Bilag 1 Tabeller og uddybende forklaringer
Oversigt over plejeboliger, vente- og aflastningspladser samt midlertidige pladser
I Ringsted Kommune er der i alt 202 plejeboliger fordelt på tre plejecentre. Derudover er der fire
vente- og aflastningspladser samt 13 plejeboliger der bruges til midlertidige pladser. Der bruges
fortsat fem plejeboliger til administrative funktioner, disse bliver løbende omdannet til midlertidige
pladser.
Tabel 1 viser antal boliger og midlertidige tilbud fordelt på de tre plejecentre.
Tabel 1
Plejecenter/ Antal
pladser
Almindelige
plejeboliger
Skærmede boliger

Knud Lavard
Centret
75

Plejecenter Ortved

I alt

49

Plejecenter
Solbakken
36

19

-

23

42

I alt
Vente- og
aflastningspladser
Plejeboliger der
bruges til
midlertidige pladser

94
-

49
4

59
-

202
4

13

-

-

13

Boliger der er
reserveret til
eventuelle
udskrivelser i
forbindelse med
Covid 19
I alt

5

-

-

5

112

53

59

224

160

De 160 almindelige plejeboliger er målrettet borgere, der er visiteret til plejebolig med
udgangspunkt i deres behov for pleje og hjælp.
De 42 skærmede plejeboliger er målrettet borgere med demens eller demenslignende sygdomme.
Der er to typer skærmede pladser. Otte er særligt skærmede pladser, som er til borgere, der fx er
meget udadreagerende eller på anden måde har særlige behov grundet deres demenssygdom og
34 er almindeligt skærmede boliger. Fælles for alle de skærmede pladser er, at boliger og
fællesområder er indrettet, så de bedst muligt imødekommer demente borgeres behov. Der er en
højere personalenormering til skærmede plejeboliger end i almindelige plejeboliger.
De fire vente- og aflastningspladser på Plejecenter Ortved anvendes fleksibelt afhængig af behov.
Ventepladser er målrettet borgere, der er visiteret til en plejebolig, og som ikke kan være i eget
hjem i en eventuel ventetid. Aflastningspladser er målrettet borgere med nedsat fysisk og/eller
psykisk funktionsevne, som bor i eget hjem, men hvor enten borger eller pårørende har brug for
aflastning. De fire boliger anvendes fleksibelt til vente- og aflastningspladser afhængig af behov.
På Knud Lavard Center (KLC) bruges 13 plejeboliger til midlertidige pladser. Midlertidige pladser
bruges til borgere, der henvises af egen læge/lægevagten, fordi de har brug for observation
og/eller pleje, men ikke for sygehusindlæggelse. Borgere, der er færdigbehandlede på sygehuset,
men som ikke kan være i eget hjem fx på grund af komplekse behandlings- og plejebehov kan
også henvises til en midlertidig plads.
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Derudover er 5 boliger på Knud Lavard Center reserveret til eventuelle udskrivelser i forbindelse
med Covid 19. De 5 boliger blev tidligere anvendt til administrative arbejdspladser.
Aktuel ventetid for borgere der står på venteliste til en plejebolig:
Den 7. maj 2020 er der 19 borgere på venteliste til en plejebolig, heraf er 15 borgere fra Ringsted
Kommune. Fire borgere på ventelisten kommer fra anden kommune og ønsker en plejebolig i
Ringsted. Fem af de 15 borgere fra Ringsted ønsker en plejebolig i en anden kommune.
Borgerne kan vælge, om de vil stå på venteliste til en ledig plads på alle tre plejecentre (generel
venteliste) eller kun til et specifikt plejecenter. I henhold til Serviceloven må ventetiden maksimalt
være to måneder for alle borgere på den generelle venteliste. Der er ingen krav til maksimal
ventetid for borgere, der har ønsket specifikt plejecenter.
Tabel 2 viser, hvordan de 19 borgere på ventelisten fordeler sig ud fra deres ønsker. Tabellen viser
endvidere, hvor længe borgerne har ventet.
Tabel 2
På venteliste til
Generel venteliste
Almindelig plejebolig KLC
Almindelig plejebolig
Solbakken
Almindelig plejebolig
Ortved
Almindelig plejebolig på to
ud af tre af kommunens
plejecentre

Antal borgere
4
2
-

Bemærkninger
-

Ventet pr. 7/5 2020
0, 2 og 8 uger
2 uger
-

1

-

0 uger

4

2, 28 og 36 uger

Skærmet plejebolig
Ægteparbolig på
Solbakken
Almindelig plejebolig i
anden kommune

3
-

Alle fire borgere
ønsker plads på
Solbakken eller på
Knud Lavard Centret
Ringstedborgere der
ønsker plejebolig i
anden kommune

2, 10, 42 og 50 uger

I alt på venteliste

19

5

2, 8 og 24 uger
-

-
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