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Hjem, kære Plejehjem...
Socialudvalget besluttede i maj 2010 at igangsætte en bred, borgerrettet proces, der havde til formål at afdække behov og ønsker
til byggeriet af 72 nye plejeboliger i Gentofte Kommune, nærmere
bestemt på en del af den tidligere Jægersborg Kaserne, som kommunen erhvervede til formålet i 2009. Denne proces er nu afsluttet, og resultatet er dette værdibaserede program.
Målet med byggeriet er at fuldende den igangværende moderniseringsplan 2, som omfatter ombygning og modernisering af alle
kommunens eksisterende plejeboliger, således at de lever op til
fremtidens krav og standarder.
Med plejeboligerne på kasernegrunden ønsker kommunen at
skabe et innovativt bud på fremtidens plejeboligbyggeri. Vi har
næsten alle sammen et indre billede af, hvordan plejeboliger
ser ud, og hvordan det er at bo sådan et sted. Der er efterhånden
udviklet skabeloner for plejeboligbyggeri, fordi man på den måde
kan leve op til de arbejdsmiljø- og arealmæssige krav. Men det
er ikke nødvendigvis det, der giver mest hjemlighed og trivsel.
Derfor vil kommunen gerne udfordre dette billede.
Med borgernes og medarbejdernes gode hjælp til udvikling af visionen for plejeboligerne på kasernegrunden, er nærværende værdibaserede program Gentofte Kommunes bud på et godt grundlag
for at planlægge byggeriet, så det kan blive til gavn og glæde for
kommunens borgere i mange år frem.
Kirsten Kierkegaard,
formand for Socialudvalget
Marts 2011
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Læsevejledning
Dette program er et værdibaseret program. Det
betyder, at det baserer sig på en borger- og personaleinddragende proces (se kapitel 2), og at
det rummer essensen af alle de drømme, gode
ideer og fælles værdier, som denne proces har
afdækket. Med det værdibaserede program vil
Gentofte Kommune gerne udfordre vanetænkningen, åbne op for innovation og sætte rådgivere og entreprenører på sporet af fremtidens
plejebolig.
Til at supplere det værdibaserede program er der
udarbejdet et teknisk bilag, med de tilknyttede
tekniske specifikationer.
Derudover er der fremstillet en videofilm og
fotoillustrationer, der beskriver udvalgte arbejdsgange:
•
Medicinhåndtering
•
Brug af hjælpemidler til forflytning
•
Rekvisitter til den personlige pleje
•
Anretning af mad
God læselyst!
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Samtlige udbudsdokumenter er
gjort tilgængelig
for de bydende på
projektweb.

Den politiske baggrund
Projektet i Jægersborg er afslutningen på kommunens samlede
moderniseringsplan for plejeboliger, som blev vedtaget i 2001,
og som siden løbende er blevet revideret, senest i 2010. Planen
er baseret på prognoser for den forventede befolkningsudvikling,
samt udviklingen i alder og helbred for de ældste grupper af
befolkningen. Når projektet i Jægersborg står klar til indflytning,
er alle kommunens plejeboliger blevet moderniseret, og der er
bygget nye til rundt omkring, så fremtidens behov er dækket i
den tidshorisont, det er muligt at arbejde med. Samlet set viser
prognoserne et behov for ca. 800 plejeboliger i kommunen og
heraf vil projektet ved kasernen bidrage med 72.
Lovgrundlag
Lokalplan 323 er gældende for Kasernegrunden, hvor plejeboligerne skal opføres.
Fremtidens Plejeboliger opføres efter Almenboligloven. Det betyder, at den enkelte bolig isarealer normalt er underlagt en maksimal størrelse på grænse 65 m2 for en bolig til en person, da
boligydelsen i ’støttede ældreboliger’ ydes til 65 m² bruttoareal til
en enlig og til 85 m² til et par.
Gentofte Kommune har besluttet, at man i forbindelse med
konkurrencen om fremtidens plejeboliger vil tillade de bydende at
komme med forslag, der ikke forholder sig fuldstændig stringent
til størrelseskravene, idet risikoen ved at fastholde meget specifikke arealkrav er, at boligerne ikke vil kunne leve op til visionen
om Fremtidens Plejeboliger.
Rammebeløb for 2011 er 26.270 kr. inkl. moms / m2
Energitillæg 1.070 kr. / m2 hvis energikrav 2015 i BR 10 opfyldes.
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Tidsplan
Konkurrencen, bedømmelsen og den endelige
afgørelse og godkendelse i Socialudvalget
løber frem til 8. september 2011. Det vindende
team vil herefter deltage i en konkretiseringsfase, hvis formål blandt andet er, i dialog med
interessenter og procesdeltagere, at omsætte
det vindende konkurrenceprojekt til konkret
byggeri. Se Udbudsbekendtgørelse og den
vedlagte tidsplan.
Konkurrenceområdet
Den maksimale bebyggelsesprocent på området er ifølge lokalplanen 40 %.
Det er vigtigt i løsningen af opgaven, at bygningen placeres og disponeres, så den ikke
udfylder hele lokalplanens byggefelt. Der er to
årsager hertil: For det første ønsker kommunen, at der skal være mulighed for på et senere
tidspunkt at anvende restarealet til andre formål,
som ikke er fastlagt endnu. For det andet er
det gunstigt for projektets samlede økonomi
og bæredygtighed, hvis bygningens fodaftryk,
og dermed grundarealet der skal medregnes
i anskaffelsessummen, er så lille som muligt.
Derfor skal bebyggelsesprocenten på den del
af grunden, som disponeres til plejeboligerne,
tilstræbes at udnytte den tilladte bebyggelsesprocent på 40. Håndteringen af disponeringen
vil være et væsentligt parameter i bedømmelsen
af konkurrencen.
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Som en del af besvarelsen ønsker kommunen
derfor bud på en mulig samlet arealdisponering for grunden som helhed. Der er ikke tale
om en egentlig bebyggelsesplan, men et overordnet bud på hvor bebyggelse kan placeres
ud over det aktuelle plejehjem, herunder det
samlede antal m2, holdt op mod lokalplanens
rammer.
Fremtidens behov for fleksibel funktionalitet
Det er ambitionen, at byggeriet skal have en
kvalitet, der sikrer, at det kan holde i mange år.
Det betyder, at indretningen af plejeboligerne vil
skulle kunne tilpasses fremtidens behov, blandt
andet i antallet af plejeboliger med hjemmehjælp i forhold til plejeboliger med fast personale. I disse år er behovet størst for sidstnævnte kategori, hvor der er fast personale tilknyttet
hele døgnet. På længere sigt kan boligerne lige
så vel skulle bruges af beboere, som er mere
selvhjulpne. Forskellen mellem de to anvendelser er dels, i hvilket omfang beboerne opholder
sig i fællesarealet i forhold til i boligerne, dels
hvor stor en del af hverdagens gøremål, som
beboerne selv kan håndtere.
Det er derfor et vigtigt parameter i bedømmelsen af de indkomne forslag, at det sandsynliggøres, at alle arealer er i aktiv brug, uanset
beboerfordeling, samt at rum og indretning kan
bruges fleksibelt.

Gentofte Kommune opererer i
planlægningen af plejeboligområdet med to kategorier af
boliger, målrettet mod forskellige behov:
1.
Plejeboliger med fast
personale. Disse boliger er
beregnet til borgere, som har
vidtgående fysiske eller psykiske handicaps og dermed
behov for pleje hele døgnet
2.
Plejeboliger med hjemmehjælp. Disse boliger er
beregnet til borgere, som har
behov for hjælp til praktiske
opgaver og personlig pleje,
men kan fungere med hjælp
på aftale tidspunkter og kan
benytte et nødkaldeanlæg,
hvis der er akut behov for
hjælp.

Fig. 01
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1.0 VISION OG
VÆRDIER
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Vision - fremtidens plejebolig
Visionen for fremtidens plejeboliger bygger på alt
det indsamlede materiale og den viden, der er
fremkommet gennem værdiprocessen.
Fremtidens plejeboliger på Kasernegrunden er
som udgangspunkt beregnet på de borgere,
som ikke længere kan klare sig selv i hjemmet
selv med hjemmeplejens indsats. Alligevel er der
rigtig mange ønsker til, hvad man skal kunne i
fremtidens plejeboliger, i det omfang man er i
stand til at deltage. Der er ønsker til aktiviteter, til
hjælp til selvhjælp og til samvær med familien.
Fremtidens plejebolig er et hjem hvor man kan
få hjælp, og et sted der er attraktivt for besøgende i alle aldre. Det er boliger, som er præget
af hjemlighed, og som samtidig har en høj grad
af fleksibilitet. Det er boliger, der er selvstændige
og private, og som samtidig har tæt tilknytning
til fællesområder, hvor man kan dele dagligliv og
fællesskab med andre.
Fremtidens plejebolig er en god arbejdsplads.
En arbejdsplads der er skabt med respekt og
forståelse for arbejdets organisering såvel som
medarbejdernes trivsel og velfærd. En arbejdsplads der vender sig mod fremtiden, og hvor der
gøres brug af velfærdsteknologi i det omfang,
det giver mening på et givet tidspunkt.
I fremtidens plejebolig føler familier/pårørende
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sig velkomne – næsten hjemme – og har gode
muligheder for at deltage i dagligdagen. De ældre har mulighed for fortsat at dyrke de fritidsaktiviteter, som de har haft glæde af tidligere: lytte
til musik, opleve kunst, motionere, nyde have- og
udeliv og dyrke fællesskab og samvær.
Demente beboere kan uanset graden af demens
føle sig trygge i omgivelserne, for der er tænkt i
fysiske rammer, som kan understøtte deres funktionsniveau i dagligdagen.
Fremtidens plejebolig er en bæredygtig bolig.
Derfor er det ønsket, at byggeriet lever op til
fremtiden krav til energirigtigt og bæredygtigt
design, hvor bygningsanlæg og drift er sammentænkt fra starten. Gentofte Kommunes ambition
er, at der minimum bygges i lavenergiklasse
2015, og at det bæredygtige integreres i de designmæssige virkemidler overalt.

Værdier
De gennemgående værdier i dialog og besvarelser fra borgerne kan ses i ni overordnede temaer:
•

Hjemlighed – handler om følelsen af, at det er her, man hører til og at der er mulighed
for at indrette sig således, at man føler sig hjemme.

•

Familie – handler om samvær og nærvær i plejeboligen, at kunne blive sammen, at
være et attraktivt ”besøgsmål”, besøgsvenlig kultur, se familien som ressource.

•

Sundhed – handler om velvære for krop & sjæl, fysisk aktivitet, sund mad, økologi og
æstetik.

•

Omsorg – handler om hjælp, nærvær og forståelse, når man har brug for det.

•

Tryghed – både fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk, så man fx ikke flyttes rundt, når
man bliver dårligere og døende.

•

Frihed – handler om selvbestemmelse, hjælp til selvhjælp, hjemlighed,
gøre hvad man vil, når man vil, plads til forskellighed og personligt præg.

•

Fællesskab – handler om socialt samvær, at indgå i aktiviteter sammen med andre,
interessefællesskaber, ikke at være ensom, oldekolle, vægtning mellem den individuelle
bolig og fællesarealet.

•

Aktiviteter – handler om, at man fortsat ønsker at opleve livet, kreativt, musisk, ud at se,
dagligdags gøremål, bibliotek, dyrehold, skiftende udstillinger, der giver noget at
tale om.

•

Bæredygtighed – handler om, at vores kvantitative mål spiller sammen med de kvalitative: at lavt energiforbrug går hånd i hånd med gode dagslysforhold, at teknikken
og æstetikken i fællesskab sikrer gode økonomiske, sociale og miljømæssige forhold i
plejeboligerne.
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2.0 INDLEDENDE
PROCESFORLØB
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Den overordnede vision og målet for processen
Gentofte Kommune har gennem en årrække sat fokus på direkte inddragelse af borgerne i forbindelse med en stribe forskellige projekter. Der har således også været
et stort ønske om at inddrage borgerne i udviklingen af visionerne for ’Fremtidens
plejeboliger’ på Kasernegrunden i Jægersborg.
Som en naturlig del af processen er en række medarbejdere ved kommunens plejeboliger inddraget i udviklingen af visionen for plejeboligerne som en attraktiv arbejdsplads.
Inddragelse af borgere og medarbejdere giver værdi i form af ejerskab til det projekt
og de visioner, der her beskrives.
Værdiprocessen har i første omgang bestået af en række borgermøder og et særskilt møde for medarbejdere ved kommunens plejeboliger.
Formålet med møderækken har været at inspirere og inddrage borgernes synspunkter på forskellige aspekter af, og forventninger til, livet i fremtidens plejeboliger.

Temaerne på borgermøderne
Borgermøderne har på baggrund af inspirationsoplæg
beskæftiget sig med nedenstående temaer:

DELTAGERE
DELTAGERE
+ DATO
+ DATO


16/0916/09
BOLIG
OG LIVSKVALITET
BOLIG
OG LIVSKVALITET
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Hvordan tegner fremtiden sig
for de ældre?
Oplægsholdere var Niels
Bøttger-Rasmussen, Institut
for Fremtidsforskning, og
skuespiller Vigga Bro sammen med komponist og bassist Erik Moseholm.

21/0921/09
FREMTIDENS
ÆLDRE
FREMTIDENS
ÆLDRE

Demens – mange forskellige former og konsekvenser.
Oplægsholdere var MaiBritt Joost, demenskonsulent
og Margrethe Kähler, Ældresagen. Desuden medvirkede
Marianne Pedersen, som
er pårørende til et dement
familiemedlem, der for nylig
er flyttet på plejehjem

På møderne har der sammenlagt deltaget 270
borgere og 50-60 medarbejdere.
Møderækken afsluttedes med et opfølgende
borgermøde den 24.11.2010, hvor borgerne
forholdt sig til det samlede resultat af hele dialogprocessen.
Ved samtlige møder har der været mulighed
for at besvare spørgekort, med spørgsmål der
relaterede sig til temaerne livskvalitet, hjemlighed
og fremtidens ældre. Desuden har der været
mulighed for at nedfælde sine anbefalinger
og/eller bekymringer vedrørende projekt, proces
mv. I fire af møderne har der været dialog og
forskellige workshops, hvorfra der er samlet op
og materialet lagt på Gentofte Kommunes hjemmeside, se:

kort.
Video - henvisning til videofilm
Oplæggene på møderne blev filmet og der blev
fotograferet. Fotos og sammendrag af filmene
kan ses på link til film påGentofte Kommunes
hjemmeside, se:
www.fremtidensplejebolig.dk

www.fremtidensplejebolig.dk
Endelig har der været mulighed for at bidrage til
processen via kommunens hjemmeside. Der er
i alt modtaget over 200 besvarelser på spørge-

Oplægsholdere var Anne
Kathrine Frandsen, Statens
Byggeforskningsinstitut om
Helende Arkitektur, og Tina
05/10 Saaby, stadsarkitekt i Køben05/10
05/10
13/10
13/10
13/10
havn, med billeder på livskvalitet og sansende tilgang til
LIVSKVALITET arkitektur.
HJEMLIGHED
LIVSKVALITET
HJEMLIGHED
LIVSKVALITET
HJEMLIGHED









Borgernes bud på hvad der
skal til for at fremme følelsen
af hjemlighed. Oplægsholder
var Laura Stamer, fotograf.





Oplægsholder var Ivar Moltke, Teknologisk institut om
27/10
27/10
27/10
velfærdsteknologi og Søs
Krebs, Arbejdsmiljø Gentofte.

ARBEJDSPLADSEN
ARBEJDSPLADSEN
ARBEJDSPLADSEN
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Fokusgruppernes arbejde
I forlængelse af de indledende borgermøder er der nedsat en række fokus
grupper, som har haft til opgave at dykke
et lag dybere ned i særskilte områder.
Grupperne har beskæftiget sig med at
beskrive funktioner og aktiviteter vedrørende:
•

Boliger og fællesområder – hjemlighed,
fleksibilitet, aktivitet, wellness.

•

Plejefunktioner – hjælpemidler, medicin
håndtering, lindrende palliativ indsats.

•

Personaleforhold - arbejdsmiljøkrav for
de forskellige medarbejdergrupper.

•

Udearealer - haveliv, aktivitet, kontakt
med omgivelserne.

•

Bæredygtighed – miljø, energi, intelligent
design set i forhold til brugernes behov.

På tværs af alle drøftelserne har man tillige drøftet
forhold vedrørende demens, kontakten til omgivelserne, brugen af velfærdsteknologi og arbejdets organisering.
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Fokusgruppernes sammensætning
Grupperne har været bemandet af en
blanding af rådgivere og fagfolk med særlig
viden og/eller interesse for emnerne. F.eks.
sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter, tekniske servicemedarbejdere, ergoterapeuter, plejeområdets leder, ledere af
eksisterende plejeboliger, eksterne fagfolk
og interne projektledere.
Den videre proces
Det er vigtigt, at ånden fra visions- og værdiarbejdet bringes ind i den videre proces.
Når det vindende projekt er udpeget, er
det derfor kommunens forventning, at de
mange bidragydere fortsat på den ene
eller den anden måde skal være en del af
processen, så det brede ejerskab til projektet fastholdes. Hvordan dette konkret skal
foregå vil indgå i drøftelserne i forbindelse
med tilpasningen af projektet, og inden den
endelige entreprisekontrakt bliver indgået.
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3.0 DE 11 DOGMER
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Hjemlighed
Hjemlighed er en bærende værdi i borgernes
billede af fremtidens plejebolig. Fra den store
skala i brugen af park og have over fællesområderne til den enkelte bolig.
•
•

•

At haven følger årstidernes gang, er
fyldt med blomster, skønne dufte og
hyggelige bænke.
At møblering, belysning, materialer,
akustik og farver i fællesområderne
minder om et hjem og ikke en institution.
At man kan sætte sit eget præg på sit
hjem.

Hjemlighed er således den baggrund, hvorpå
alle de 11 dogmer er udviklet.

Dogmernes udvikling
Ved det andet borgermøde blev en række
associationskort brugt til at skabe en diskussion om, hvilke arkitektoniske værdier der skal
være gældende for det kommende plejehjem
eller sagt med andre ord, hvordan borgernes
ønsker kan ’oversættes’ i en række konkrete
dogmer, der skal være gældende for byggeriet.
Diskussionen med udgangspunkt i de forskel-
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lige associationskort var desuden inspireret
af de forskellige oplæg, som borgerne har
hørt til temamøderne. Dogmerne indeholder
dermed implicit input fra forskellige fagfolk.
Overordnet har dogmerne to perspektiver:
Vigtigheden for borgerne i at kunne bevare
så meget af deres oprindelige livsførelse som
muligt, når de flytter på plejehjem, samt at
den kommende bolig skal være hjemlig.

Dogmer for hjemlighed
Det kommende plejehjem,
skal være et hus...
01 Hvor der er rum til selv at vælge fællesskabet til eller fra alt efter evne og lyst.
02 Som er et besøgssted og en ‘levende
organisme’ i samspil med (lokale) omgivelser. Stedet, der er den gode omvej for dem,
der bor i området. Det skal være et hus, hvor
der er ‘åbent’, hvor der er kultur, som er en
levende del af området, og der er plads til
livligt besøg udefra og til fredfyldt ro inden for
murene.
03 Hvor der er mulighed for aktivitet i det små
og store: rode i knapskuffer og værktøjskasser, altankasser, køkkenhave, værksted, male,

synge, lave gymnastik, motion, sociale arrangementer, lave mad, kunstneriske aktiviteter
mv.
04 Hvor der skal være plads til lagkage, leg
og lyst! Og hvor der er plads til at dyrke nydelsen som en genvej til livskvalitet med havestuer, kager, hængekøjer og fest!
05 Hvor man let kan komme ud i det fri, og
hvor der er natur for alle sanser: æbletræer,
bål, fuglefodring, hønsegård, plantekasser,
sø med ænder, bistader og plads udendørs til
familie og venner.
06 Hvor der er plads til, at pårørende ikke er
gæster men en del af ‘familien’. Børn, unge,
gamle, venner og kollegaer skal kunne være
med ved langbordet i haven, i legerummet
for børnene, i gyngen i træet, ved spisetid om
aftenen og til overnatning i gæsteværelset.
07 Hvor der er udsyn til liv og kontakt til de
omkringliggende smukke omgivelser, f.eks.
i vinterhaven med den smukke udsigt, hvor
man kan møde nogen med blikket gennem ruden eller give hånd, når man mødes på stien
udenfor.

til at være sig selv og til stille fordybelse i en
niche eller lille krog.
09 Hvor der skal være plads til selvforkælelse
med f.eks. wellness, servicefaciliteter i selve
plejeboligen, adgang til kultur, samvær, flere
tv-skærme, internet, musik, hobbyrum - og
med plads til kunst og kultur.
10 Hvor der dufter af aktiviteter - kaffen der
bliver brygget, kagen i ovnen, aftensmaden
der simrer.
11 Med ‘ånd’ i form af livgivende lyd, harmoni,
fred i sjælen, hvor man ikke er klemt inde, hvor
der er lyst og rart, og hvor man føler sig rigtigt
hjemme.

Hvordan skal dogmerne
bruges?
Dogmerne er et direkte udtryk for borgernes
ønsker for, hvad arkitekturen for de kommende
plejeboliger skal indeholde. Dogmerne skal
fastholde arkitekter, ingeniører og entreprenører i at komme med forslag, der er fokuseret
på det sansende og på det hjemlige.

08 Hvor der er hjemligt, og som har hyggekroge, store og små, med plads til fællesskab
og stilhed inde som ude. Hvor der er plads
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Hvem bruger huset ?
De vigtigste brugere af huset er dem, der har
deres bolig på stedet. Men derudover vil huset
have en lang række medarbejdere, brugere
og besøgende, der alle skal føle sig velkomne
og have optimale rammer for deres gøremål i
bygningen og omgivelserne.

Overordnet kan man opdele de kommende
beboere i tre hovedgrupper:

De primære interessenter er de, der bor i
huset eller kommer i huset enten som medarbejdere, pårørende og visse grupper af frivillige. De nære interessenter er de, som ikke
direkte bruger huset i dagligdagen, men har
en tilknytning til huset, dets personale og/ eller
beboere. De øvrige interessenter omfatter personer, som besøger huset, men ikke direkte
har kontakt med beboerne.

•

Derudover er der en række brugere af omgivelserne, som også har en interesse i det
kommende hus og området som helhed.
I Fig.2 kan du se et overblik over plejeboligernes interessenter.

Beboersammensætning
De fremtidige beboeres behov vil være individuelle: Boligerne skal derfor kunne rumme
beboere, der stiller forskellige krav til pleje,
omsorg, tryghed og sikkerhed.
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•
•

Beboere, der kan klare sig med hjemmehjælp på faste tidspunkter af døgnet
Beboere, der skal have mulighed for
pleje og omsorg døgnet rundt.
Beboere, der er demente, og derfor,
udover pleje og omsorg døgnet
rundt, har større behov for sikkerhed og
tryghed.

Fig. 4 belyser dels, hvilke behov de forskellige
beboergrupper har, dels at det må forventes,
at beboersammensætningen, og dermed
også boligbehovene, vil variere over tid. Derfor skal boligerne være så fleksible / robuste i
deres design, at de forskellige boligbehov kan
opfyldes - både i forhold til det samlede i plejecenteret og i forhold til den enkelte beboers
behov over tid.

Hverdagen
Plejeboligerne skal sikre den enkelte beboers
mulighed for at leve livet efter egne normer og
interesser og med tilpasset pleje, omsorg og
praktisk hjælp. Den individuelle bolig er således en vigtig del af hverdagslivet, men fællesområder og de aktiviteter, der finder sted her,

er også en betydelig del af hverdagslivet, og
støtten til døgnets aktiviteter finder sted både i
den private bolig og i fællesarealerne.
Måltiderne vil for mange være de faste elementer, som er med til at strukturere dagliglivet, men også aktiviteter som motion, læsning og besøg vil udgøre en betydende del
af hverdagen. Diagrammerne ”Årets gang”
(Fig.06)og Døgnrytme”(Fig.07) viser eksempler på de aktiviteter, der skal være mulighed
for i de nye plejeboliger.

Fig. 02

Slotsruin

OMGIVELSER

Hundesømosen

Naboer
Jægersborg Kirke

UDEAREALER

lokale børne-

naboer
m

Leverandører
ØVRIGE
INTERESSENTER

Håndværkere

Præst
NÆRE
INTERESSENTER

Plejeperso
nale

Ad

i-

in

Beboere

Service

80- 90 % af
de ældre, der
i dag bor på
plejehjem i
Gentofte, har
en demenssygdom, som
påvirker deres adfærd
og livskvalitet
på forskellig vis. Når vi
skal bygge
nye plejeboliger, er det
derfor meget vigtigt at
være bevidst
om hensynet
til demens i
det fysiske
miljø.

evt. ekstra
service-

Læge(r)
frivi
llige

pårørende
PRIMÆRE
INTERESSENTER

Hvem bruger huset ?
Diagrammet viser, at i centrum for huset står beboerne, med
brugere. Men derudover er der mange andre ,der har deres
gang i og omkring huset.
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Boligen, mellemzonen og
det nære fællesareal
Boligen udgør sammen med de nære fællesarealer den daglige ramme om beboernes
liv. Den tætte sammenhæng mellem privat og
fælles kan give udfordringer i forhold til at sikre
den enkelte beboers behov for privatliv. Omvendt er det vigtigt for at modvirke isolation og
ensomhed, at fællesskabet bliver attraktivt og
adgangen hertil let.
Kort sagt: Vi skal sikre, at døren til boligen kan
stå åben, uden at alle i fællesskabet kan følge
med i alt, hvad der foregår inde i boligen.
Diagram 4.5 - zoner / privat - oﬀentligt

Fig. 03
BOLIG
privat

MELLEMZONE
semi privat

BOLIGGRUPPE

For at opnå dette forestiller vi os en overgangszone mellem boligen og fællesarealet.
Mellemzonen har flere funktioner og muligheder og kan fx bruges til:
at markere beboerens identitet og gøre
•
boligen mere individuel
•
at opbevare hjælpemidler
•
nærdepot, garderobe eller opbevaring
på velintegreret vis
•
andre funktioner, der er med til at gøre
boligen hjemlig.
Diagram 4.6 - bryggersfunktion

Det nære fællesareal er rammen om mangfoldige aktiviteter og indgår som en ligePersonaleDet er afgørende, at
værdig del af boligen.
fællesarealerne er rummelige,
hyggelige og
DEPOT
har en hjemlig karakter. Det sygepleje
er vigtigt, at fællesarealerne kan anvendes fleksibelt, at de
er aktivt i brug og uden
’tomme’ gangarealer,
AFFALD
VASKERI
kildesortering
rent
snavset
samtidig med at der er fokus på at indrette
og disponere på en måde, der kan minimere
uvedkommende gennemgangstrafik og andre
Beboere
RENGØRING
uroskabende
Frivillige aktiviteter.
Pårørende
SKYLLERUM
Det større fællesskab
bækkenkoger

FÆLLESAREALER

026

Ud over de nære fællesarealer er der områder i huset, hvor alle beboere kan samles til
fester og andre arrangementer. Det er vigtigt,
at fællesrummet kan være fleksibelt i brug,

fx ved at kunne underopdeles i mindre mere
intime rum, dels ved at de rumlige, lys- og
udbliksmæssige kvaliteter i de opdelte rum
kan understøtte forskellige aktiviteter som
gudstjeneste, motion eller større personalearrangementer.

Aktiviteter
Der er et stort ønske blandt borgerne om fortsat at kunne dyrke egne interesser og bruge
kroppen, hovedet og hænderne til de ting,
man har holdt af at gøre hele sit liv.
Det er også vigtigt for mange, at der er noget,
man kan foretage sig sammen, når familien er
på besøg, særligt hvis den man besøger ikke
længere kan føre en ”rigtig” samtale, fx på
grund af demens.
Det ønskes derfor belyst, hvordan der kan
integreres funktioner som håndarbejde og andre lettere håndværk, musik, motion og IT-faciliteter i byggeriet. Disse funktioner skal være
en integreret del af hverdagen for de beboere,
som har interesse og mulighed for at bruge
dem på egen hånd eller hjulpet af andre. Det
er et ønske, at en del af de ovennævnte aktiviteter til dels kan drives af borgere udefra på
frivillig basis.

Fig. 04

bolig
fælles

TID
bolig

ÅR 0

fælles

ÅR 30
bolig
fælles

Plejeboliger med hjemmehjælp
•
kenfaciliteter (lettere madlavning) og adgangsforhold.
• Mulighed for at supplere badeværelse med eksempelvis egen
vaskemaskine.
• Varieret brug af fællesfaciliteter

-

Plejeboliger med fast personale
Beboere med fysiske handicaps
• Mulighed for pleje og omsorg døgnet rundt
•
kan yde pleje i alle boligens rum.
• Der er ikke behov for et fuldt udstyret køkken
• Stor brug af fællesfaciliteter
Beboere med demens og evt. fysiske handicaps
• Behov for både pleje og omsorg døgnet rundt
• Stort behov for tryghed og sikkerhed
•
kan yde pleje i alle boligens rum.
• Der er ikke behov for et fuldt udstyret køkken.
• Meget stor brug af fællesfaciliteter

Diagrammet viser, at beboersammensætningen, og dermed også
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Fleksibilitet
Tæt på - I den enkelte bolig
Fleksibilitet i den enkelte bolig handler meget
om muligheden for at indrette sig, som man
vil. At boligens værelser kan lægges sammen, at køkkenet kan indrettes efter behov.
Måske kan badeværelsets funktioner variere
over tid afhængig af hvor pladskrævende aktiviteter, der skal foregå?
Boligtyper i boliggrupperne
I dialogen med borgerne har to ønsker været
meget tydelige:
•
at kunne blive sammen med sin ægtefælle i alderdommen.
•
at kunne have overnattende gæster.
Gentofte Kommune ønsker derfor, at konkurrenceforslagene belyser, hvordan det er muligt
at etablere ekstra arealer, der i perioder kan
anvendes som udvidelse af enkelte boliger, i
perioder som selvstændige ”gæsteværelser”
og i perioder indgå i det fælles areal på en
meningsfuld måde. Se Fig. 5
Udgangspunktet er, at to til tre boliger af de i
alt 24 boliger i hver boliggruppe, kan udvides
med et ekstra rum. Det forventes, at arealet
har samme anvendelse et par år ad gangen.
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Forslaget udformes, så etableringen af det
ekstra areal helt eller delvist kan fravælges.
Fleksibilitet i fællesarealerne
Fleksibilitet i fællesarealerne handler dels om
muligheden for at udføre forskellige aktiviteter
i forskellig grad af fællesskaber, dels om at
fremtidssikre og optimere de praktiske gøremål, som især personalet har.
Når boligerne skal udlejes er det kommunens
erfaring, at borgerne opfatter det som positivt,
at der er forskel på boligerne. Muligheden for
at kunne vælge mellem flere muligheder vægtes højt. Det er derfor et ønske, at der er en
vis variation så de 72 boliger ikke er identisk
indrettede.

Mulighedfor
forudvidelse
udvidelseafafboligen
boligen
Diagram
Fig.
054.5 - Mulighed

Eksempel 1:
Ekstra serviceareal

Eksempel 2:
Ekstra serviceareal

Eksempel 3:
Ekstra serviceareal
anvendes som
gæstebolig

Til hver boliggruppe på 24 boliger etableres 2-3 ekstra rum, der opføres som serviceareal. Arealet kan anvendes

dels som ekstra serviceareal.

Eksempel 4:

Arealet anvendes som
fællesareal, depot eller
anden servicefunktion
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Årets gang
Fig.
06 i huset

Årets gang i huset

Dejlig mad og festglade beboere.

Koncert
Fx Aurehøj Gymnasiums
orkester
Juleloppemarked
Vi har arbejdende juleværksteder i

Vi får æbler fra haven
Beboerne er med til at skrælle æbler,

/ julebazar.

VINTER

Luciaoptog
Minikonﬁrmander fra Jægersborg kirke
går Luciaoptog i hele huset.

Foredrag
Moderne
dansk kunst,

EFTERÅR

Fastelavnsfest

FORÅR

Arken
På tur i det blå

SOMMER

stranden

Fastelavnsfest
Familierne inviteres med

Dansant
Dansearrangement med mange
beboere, medarbejdere og frivillige hjælpere.

OL / Tour de France / sport
Vi ser sportsbegivenheder og
beboere og personalet laver
deres egen “kamp”

“Hit med sangen”
Frivilligeforeningen laver
”Hit med sangen”
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Døgnrytmen for beboerne

Fig. 07

Døgnrytmen for
beboerne

Sove
Beboere kan have svært ved at
sove og bruger derfor de nære fælles

Morgenmad
Enkelte beboere spiser i
egen bolig

Morgen
påklædning, tandbørstning

Formiddagskaffe

Frokost
-

Aftenkaffe

Individuelle eller
køkken i tilknytning til boligruppe

Måske de frivillige har bagt
fx gåtur, middagslur

031

032

5.0 FOKUS PÅ
FUNKTIONER
OG AKTIVITETER
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I arbejdet med fokusgrupperne er der under
møderne lavet tegninger, der illustrerede diskussionerne undervejs.

Fokus på funktioner og
aktiviteter
I arbejdet i fokusgrupperne har afsættet været
at indsamle kvalificeret viden om de funktioner
og aktiviteter, der finder sted i og omkring plejeboligen.

Mad og måltid
Køkkenforhold
Der serveres tre hovedmåltider og tre mellemmåltider om dagen. Måltiderne leveres af en
ekstern leverandør, så der produceres ikke mad
på stedet. Udpakning, anretning og opvarmning af maden sker i boliggruppernes modtagekøkkener, og det er vigtigt, at synet og duften
af maden spreder sig og stimulerer beboernes
appetit. Maden leveres på køl to gange om
ugen. (Se teknisk bilag vedr. depot- og kølekapacitet). Opvaskefunktion skal være i separat
rum i tilknytning til modtagekøkken, således at
beboere ikke generes af støj. Modtagekøkkenet
må kun bruges af personalet.
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Spiseområde i fællesarealet
I indretningen af spiseområdet er det vigtigt at
tage hensyn til, at der skal være plads til de 24
beboere, hvoraf hovedparten bruger kørestol
eller rollator, og ekstra spiseplads til to medarbejdere pr. ca. seks beboere. Mange beboere
hjælpes fra kørestol til en rigtig stol i forbindelse
med måltidet, så det er vigtigt i indretningen at
tage hensyn til, at kørestole og hjælpemidler
kan parkeres mere eller mindre skjult under
måltidet. Den gode indretning sikrer, at det
hjemlige fastholdes, samtidig med at personalet har et godt arbejdsmiljø, hvor det er let at
håndtere hjælpemidler. Rummet skal til daglig
kunne møbleres med mindre bordgrupper og
ved festlige lejligheder med et samlet bord.
I rummet indrettes der et beboer-, gæste- og
frivilligekøkken til brug for lettere privat madlavning.
Beboere med familie og venner skal kunne
holde en lille middag eller sammenkomst i en
del af fællesarealet, gerne under mere private
forhold. Større arrangementer forudsættes
afholdt andetsteds.

Personlig pleje

Fælles spa
Ved at optimere indretningen af de individuelle
badeværelser forventes det, at der kan frigøres
Den gode morgen
plads til et fælles bade- og spa-område med
En god morgen for beboeren og for plejepersonalet handler om nærvær og tilstedeværelse. mulighed for kar(boble) bad med god plads til
flere hjælpere, dagslys og skønne omgivelser.
Derfor er det vigtigt, at alle pleje- og hygiejneartikler er inden for rækkevidde, så plejepersonalet Badekar er især godt for demente, der kan overikke skal forlade beboeren – det giver ro. Plejear- vældes af sanseindtryk i et brusebad.
tikler kan med fordel opbevares i en mobilenhed,
som kan anvendes både ved sengen, i badevæFleksibilitet badeværelser
relset eller i det fælles spa-område. Det er også
med til at give en god start på dagen, at belysningen kan justeres, så den ikke bliver for skarp.
Privat bolig x 24

Fig. 08

Badeværelse
Badeværelsets areal udgør ofte en stor andel af
det samlede boligareal. Årsagen er, at badeværelserne indrettes med henblik på at muliggøre
personlig pleje med to hjælpere.
Udviklingen inden for indretning af plejeboligbadeværelser går i retning af inventar, der optimerer
arealforbruget. Ved brug af denne type inventar
vurderes det muligt at minimere arealet uden at
gå på kompromis med personalets arbejdsforhold. Den hjemlige stemning bør vinde indpas
i badeværelset, hvilket afspejles i valg af farver,
lys, udsyn og indretning.

Stort badareal x 24
Reduceret bad

Fælles
bad / spa

Dagligliv
Boligerne
I indretning og valg af materialer i boligen er der
fokus på at skabe størst mulig hjemlighed. At der
er plads til at indrette sig med blomster i vindueskarmen, at der er god kontakt til udeliv fx fra
fransk altan eller foldeglasparti, at hjælpemidler
som rollator, kørestol, bækkenstol og mobillift
kan opbevares skjult, når de ikke er i brug, at
man kan indrette sig frit med møbler, fjernsyn og
kunst.
Den enkelte bolig opføres med to zoner: En til
ophold og en til søvn og hvile. Det skal være
muligt for beboeren at indrette både i to adskilte
zoner eller en samlet. Adskillelse mellem de to
rum skal kunne demonteres uden efterfølgende
bygningsreparationsarbejder i tilfælde af, at beboeren foretrækker kun at have ét rum.
Begge zoner skal kunne møbleres hensigtsmæssigt med mulighed for at indrette sig på forskellig
vis og med forskellige møbeltyper.
Soveværelse og badeværelse skal være i tæt
forbindelse. Soveområdet indrettes med en rumdækkende loftlift. Af hensyn til hjemligheden er
det optimalt, at skinner integreres i loftet.
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I tilknytning til opholdszonen indrettes et lille
køkken. Boligen dimensioneres, så der er mulighed for senere udvidelse af køkkenet, så lettere
madlavning er muligt.
Boligen skal indrettes, så den med teknologi er
med til at fremme beboernes selvhjulpenhed: at
det er let at åbne vinduer og døre selv, at dagslys kan reguleres med enkel, automatisk betjening af fx solafskæmning, at det ikke kræver
hjælp at trække gardinerne for og fra.
De nære fællesarealer
De nære fællesarealer er ud over måltiderne
rammen om mange af beboernes dagligliv.
Det er her, man samles til tv-kigning, får sig en
middagslur, spiller wii, motionerer, synger og
danser, får læst højt, spiller kort eller blot tager
sig en snak. Fællesarealerne indrettes med
mulighed for fleksibel opdeling. Det er vigtigt, at
der kan rummes mindre grupper i mere private
rammer, men ikke nødvendigvis i separate rum.
Fx kan nicher give plads til motionscykler med
kig til have eller gårdhave.
I indretningen af opholdsområdet er hvilestole
ofte mere anvendelige end sofaer. Senge vil af
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og til blive kørt ind i opholdsrummet. Der vil være
søvnløse beboere, der bruger dele af fællesarealet om natten, hvorfor det er vigtigt, at der er
et område, som føles hyggeligt og trygt og hvor
man kan blunde – også når man er der alene
om natten.

og oplevelser i haven, dels at give visuelle oplevelser og variation indefra og ud, især i de fælles
opholdsrum. Det er vigtigt, at der er let adgang,
hvad enten man er kørestolsbruger eller er bundet til sin seng.

Til hver boliggruppe etableres der fælles udearealer i form af terrasser, tagterrasser, atriumgårde
Der er fokus på god akustik, regulerbar belyseller altaner. Udearealet skal være tilstrækkeligt
ning, mulighed for adgang til have / gårdhave
stort til at alle beboere kan opholde sig ude
eller altan, hvor man kan følge årstiderne, gode
dagslysforhold, mulighed for aktiviteter (også for samtidigt. Det har stor værdi at udearealerne er
beskyttede mod vejr og vind, fx med overdækbesøgende børn). Lofthøjden må ikke føles lav.
ning eller delvis afskærmning.
Det er vigtigt i disponeringen af arealerne, at per- I forbindelse med de nære udearealer etableres mulighed for at grille, lave bål, højbede eller
sonale og beboere har mulighed for at påvirke
krukker med krydderurter og eventuelt også et
indretningen af fællesarealerne.
mindre udekøkken.
De nære udearealer
Beplantningen omkring udearealer bør være
Plejeboligernes udearealer skal styrke boligervarieret og gerne med mange blomstrende staunes hjemlighed og gøre det muligt for at fastholde de aktiviteter, de tidligere har foretaget sig der, buske og mindre træer. Ønsket er en sanseudendørs: spise morgenmad, grille, ordne have lig, hjemlig stemning med dufte, raslen i blade,
farvevariation og fugleliv.
og meget andet.
De nære udearealer vil primært blive brugt af
beboerne og plejepersonalet. Udearealer har to
funktioner: dels at give mulighed for aktiviteter

Fællesarealer
Til brug for alle tre boliggrupper indrettes der en
fælles sal, med plads til arrangementer, hvor alle

er med: det kan være gudstjenester, fastelavn,
husets fødselsdag og meget andet. Adgang til
salen skal ske ligeværdigt fra alle tre boliggrupper og med let adgang for gæster. Salen indrettes til samlet at kunne rumme op til 150 personer og med mulighed for opdeling i 2-3 rum. I
direkte tilknytning til salen indrettes et møbeldepot, herre- og dametoilet og garderobe.
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Bryggersfunktion
Fig.
Diagram
4.609
- bryggersfunktion

ntligt

Personale
DEPOT
sygepleje

rent

Beboere
Frivillige
Pårørende

VASKERI
snavset

AFFALD
kildesortering

RENGØRING

SKYLLERUM
bækkenkoger
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Bryggersfunktion
I nær tilknytning til fællesarealerne indrettes en
bryggersfunktion med følgende funktioner:
•
kildesortering af affald,
•
vask og tørring af beboertøj
•
rengøringsrum /depot
•
skyllerum med bækkenkoger
•
nærdepot for sygeplejeartikler (ikke
medicin) og drift (elpærer mv.)
Det vil primært være personalet, der har adgang til bryggers. I disponeringen af bryggers
funktionen er det vigtigt, at der tages hensyn
til, at der er kortest mulig vej mellem boliger og
bryggers.
Bryggersområdet indrettes efter det aktuelle
behov med mange meget plejekrævende beboere. På længere sigt skal bryggersområdet
kunne ændres eller omdisponeres til andre servicefunktioner uden store indgreb i bygningens
konstruktioner.
Affald
Det er vigtigt, at der er mulighed for at komme
af med affald så decentralt som muligt, i det
det understøtter værdighed og fjerner lugtge-

ner. Husholdningsaffald fra boligerne skal derfor
afskaffes gennem faldskakte til centralt affaldssystem, eksempelvis affaldssug. Nedfaldsskakte kan godt deles for flere boliger som del
af overgangszone mellem de private boliger og
fællesrum. Husholdningsaffald må ikke transporteres gennem fællesrum.
Bortskaffelse og sortering af flasker, papir, metal,
plastik mv. håndteres separat i bryggers.
Vask af tøj og linned
Der skelnes mellem personligt tøj og linned
(sengetøj, håndklæder mm.), idet linned håndteres af ekstern leverandør og det personlige tøj
vaskes og tørres i bryggerset.
Linned leveres af ekstern leverandør, som leverer til et eller flere linneddepoter, der eventuelt
kan placeres i kælderen. Herfra fordeles linned
til de enkelte boliger. På længere sigt er det ønsket, at linned kan leveres færdigpakket fra eksternt vaskeri til den enkelte bolig. Den optimale
bortskaffelse af snavset linned er ved faldskakt
tæt ved boligerne, i forbindelse med skyllerum/
bryggers, for at undgå lugtgener.
Personligt tøj indsamles i den enkelte bolig,

hvorefter det vaskes og tørres i bryggerset.
Vaskeområdet indrettes, så det er muligt at inddrage beboere i håndteringen af det rene tøj.

Rummet indrettes med en arbejdsplads med
plads til at pakke medicin, pc og printer og
medicinskab. Der er brug for dagslys og et
godt arbejdslys i rummet.

Rengøring
Rengøring udføres af ansatte på stedet. Der vil
blive anvendt rengøringsrobotter i det omfang
der er egnet teknologi til rådighed på markedet.

Service og sundhed

Skyllerum
I skyllerummet rengøres og desinficeres brugte
bækkener i en bækkenkoger. Skyllerummet skal
indrettes i et separat rum og skal placeres, så
bækkener ikke skal transporteres gennem opholdsområder.

Fælles for hele plejehjemmet indrettes der
klinik for omsorgstandpleje, samt frisør og
fodpleje. Omsorgstandpleje og fodpleje kan
dele lokale. Det skal være muligt for beboere
og ledsagere at vente på en rar måde i forbindelse med servicetilbuddene, fx i tilknytning til
andre fælles opholdsområder.

Depot
Indrettes som fælles depot for drift – og sygeplejeartikler.

Personalefunktioner

Medicin
Sikker håndtering af medicin er en vigtig aktivitet
i plejeboligerne. Der indrettes et medicinrum pr.
boliggruppe. Rummet skal kun bruges til håndtering af medicin.

Personalet på plejehjemmet vil bestå af pleje-,
bygningsdrift-, administrativt- og øvrigt servicepersonale. Se Fig.1, organisationsdiagram.
Plejepersonalet har primært deres gang i boliggrupperne og tager sig af den daglige pleje og
omsorg.
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Det administrative personale består af en forstander og to kontormedarbejdere, som er fælles for alle de 72 boliger.

lige og give positive oplevelser. Man kan gøre
brug af genkendelige ting. Man kan bestræbe
sig på at gøre omgivelserne overskuelige. Brug
af lys, farver og former kan gøre hverdagen for
Bygningsdriften håndterer tilsyn med friarealer,
demente bedre.
bygningsvedligehold, drift af tekniske installatioEn stor del af beboerne er demente, når de flyt- Ved indretning af boligerne skal man være
ner, renovation og daglig service.
opmærksom på, at hjemlighed og genkendelig
ter ind. Hensynet til demente spiller derfor en
indretning har stor betydning, ligesom overskustor rolle. Der findes mange forskellige former
Udover den fælles administration og drift vil der i
for demens og flere forskellige diagnoser, som elighed både i den private bolig og på fællesboliggrupperne være behov for lokaler og faciliarealerne giver tryghed. Lys og belysning kan
hører ind under begrebet. Sygdommen udvikteter til administrativt arbejde og møder.
ler sig forskelligt hos forskellige mennesker, og bruges til på hensigtsmæssig vis at lede eller
aflede de demente. Ligeledes kan farver benytudfordringerne for de demente er mange.
Det er vigtigt, at indretning og disponering af
tes som ledetråd og kontrast. Mange demente
personalefunktioner understøtter samarbejde og
er bange for mørke gulvflader, da de opfatter
Demente har bl.a. problemer med at orientere
kollegialitet på tværs af boliggrupper og funktiodem som huller, man kan falde ned i.
sig, formulere sig, udføre almindelige dagligner.
De mange forskellige former for demens med
dags gøremål og have normal social kontakt.
deres forskellige udtryk gør, at det er vigtigt
De bliver apatiske, angste og urolige. Nogle
har hallucinationer og psykiatriske symptomer, med fællesarealer, som rummer plads til at
være alene, i fællesskab, spisning og aktivitefx manglende empati og aggressiv adfærd
over for andre. Andre har motoriske vanskelig- ter.
I de kommende år bliver det sværere at rekrutFor de rastløse og fysisk (hyper)aktive er det en
heder, modsat de der er fysisk aktive og friske
tere personale til plejesektoren, og der tales
fordel med nem adgang til udearealer. Udenfor
nok til at forlade boligen, når lejlighed byder
meget om, at velfærdsteknologien skal være
kan man bruge naturen både til sansestimulesig.
med til at løse denne udfordring. I dette projekt
ring og til motion.
Man kan ikke nå demente på et intellektuelt
vil kommunen bl.a. fokusere på udvikling af en
Ved skiltning er det en fordel at benytte både
IT-løsning, der kan medvirke til at lette dokumen- niveau, men der er trods alt muligheder for at
gøre livet lettere for de demente beboere: Man tekst og billeder.
tationsopgaverne, give mulighed for intelligent
kan bruge sansestimulering til at vække, bero-

Teknologi & Kommunikation
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styring af bygningen, underholdning etc.

Demens

Personalet i kommunens plejeboliger begyndte i
2008 en proces, hvor de arbejder med at skabe
et positivt miljø for henvendelser om seksualitet.
Reagere på signaler, der relaterer sig til behov
for at drøfte spørgsmål om kærlighed og seksualitet. Respekterer det private råderum, som
er en af betingelserne for at have et kærlighedsog seksualliv.
For at kunne skabe et seksuelt venligt miljø må
Alle mennesker har en seksualitet, uanset alder, indretningen af plejeboligerne også kunne rumkøn, sygdom, funktionsnedsættelse, civilstatus, me den del. Det kunne fx være et værelse, hvor
livssituation eller uddannelse. Vi fødes med en
man kan sove sammen, og hvor der er muligseksualitet og den forsvinder ikke, når vi bliver
hed for en større seng end den standard hospigamle, hvis vi mister vores ægtefælle eller hvis
talsseng, som boligerne forsynes med. Det kan
man lever uden fast partner. Seksualitet driver os også være sanserum, hvor man har mulighed
til at søge kærlighed, varme og intimitet. Den bli- for at få massage eller et behageligt bad.
ver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på,
rører ved og bliver rørt ved. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og
derved på, hvordan vi har det fysisk og psykisk.
Vi kan se, at ældre over 65 år er blevet meget
mere aktive seksuelt. Vi ved, at hvis man altid
har haft et aktivt seksualliv, vil man fortsætte det.
Man vil også blive ved med at have den seksualitet, som man altid har haft.
Vi kan også se, at der er flere af beboerne på
plejehjemmene, der bliver kærester.
Linkliste:
www.alzheimer.dk
www.videnscenterfordemens.dk
Link til oplæg Mai-BrittJoost indlæg
+ ppt-oplæg : www.fremtidensplejebolig.dk

Seksualitet
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VI DRØMMER
OM..

’Nice to have’
I dialogen med borgerne er der kommet mange
gode bud på funktioner, som med fordel kunne
placeres i tilknytning til plejeboligerne. Dels fordi
funktionerne ville være af værdi for beboerne,
og dels fordi de gør stedet mere attraktivt og
dermed trækker liv til stedet.
Gentofte Kommune ønsker derfor at få belyst,
hvordan følgende funktioner kan etableres, men
som optioner med mulighed for at foretage en
efterfølgende prioritering:

Krop & sjæl
Mange borgere og interessenter har udtrykt ønske om, at der, udover frisør, fodpleje og tandpleje på stedet, skulle være mulighed for at udvide de servicetilbud, der hører under begrebet
’krop og sjæl’. Det kunne fx være muligheden
for at konsultere læge, at besøge sygeplejeklinik, diætist eller fysioterapeut, men også muligheden for massage, sauna, varme terapeutiske
bade, aromaterapi eller andre aktiviteter, der
styrker krop og sjæl. Gentofte Kommune ønsker
derfor bud på, i hvilken ramme sådanne aktiviteter kunne tilbydes de kommende beboere og
eventuelt også være tilgængelige – og til gavn
for andre beboere i kommunen.
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Fig. 10

‘krop & sjæl’

SUNDHED
- læge
- fysioterapeut
- sygeplejerske

NEED-TO-HAVE
NEED-TO-HAVE
- omsorgs
tandpleje
- omsorgs
tandpleje

SANSELIGHED & SKØNHED
- massage(r)
- ansigsts- og kropsbehandling
- mani- og pedicure

NEED-TO-HAVE
NEED-TO-HAVE
- frisør
- frisør
- fodterapeut
- fodterapeut
SJÆL

- bibliotek- og it-værksted
- spa-bade
- sanserum
remeniscensrum
- reminisensrum
MOTION

- varmt bad (badekar
med bobler)
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Café
Erfaringen fra plejeboliger i Kommunen er, at en
café er med til at give liv og aktivitet. Derfor er
der et stort ønske om at etablere en café med
et mindre produktionskøkken i forbindelse med
fællessalen. Caféen drives af en ekstern forpagter, som kan tilbyde måltider til beboere og pårørende som alternativ til de almindelige måltider,
afholdelse af private fester, måltider til ældre i
området samt være et tilbud til forbipasserende,
der kan købe en sandwich og en kop kaffe.
Caféen har en uformel og hyggelig stemning
og er stedet, hvor områdets øvrige ældre kan
mødes i forbindelse med gymnastik i salen,
gudstjeneste eller mindre kulturarrangementer.

Bibliotek / bytte-central
Muligheden for at indrette et fælles bibliotek og
/eller byttecentral, fx i nær forbindelse eller som
en del af caféen, ønskes belyst. På biblioteket
kan man læse aviser og ugeblade, få hjælp til
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brug af computer eller bytte bøger, cd’er, film og
tøj. En del af aktiviteterne kunne være drevet af
frivillige.

Tilbagetrækningsrum
Et særligt rum, hvor man kan fordybe sig og
være i stilhed, er efterspurgt af mange. Gentofte
Kommune ønsker derfor at belyse muligheden
for at indrette et særligt rum, hvor man som beboer, pårørende eller frivillig har mulighed for at
tage en pause.

Sanserum eller snoezelen

og måske aggressiv. Tanken bag Snoezelen
er, at skabe en række forskellige sansestimulerende aktiviteter, som både sikrer tryghed og
udforskning. Ved at sortere og regulere indtrykkene ud fra den enkelte demente bliver det en
overskuelig og tryg oplevelse at sanse – både
via det taktile system, muskelbevægelser, balancesansen, syn, hørelse og lugtesans.
Snoezelen er af hollandsk oprindelse. Selve
ordet er sammensat af to hollandske ord: Snuffelen og doezelen, som oversat betyder: Snuse
og døse.
Sanserum eller snoezelen fungerer bedst uden
dagslys, hvorfor rummet med fordel vil kunne
placeres i kælderen.

Mange mennesker med demenssygdomme har
større eller mindre ”huller” i deres sanseapparat. Det betyder, at omgivelserne og almindelige
dagligdagsoplevelser kan virke så overvældende, uforståelige og skræmmende, at han eller
hun lukker af for sanserne og på den måde bliver
mere og mere isoleret i en egen indre verden,
eller personen regerer ved at bliver urolig, bange
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6.0 STEDET
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Stedet
I dialogen med borgere og fokusgrupper, har
der været et stort ønske om, at man også som
ældre borger er en del af livet, at det sted man
bor, er en del af et samfund og af en hverdag,
der deles med andre mennesker i alle aldre.
Som supplement til beboernes nære friarealer
er der ønske om at etablere legeplads, kælkebakke eller lignende, som kan tilbyde beboernes børne- og oldebørn, områdets daginstitutioner og nabobørn et aktivt og spændende
sted at besøge. Formålet er at trække liv ind
på området og dermed give beboerne bedre
mulighed for kontakt med omverdenen.

Landskabsværdier og
bevaringsværdighed
Lokalplan 323 har generelt en åben og rammepræget karakter med det formål at give
den fornødne fleksibilitet i forbindelse med ny
bebyggelse, herunder udformningen af de nye
plejeboliger. Lokalplanen understøtter bygningsfredningen af Jægergården. Det betyder,
at udover fredningen på Laurids de Thuras
gårdanlæg, bestemmes det:

og udførelsesprocessen med henblik på at beskytte de fredede anlæg og synliggøre stedets
historie for de besøgende.
Der henvises til lokalplanen for yderligere detaljer.

Trafik, adgangen til området
og parkering

Trafik og parkering
Adgang til Kasernegrunden vil ske via den nuværende indkørsel fra Jægersborg Allé. Linje 169,
•
at der ikke må bygges, hvor det tidligere der kører en rundstrækning mellem Lyngby og
Jægersborg slot lå.
Hellerup, har stop på hjørnet ud for Jægergården
•
at der ved ny bebyggelse foretages en
og kører to gange i timen i dagtimerne. Mulighebeplantningsmæssig
eller
anden
markeden for at etablere et stop tættere på KaserneSamtidigt er Kasernegrunden et sted med en
ring
af
det
tidligere
slots
beliggenhed.
grunden undersøges pt. Parkering kan eventuelt
meget lang historie, med store kulturhistoriske
•
at
den
historiske
akse
gennem
Jægerafvikles på det nuværende parkeringsareal i det
og arkitektoniske værdier.
gården respekteres, fx ved at bebygomfang, det kan genbruges. Der skal etableres i
gelse
nær
aksen
placeres
symmetrisk
alt 70 pladser til biler og 40 pladser til cykler.
Der er således to overordnede værdier for friomkring
denne,
eller
såfremt
der
bygarealerne på Kasernegrunden:
ges henover den, kan denne markeres
Adgang til plejeboligerne
ved
en
særlig
arkitektonisk
udformning
Hovedindgangen skal være tydelig for besøgen•
At de bliver så attraktive, at de tiltrækker
af
bebyggelsen.
de og placeres i umiddelbar nærhed til adminimennesker ud over de helt nære interes•
at
visse
træer
fredes.
stration, sal mv. Ud over hovedadgangen kan
senter og dermed skaber liv omkring
•
at
eksisterende
skrænter
og
skråningsder suppleres med egen indgang til de enkelte
plejeboligerne.
arealer
mod
Hundesømosen
skal
fremboliggrupper, alt efter hvordan anlægget dispo•
At stedets historie inddrages, og der
træde
som
et
grønt
beplantningsbælte.
neres.
skabes sammenhæng til de nærmeste
•
at
der
gives
mulighed
for
nedrivning
af
Det er vigtigt, at der umiddelbart i nærheden af
omgivelser, så anlægget i fremtiden vil
Sundhedstjenestens
bygning.
indgangen(e) er steder, hvor man kan sidde trygt
udgøre en værdifuld helhed.
og varmt og holde øje med, hvem der kommer
De projekterende rådgivere skal indgå i dialog
og går. Det er vigtigt, at indgang(e) fremtræder
med Kulturarvsstyrelsen gennem projekterings- hjemlige, venlige og imødekommende.
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ERMELUNDEN

Vilvorde Kursuscenter
Kommunegrænse

HOLLÆNDER
DAM
Kursuscenter Schæffergården

HUNDESØ
MOSE
Sct. Andreas Kirke

Ibstrup Rideskole

Jægersborg kaserne
LØBERUTE

Bagatelle Ældreboliger

Jægersborg Station
Vandtårnet fritidscenter

GE
SP NTO
OR F
TS TE
PA
RK

Børnehuset solstrålen
Jægersborg kirke

Bernstorff Slot
FEMVEJEN
Søndersøhave plejebolig
BERNSTORFF
SLOTSHAVE

Tjørnegårdsskolen

BROBÆK
MOSE

Gentofte Station

LØBERUTE
LØBERUTE
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Hundesømosen

Slotsruin
Jægergården

Eksisterende
bygning

Jægersborg Allé ind

kørsel
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DK:21.49

Friarealer
Udover de bolignære friarealer er der ønske om at
etablere fælles, trygge udeområder, som både er til
brug for at beboerne kan spadsere og tage ophold,
men samtidigt er tilgængelige for besøgende, naboer
og børneinstitutioner, og at de bidrager til at gøre plejeboligerne til et attraktivt og velbesøgt sted.
Der har været en lang række ideer fra borgere og
fokusgruppedeltagere til, hvad disse arealer kan indeholde, fx ’sportshaven’ med petanque og udendørs
fitness, ’spisehaven’ med nyttehave, grill / bålplads og
udekøkken, ’legehaven’, hvor der indrettes legeplads,
som målrettes børneinstitutionerne i området – men
også kan bruges af de ældre og besøgende, ’dyrehaven’ med hønsehold, eller beplantning der tiltrækker
fugle fra de omkringliggende skove, ’sansehave’, der
…..?
Andre idéer er:
•
Etablering af et projektområde for de
frivillige, hvor der fx kan afholdes basar,
picnics eller være aktiviteter for de lokale
spejdere.
•
En vinterhave eller lysthus.
•
Et ’herreskur’ hvor de mandlige beboere
kan finde sammen om høvlebænken og
’en lille en’.
•
Brug af overfladevand, eksempelvis
opsamling af regnvand i kanaler, som
sanseelement og som styrende for adfærd.

De store udearealer Parken og Hundesømosen
For at styrke områdets attraktionsværdi ønsker man,
at området kobles til de nuværende stier om Hundesømosen, således at det samlet bliver en spændende
løberute med fx mulighed for udefitness undervejs.
I forbindelse med etablering af ruten eller andre
aktiviteter på området kan man forestille sig at involvere forskellige borgergrupper: motionsforeninger,
løbeklubber , spejdere mv., som kan være med til at
skabe liv.
Udover motionister er der et stort ønske om at tiltrække områdets børneinstitutioner. Dels, som nævnt,
ved etablering af en legeplads, hvor fx stedets historie
indtænkes. Men derudover er der også ønske om at
etablere en kælkebakke eller andre udendørs aktiviteter. Såfremt disse strækker sig ind over Hundesømosens område, vil dette skulle foregå i dialog med
kommunens park- og vejmyndighed og bygningsmyndighed, da beplantningen mod Hundesømosen
er bevaringsværdig iht. lokalplanen.
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Jægersborg slot
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Kasernegrundens
historie
Kasernegrundens historie rækker
tilbage til Christian den 4.s Ibstrup
Slot, over Laurids de Thurahs Jægergård fra 1747 til udflytningen af
husarregimentets eksercerskole i
slutningen af 1797. For en detaljeret
gennemgang af Kasernegrundens
historie, henvises til lokalplan 323,
samt miljøvurderingen
Området omkring Kasernegrunden
er et pejlemærke for borgerne i
kommunen – de smukke gule gårdlænger, den markante topografi og
pragtalléerne, og det er disse arkitektoniske og landskabelige kvaliteter som de nye plejeboliger skal
forholde sig til – og gerne styrke
oplevelsen af.

En del af det fredede fortidsminde består af underjordiske,
murede kanaler eller ”løngange”,
som oprindeligt har udgjort en
skjult forbindelse fra slottets kælder til omgivelserne. Det er uklart,
hvad formålet har været med
kanalerne. De bevarede dele af
kanalerne er tilgængelige fra kælderen i den nuværende bygning,
og denne adgangsmulighed skal
opretholdes, så offentligheden
lejlighedsvis kan få adgang og
kanalerne kan vedligeholdes.

”..den[Jægergården] anseeligste, regulierste og fuldkommenste
iblandt alle, som findes i Europa,
ligesom den derved beliggende Dyrehave kun har faa eller ingen Lige i
Verden”. Laurids de Thurah
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Det værdibaserede program med
bilag er i perioden september 2010februar 2011 udviklet i et samarbejde
mellem:
Borgere, medarbejdere og andre interessenter i Gentofte Kommune, Kuben
Management A/S, WITRAZ arkitekter +
landskab, Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S og Lars Ørtoft Rådgivende
Ingeniørfirma A/S.
Fotos af Tina Saaby, PHOTOBOKS v.
Karen Steen Zwinge og Gentofte Kommune
Godkendt af Socialudvalget d.
10.03.2011.
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