 
væg? 

Kat C: Minimum 150 cm (BR08 pkt. 3.4.1 stk. 
5) 
Kat A+B: Minimum 200 cm (AT: : Indretning 
af ældreboliger)  

Bruseplads. Friplads på begge sider af bad 
(vendediameter) 

Kat A+B: Minimum 75 cm. på alle sider af 
brusestol. (AT: : Indretning af ældreboliger) 
Kat C: Minimum 90 cm. på den ene side og 
foran brusestol ( AT: Indretning af ældreboli-
ger) 

Skinner til loftlift?  
Er der installationer til vaskemaskine og tørre-
tumbler? 
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Soveværelsee 
Længde/bredde/dybde? 
 

Kat A: 300 x 375 
Kat B: 300 x 300 
Kat C: 300 x 250 
 
Alle iht. AT: Indretning af ældreboliger 

Skinner til loftlift? 
 

 

Gulvbelægning?  
 
Køkken 
Er der selvstændigt køkken? 
 

 

Er køkkenet velegnet for selvhjulpen køre-
stolsbruger? 
 

Kat C: Minimum 110 cm. ud fra arbejdsplad-
sen (BR) 
Kat A+B: 170 cm. (Ribe Amt) 
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