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De ældre i dag og i fremtiden
Udviklingen i 80+-årige
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80+-årige: 30 pct. modtager hjemmepleje – 16 pct. bor i plejebolig
Antallet af ældre med behov for hjælp stiger i de kommende år
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Ældreplejen anno 2022
Fokus på valgfrihed og individualisering
Fleksibel hjemmehjælp, frit valg af ældre- og plejebolig, frit leverandørvalg og klippekortsordninger
mv.)
Borgeren i centrum: Indsatser med afsæt i borgerens individuelle behov og ønsker, værdighed,
selvbestemmelse og længst muligt i eget hjem/liv

Det nære sundhedsvæsen: opgaveglidning fra hospitaler til kommuner
Ældreplejen bliver stadig mere udbygget og specialiseret
Flere (og mere komplekse) pleje- og behandlingsmæssige opgaver

Borgernes forventninger og krav
Plejepersonalet hjælper med at holde
hjemmet rent
Medarbejderkontinuitet
Plejepersonalet respekterer de ældre
og deres bolig
Plejepersonalet har erfaring med
deres arbejde
Plejepersonalet har tid nok til at
udføre deres arbejde

Højest prioriterede

Plejepersonalet er venligt
Plejepersonalet arbejder omhyggeligt
Samvær med plejepersonalet
Inddragelse i vurderingen af behov
for pleje og omsorg
Tilpasning af tidspunkt for bad
Klagemulighed
Interessante aktiviteter

Lavest prioriterede

Borgernes forventninger og krav
I takt med den stigende udbygning og specialisering af ældreplejen er borgerne i kontakt
med mange flere forskellige funktioner og medarbejdere end tidligere
Det skaber behov for øget fokus på sammenhæng, der kan sikre en helhedsorienteret
indsats
Medarbejderkontinuitet og relationer i hjælpen  skaber tryghed og styrker interaktionen (vs.
uforudsigelighed og uensartet hjælp)

Ældreplejens udfordringer
I dag: Massive rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer
Omfattende mangel på social- og sundhedsassistenter og landsdækkende mangel på social- og
sundhedshjælpere
Social- og sundhedsmedarbejdere er blandt de stillingsbetegnelser, der oftest er søgt besat
forgæves. Knap 14.000 forgæves rekrutteringer (ca. 50 pct.).
10 pct. af medarbejderne arbejder fuldtid
22 pct. er ufaglærte (steget fra 13 pct. i 2017)

Ældreplejens udfordringer
I fremtiden: Manglen på varme hænder fortsætter
1/3 af social- og sundhedsmedarbejdere er over 55 år og forventes at forlade arbejdsmarkedet i
de kommende år
Faldende tilgang til SOSU-skolerne (og stort frafald undervejs)
Flere pleje- og behandlingskrævende ældre

Hvordan (fremtids)sikres ældreplejen?
Flere penge til ældreområdet for at opretholde nuværende organisering og serviceniveau?
Lavere serviceniveau?
Brugerbetaling?
Uformel hjælp (inddragelse af pårørende, civilsamfund mv.)?
Andre organiseringsformer i ældreplejen?

