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Gribskov Kommunes demografiske ud-
vikling med en stigning i den ældre del af 
befolkningen påvirker kommunens behov 
for antallet af plejeboliger. Det er en ud-
vikling, som nøje følges gennem de årlige 
plejeboliganalyser. Den seneste analyse 
viser, at kommunen har et behov for at 
udvide kapaciteten med i alt 50-60 pleje-
boliger i 2017 og 2018.

Der skal i løbet af 2016 afdækkes, hvilke 
muligheder der er for at udvide antallet 
af plejeboliger. Samtidig skal der tages 
stilling til, om kapaciteten af kommunens 
midlertidige – og akutpladser skal tænkes 
ind i arbejdet. De økonomiske rammer og 
muligheder skal afklares nærmere.
Der afsættes samlet 44 mio. kr. i budget-
perioden fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016, 
20,0 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. i 2018. 

Budgetaftale 2016-19

1.1 BAGGRUND, UDFORDRING OG FORMÅL

Hensigten med dette konceptprogram er at kvalifice-
re beslutningsgrundlaget og koordineringen af initiati-
ver og konkrete handlinger, der som overordnet formål 
skal sikre, at velfærdsboligerne og deres serviceindhold 
i Gribskov Kommune har den kapacitet og kvalitet, der  
efterspørges.	 –	 Aktuelt	 og	 i	 et	 fremtidigt	 perspektiv	 til	
gavn for borgernes serviceoplevelse og kommunens res-
sourceudnyttelse.

Konceptprogrammet skal styrke forudsætningerne for 
bæredygtige og ressourceeffektive beslutninger for både 
bygninger og indhold set i lyset af de budgetudfordrin-
ger, kommunen står over for – ikke mindst på velfærds-
området.	 Situationer	 med	 (for	 dyr)	 tomgang	 eller	 (for	
lange)	ventelister	ønskes	reduceret	mest	muligt.

Den efterfølgende udrulningsfase af konceptprogram-
mets anbefalinger sker i rammen af en handleplan, 
som blandt andet forventes af indeholde beslutning om 
igangsættelsen af byggeriet af et nyt plejecenter, hvortil 
byrådet	i	Budgetaftale	2016-19	afsatte	anlægsmidler.

Kapitel 1

INTRODUKTION
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VELFÆRDSBOLIGER

PLEJEBOLIGER 

SENIOR-	OG	ÆLDREBOLIGER

BOFÆLLESSKABER

BOTILBUDAFLASTNINGSPLADSER

AKUTPLADSER

MIDLERTIDIGE PLADSER/BOLIGER 

Begrebet velfærdsboliger omfatter i dette konceptpro-
gram ældreboliger, plejeboliger, midlertidige pladser, 
botilbud	og	bofællesskaber	for	hhv.	borgere	med	udvik-
lingshæmning	og	borgere	med	psykiske	 lidelser.	Derud-
over indgår udvalgte målgrupper fra Børne og Ungeom-
rådet.

Et konceptprogram skal i denne version ikke forstås som 
et	’så	gør	vi	sådan-dokument’.	Dertil	er	sammenhænge-
ne mellem fysiske rammer og deres indhold på velfærds-
området alt for komplekse, indbyrdes afhængige og i en  i 
øvrigt konstant foranderlig kontekst præget af forandrin-
ger,	der	både	sker	på	borger-,	bolig-	og	serviceniveau.	
– Forandringer, der over tid udtrykker sig i blandt andet 
ventelister eller tomgang på velfærdsboligområdet, eller 
i form af reaktioner fra borgere, som ikke synes, boliger-
ne og deres serviceindhold lever op til deres behov, krav 
og	ønsker.	

Derfor er konceptprogrammet i højere grad en kombi-
nation af et overblik over relevante og kendte fakta, en 
beskrivelse af de væsentligste sammenhænge, samt 
inspiration	 til	 fremtidige	 beslutninger.	 På	 denne	måde	
respekterer og inddrager konceptprogrammet de kom-
plekse	sammenhænges	betydning.	Konceptprogrammet	
tjener hermed også formålet om at være ’dokumentet’, 
der går forud og foran de efterfølgende mere konkrete 
beslutninger og handlinger, som eksempelvis igang-
sættelse af byggesager, reorganiseringer, dybdegående 
analyser i dele af kompleksiteten samt indsatser, der 
målretter	 sig	 mod	 kompetence-	 og	 kvalitetsudvikling.	
Konceptprogrammet indeholder dermed ikke økonomi-
ske	beregninger.

Figur 1.1 Velfærdsboligtyper i Gribskov Kommune

UNGDOMSBOLIGER
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Den kompleksitet, konceptprogrammet forholder sig til, 
kan beskrives ved nedenstående figur, som i konceptpro-
grammet	vil	blive	omtalt	som	’trekanten’.	Denne	trekant	
er udviklet af rådgiver og kendetegnende for dennes 
tværfaglige	og	evidensbaserede	ekspertise.

Hvis	ikke	der	er	overensstemmelse	mellem	borgernes	(i	
denne	plan	benævnt	’målgrupper’)	behov	og	det	udbud	
og den kvalitet af service og boliger, der stilles til rådig-

©ArchiMed

BOLIGTYPOLOGIER

SERVICETYPOLOGIERBORGERTYPOLOGIER

hed, er der en høj risiko for, at ressourcerne, der anven-
des til netop visiterede velfærdsboliger/fysiske rammer 
og indhold/services, ikke har den effekt på borgerniveau, 
som	 er	 formålet.	 Ligesom	 manglende	 sammenhæng	
mellem boligtyper og service kan resultere i, at borge-
rens kvalitetsoplevelse i relation til trivsel og tryghed for-
ringes.	Trekanten	vil	i	sådanne	situationer	opføre	sig	som	
en	ressourceumættelig	’Bermudatrekant’.

Figur 1.2 Sammenhæng mellem borger, bolig og service.
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Trekanten er konceptprogrammets fundamentale ’ho-
vedgreb’	 om	 både	 data	 og	 analyse.	 Ideelt	 set	 inddrog	
konceptprogrammet derfor også servicetypologiske data 
og analyser, men rammebetingelserne for udarbejdelsen 
af konceptprogrammet har bevirket, at dette koncept-
program primært sætter fokus på boligerne og borger-
ne	 i	 trekantens	model.	Hermed	kan	der	opnås	en	bed-
re indsigt i sammenhænge og mulige synergier mellem 
netop	borgeren	og	boligen	 i	en	velfærdssammenhæng.	
Ligeledes kvalificeres indtrykket af relationerne mellem, 
på den ene side, borger og bolig og, på den anden side, 
de services, der også foregår i de fysiske rammer – ofte 

BOLIGTYPOLOGIER

SERVICETYPOLOGIERBORGERTYPOLOGIER

©ArchiMed
Figur 1.3 Fokus på borger og bolig.

sammen	med	borgerne.	Dette	 fremgår	 især	 i	 koncept-
programmets	perspektivering	(kapitel	4).

Resultatet af et konceptprogram, der anvender trekan-
ten, er blandt andet, at kommunens udnyttelse og udvik-
ling af velfærdsboligmassen bliver mere kvalificeret, at 
fænomener som tomgang og ventelister kan minimeres, 
ligesom overblikket over generelle boligmæssige ønsker, 
krav og behov, som målgrupperne deler med hinanden, 
kan	blive	mere	 tydeligt.	Boliger,	 som	er	udformet	efter	
generelle principper, der passer til de fleste målgruppers 
behov, og som bliver opført eller ombygget, så de fleksi-
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hos enkelte målgrupper ændrer sig, eller nye målgrup-
per	dukker	op.	Eksempelvis	ses	’elasticitet’	ved,	at	boli-
ger, der er opført til én målgruppe, også kan bruges af 
andre målgrupper – eller frigives til det almindelige leje-
marked.	’Elasticitet’	handler	også	om,	at	kommunen	har	
adgang til præcis det antal og de arter af boliger, den til 
enhver tid har brug for, for at kunne møde borgernes be-
hov og krav, samt at kommunens samlede ressourcean-
vendelse på boliger og services kendetegnes af optimal 
bæredygtighed	og	værdioptimering.

FLEKSIBILITET

Henviser til den grad, en bygning er i 
stand til at tilpasse sig skiftende rum-
lige behov eller tekniske ændringer. 

Bygningen skal kunne ændres og om-
bygges over tid, men med et totalt 

set minimum af udgifter.

GENERALITET

Henviser til en bygnings evne til at 
mødekomme forskellige funktionelle 
krav uden forudgående ombygning 

eller tekniske tiltag.

ELASTICITET

Elasticitet omhandler bygningers 
evne - eller mængden heraf - til at 
kunne udvides eller indskrænkes, 

både permanent eller i kortere tids-
perioder.

Begrebsforklaring (ArchiMed, 2015).

belt kan tilpasses særlige krav og behov, er nemmere at 
visitere	til	de	borgere,	der	efterspørger	velfærdsboliger.	
Herved kan opnås, at den samlede boligkapacitet bliver 
mere ’elastisk’, fordi boligerne bedre kan følge med æn-
dringerne i målgruppernes behov og kommunens visita-
tionspraksis	over	tid.	

’Elastisk’ betyder ikke, at borgerne skal flyttes rundt mel-
lem boligerne, sådan som det nu passer bedst i forhold 
til service og boligkapacitet, men at boligerne i højere 
grad er omstillingsdygtige i takt med, at efterspørgslen 
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1.2 PROCES, METODE OG 
PROJEKTAFGRÆNSNING
 
Analysen bag dette konceptprogram startede i foråret 
2016.	Det	er	en	kompleks	opgave,	da	programmet	både	
handler om mennesker, mursten, hvorved tværfunktio-
nelle	og	tværfaglige	samarbejder	kommer	i	spil.	Mange	
data og begreber, der ikke hidtil har været tydeligt rela-
teret til hinanden, trækkes frem og undersøges nærme-
re for sammenhæng og synergi samt for udfordringer og 
potentialer.	Det	er	ikke	en	nem	opgave.	Derfor	er	proces-
sen for projektet løbende blevet udviklet i respekt for det 
overordnet set meningsfulde og nødvendige formål, og 
i erkendelse af de data- og rammevilkår, der har vist sig 
at	være	for	analysen.	Derfor	har	processen	og	projektets	
afgrænsning været genstand for løbende og tæt dialog 
mellem	rådgiver	og	kommunens	arbejdsgruppe.	Proces-
sen og metoden kan derfor beskrives som værende itera-
tiv og eksplorativ, hvor drøftelse af datafund og –analyse 
har givet anledning til justeringer af inddragelsesproces-
sernes	fokus	og	projektets	endelige	afgrænsning.	

Igen har analysens overordnede formål været at sikre et 
robust og elastisk boligstrategisk konceptprogram, som 
kan være afsæt for udvikling af kapaciteten og kvaliteten 
af velfærdsboligerne til gavn for borgere, der vurderes 
at	have	behov	for	netop	sådanne	bolig-	og	servicetilbud.	
Konceptprogrammet har et opprioriteret fokus på det 
uforløste potentiale i boligernes kvalitet og indflydelse 
på	den	samlede	 indsats	omkring	borgeren.	Derfor	blev	
omfanget af målgrupper til boligerne undervejs udvidet 
til at omfatte større dele af det sociale område end op-
rindeligt	aftalt.	

Datamateriale er på rådgivers anmodning fremsendt af 
Gribskov	 Kommune.	Datamaterialet	 består	 af	 både	 an-
lægs- og driftsmæssige datasæt om blandt andet bo-
ligmængder, matrikeloplysninger, plantegninger, ener-
girapporter, beboerprofiler, ventelister, sundheds- og 
socialdata	 samt	 visitationsprocedurer.	 Derudover	 har	
rådgiver suppleret data med egen research i diverse da-
tabaser	og	fagligt	netværk.	Se	litteraturlisten.

Foto: Sætteworkshop, d. 1.9.16
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Udover analyse af ovenstående har rådgiver besøgt ud-
pegede	 institutioner,	 botilbud	 og	 bofællesskaber	 (se	
kapitel	 3),	 hvor	bygningerne	og	boligerne	er	 blevet	 re-
gistreret	 i	 relation	 til	 layout,	 stand	og	planløsning.	Ved	
disse besøg er rådgiver blevet stillet en matrikelkyndig 
person	til	rådighed	for	spørgsmål	vedr.	oplevelse	af	boli-
gernes	egnethed,	potentialer	og	udfordringer.	Boliger	for	
målgrupperne fra Børne- og Ungeområdet indgår ikke 
i gennemgangen af matrikler, da disse målgrupper ikke 
oprindeligt	var	med	i	projektets	afgrænsning.	

Ovenstående datamateriale og analyse er blevet gen-
stand for drøftelse i inddragelsesworkshops bestående 
af	en	såkaldt	’sætteworkshop’	(den	22.	august),	en	inspi-
rationstur	(30.	august)	en	workshop	for	Social-	og	Sund-
hedsudvalget,	 Ældre-	 og	 Handicapråd	 (den	 1.	 septem-
ber),	 et	 temamøde	 i	 Social-	og	Sundhedsudvalget	 (den	

6.	september)	og	en	workshop	i	projektets	styregruppe	
(den	21.	september).	

Tidsplan og metoden er inspireret af U-teorien for at un-
derstøtte en eksplorativ og kompleksitetsrespekterende 
tilgang.	 U-teorien	 er	 relevant	 i	 dette	 projektdesign,	 da	
teorien anbefaler at undersøge og udfordre data og evi-
dens grundigt, før der drages endelige konklusioner om 
sammenhænge	i	komplekse	systemer	(Scharmer,	2016).	
Dette har for indeværende konceptprograms procesde-
sign betydet, at det ikke på forhånd har været låst og li-
neært, men adræt og nysgerrig, samt at det har priorite-
ret en tæt og udviklende dialog mellem arbejdsgruppen, 
rådgiver	og	styregruppen.	

?

!

April	/	sættes	formelt	igang

Maj / data indsamling, og 
analyse	sættes	igang

22.	august	/	“Sætteworkshop”

30.	august	/	Ekskursion	for	
SSU,	ÆR,	HR	og	adm..

1.	september	/	Miniworkshop	
for	SSU,	ÆR	og	HR.

6.	september	/	Temamøde	for	SSU

14.	september	/	SSU	-	det	strategiske	
kompas

26.	oktober	/	SSU	-	koncept-
program

23.	november	/	SSU	-	handleplan

Figur 1.4 Projektets overordnede struktur og milepæle.

Udrulning

24.	oktober	/	BØR	-	orientering
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1.3 DEN OVERORDNEDE VISION 
– DET STRATEGISKE KOMPAS

Når opgaven for et konceptprogram er at sikre en bedre 
synergi og sammenhæng mellem borger, boliger og ser-
vice – med særligt fokus på borger og bolig – er det afgø-
rende at formulere, hvad velfærdsboligerne forventes at 
kunne	for	borgerne.	De	visionære	formuleringer	skal	fun-
gere som et kompas, der styrer beslutninger og adfærd i 
retning	af	realisering	af	det	ønskede.	Ved	at	strukturere	
visionerne som et kompas, som i sig selv er en passen-
de	metafor,	bliver	de	mere	overskuelige.	Kompasset	som	
’form’ er nemmere at anvende i praksis, end ord og sæt-
ninger	alene.

De otte kompasretninger indholder nøje udvalgte og 
gennemdrøftede	begreber.	Begreberne	er	blevet	til	i	lø-
bet af august og september 2016 i en proces, der har in-
volveret Ældrerådet, Handicaprådet og Social- og Sund-
hedsudvalget samt ledelses- og fagansvarligt personale i 
administrationen.	Processen	har	bl.a.	bestået	i	en	såkaldt	
’sætteworkshop’	 (den	22.	august),	en	 inspirationstur	 til	
Diakonissestiftelsen på Frederiksberg og Bredebo Ple-
jecenter	 i	 Lyngby-Taarbæk	Kommune	 (den	30.	 august),	
en workshop for Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og 
Handicapråd	(den	1.	september)	og	et	temamøde	i	Soci-
al-	og	Sundhedsudvalget	(den	6.	september).	Se	1.2.

1.3.1 Kompasset er et kompas!
Kompasset er et enkelt og illustrativt værktøj til formid-
ling	af	velfærdsboligernes	overordnede	formål.	Kompas-
set beskriver de forventninger, der er til de værdier og 
resultater, velfærdsboligerne forventes at levere til be-
boere,	brugere	og	personalet	i	og	omkring	boligen.	Kom-
passet vil således kunne bruges til at styre efter i de man-
ge små og store beslutninger, som vil skulle tages både 
på den korte og lange bane i forhold til boligkapaciteten 
på	velfærdsområdet	i	Gribskov	Kommune.

Kompasset er gældende for alle velfærdsboliger i Grib-
skov	 Kommune.	 Kompasset	 kan	 anvendes	 ved	 bedøm-
melse af eksisterende boligers evne til og potentiale for 
at	leve	op	til	de	strategiske	værdier.	Kompasset	kan	an-
vendes i bedømmelse og udvælgelse af forslag til ny- og 
ombygninger, samt til kvalificering og vurdering af kon-
krete	boligers	egnethed	til	udvalgte	målgrupper.	

Kompasset kan efter behov operationaliseres i forhold 
til den enkelte, konkrete målgruppe, bolig og insitutions-
type, med supplerende, uddybende taktiske kompasser, 
som beskriver afgrænsede områder som eksempelvis 
’uderummet’, ’arbejdsmiljø’, ’pårørende og frivillige’ eller 
’hverdagens	aktiviteter	mellem	beboer	og	personale’.

De 8 kompasretninger rammes ind af følgende overord-
nede forståelse: 

Følelsen af hjem: Velfærdsboliger er boliger til borgere 
med særlige fysiske, psykiske og/eller sociale og sund-
hedsmæssige
behov.	Hensigten	er,	at	borgeren	skal	opleve	boligen	som	
sit eget hjem, uanset boligens særlige udformning,
indretning	og	anvendelse.	Oplevelsen	af	 ’eget	hjem’	er	
følelser, der typisk beskriver, at: ’her hører jeg til’,
’her føler jeg mig tryg’ og ’her bestemmer jeg og kan/må 
gøre,	hvad	jeg	vil’.	På	den	måde	kan	’hjemlighed’
ikke umiddelbart ses – det skal opleves og oplevelsen er 
individuel.
For mange borgere, der permanent eller i kortere eller 
længere tid visiteres til en velfærdsbolig, handler
følelsen af hjem også om oplevelsen af at være tryg og 
oplevelsen af, at den personlige værdighed er
respekteret og understøttet af de fysiske rammer og de-
res indhold, og hvordan hverdagslivet udfoldes i de
fysiske	rammer.

Velfærdsboliger er ’det hele’ - arkitektur i alle skalaer
Velfærd og trivsel i boligen opstår i det samspil og de 
synergimuligheder, der er mellem rum, bolig, resten af
bygningen, haven, grunden, naboerne, området og land-
skabet	–	mellem	inderum	og	uderum.	Kvalitet	og
effektivitet af velfærdsboliger i Gribskov Kommune er 
blandt andet betinget af dette samspil, og derfor
lægges der vægt på en prioriteret opmærksomhed på at 
aktivere de potentialer, der ligger heri for
borgernes	trivsel	og	tryghed.



15KONCEPTPROGRAM   VELFÆRDSBOLIGER I GRIBSKOV KOMMUNE

REHABILITERENDE

TRYGHED

FLEKSIBILITET

TILGÆNGELIGHED

FAGLIG KVALITET

TRIVSEL

BÆREDYGTIGHED

VÆRDIGHED

1.3.2 Det strategiske kompas for 
velfærdsboligerne i Gribskov Kommune
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Faglig kvalitet
Rehabilitering, omsorg, pleje og behandling til borger-
ne i velfærdsboligerne skal anerkendes for en høj faglig 
kvalitet.	Denne	kvalitet	vil	være	præget	af	den	til	enhver	
tid optimale sammensætning og organisering af fagper-
sonalet	omkring	borgeren.	Personalet	skal	opleve,	at	de	
fysiske rammer både ude og inde understøtter deres vir-
ke, arbejdsmiljø og faglige udvikling i takt med nye krav 
og	muligheder.

Trivsel
Velfærdsboligerne skal understøtte og stimulere til soci-
al	trivsel	og	social	bæredygtighed.	Borgeren	skal	kunne	
være sig selv i egen bolig og opleve naboskabet i både 
den nære institutionsramme og lokalområdets/kvarte-
rets naboer som trygt, spændende, perspektivrigt og 
mangfoldigt.	Borgerne	i	et	område	med	velfærdsboliger	
skal generelt opleve naboskabet som givende og positivt 
for	egen	trivsel	og	sundhed.
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Bæredygtighed
Velfærdsboligerne skal bidrage til respekt for og om-
tanke for miljøet og de ressourcemæssige udfordringer,  
for at reducere såvel miljøbelastningen som den drifts-
økonomiske belastning i forbindelse med boligerne og 
bygningernes	 drift	 og	 vedligehold.	 Boligerne	 skal	 i	 den	
forbindelse understøtte borgerne og personalet i en 
energioptimerende adfærd og anvendelse af de fysiske 
rammer.

Værdighed
Borgeren skal kunne være sig selv i sin bolig på en måde, 
der	opleves	værdig	for	den	enkelte.	Borgerens	individua-
litet	og	integritet	skal	respekteres.	For	den	svage	borger	
er det vigtig, at boligen og omgivelserne omkring under-
støtter værdigheden ved at skærme for uværdig, kom-
promitterende	 og	 krænkende	 udlevering	 af	 borgeren.	
Boligerne og deres omgivelser skal kendes på oplevelsen 
af	ordentlighed,	omhyggelighed	og	beboerrespekt.
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Rehabiliterende
Velfærdsboligen og den sammenhæng, den indgår i, skal 
understøtte, stimulere og invitere til rehabiliterende ak-
tiviteter	og	oplevelser.	 Livet	 i	boligen	 skal	 kunne	udfol-
de sig sundhedsfremmende og på en måde, der udvik-
ler, styrker og vedligeholder borgerens egenomsorg og 
mestringsevne	ift.	til	at	kunne	leve	eget	liv	som	ønsket.	
For nogle målgrupper, fx på ungeområdet, vil boligerne 
skulle understøtte borgerens ’mestring’ og handlekom-
petencer – for andre målgrupper, fx på socialområdet, 
vil det være vigtigt at have det habiliterende for øje i for-
søget på at vedligeholde borgerens fysiske og psykiske 
formåen	og	modvirke	tilbageskridt	så	længe	som	muligt.

Tryghed
Borgeren i en velfærdsbolig skal kunne være og føle sig 
tryg.	–	I	selve	boligen	og	området	omkring	den.	Tryghed	
handler	 om	 sikkerhed	 i	 traditionel	 forstand	 (indbrud,	
brand	m.v.),	men	også	tryghed	i	form	af	at	kunne	mod-
tage den omsorg, pleje og behandling, der er vigtig og 
nødvendig	for	det	enkelte	menneske.



19KONCEPTPROGRAM   VELFÆRDSBOLIGER I GRIBSKOV KOMMUNE

Fleksibilitet
Fleksibilitet betyder, at boligen kan tilpasses de aktuelle 
beboeres	behov	og	ønsker.	Fleksibiliteten	kan	betyde,	at	
der altid er plads til den aktivitet, der er behov for, og 
at målgruppernes forskellige efterspørgselsmønstre kan 
imødekommes.	 Endvidere	 kan	 fleksibiliteten	betyde,	 at	
boligerne og den sammenhæng, de indgår i, fungerer 
efter enkle og anvendelige principper, der gør det nemt 
at	anvende	boligerne	til	forskellige	målgrupper	over	tid.	
Alle disse tre sider af fleksibilitetsbegrebet skal sikre vel-
færdsboligerne mod uhensigtsmæssige perioder med 
ventelister og tomgang, samt en stadig optimal udnyttel-
se	af	anlægs-	og	driftsressourcerne.	

Tilgængelighed
Uanset fysiske eller mentale tilgængelighedsudfordrin-
ger skal boligerne og omgivelserne i videst mulige om-
fang give borgeren oplevelsen af reel frihed til bevægelse 
på	egne	betingelser	og	eget	initiativ	–	til	enhver	tid.	Vel-
færdsteknologi skal kunne understøtte denne værdi, og 
derfor skal boligen og omgivelserne kunne integrere tek-
nologiske løsninger, der understøtter borgerens frihed
og tryghed, og – hvor det er muligt – frisætte persona-
let fra praktiske rutineopgaver, så de kan bruge tiden 
for	og	 sammen	med	borgeren.	 Tilgængelighed	handler	
også om, at boligerne er placerede, så de kan efterkom-
me	behov	og	ønsker	til	lokalmiljø	og	infrastruktur	til	bl.a.	
indkøb,	sociale	aktiviteter,	uddannelse	og	beskæftigelse.
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1.4 LÆSEVEJLEDNING

Konceptprogrammet skal læses og anvendes i den fort-
satte udvikling af velfærdsboligsområdet i Gribskov Kom-
mune.	Derfor	skal	det	kunne	læses	af	mange	forskellige	
personer med forskellige roller og kompetencer i relation 
til	området.	Dette	udfordrer	både	begreber	og	formule-
ringer	i	et	projekt,	der	i	sig	selv	er	meget	komplekst.
Konceptprogrammet beskriver nemlig komplekse sam-
menhænge mellem ’mennesker og mursten’ på det 
kommunale velfærdsområde, fordi der er behov for at 
udnytte	 de	 samlede	 ressourcer	 bedre.	 Derudover	 gæl-
der, at opmærksomheden på den boligafhængige trivsel 
hos velfærdsområdets brugere, gennem de seneste år, 
har genereret både mere og stærkere evidens for flere 
og flere sammenhænge og hermed øget efterspørgslen 

efter	 (mere)	 optimale	 fysiske	 rammer	 på	 velfærdsom-
rådet.	Men	øget	evidens	og	ønsker	om	mere	tværfaglig	
tilgang til ’mennesker og mursten’ til trods, er det stadig-
væk meget komplekse datamængder, der åbnes op for 
og laves koblinger imellem og på måder, der ikke er lang 
tradition for at navigere med – hverken politisk eller ad-
ministrativt.

Dette til trods, har det været ambitionen at gøre kon-
ceptprogrammet så nemt forståeligt for så mange, som 
muligt.	Og	det	er	håbet,	at	det	er	lykkedes.
Konceptprogrammet er bygget op i tre overordnede 
dele.	Den	 første	del	 (kapitel	 2)	 omhandler	 velfærdsbo-
ligernes	forskellige	målgrupper.	I	dette	kapitel	præsente-
res målgruppernes specifikke karakteristika samt hvilke 
behov	og	krav	dette	stiller	til	de	fysiske	rammer.	Yderme-

Foto: Det strategiske kompas, d. 14.9.16
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re rummer dette kapitel en vurdering af fremtidens ef-
terspørgsel efter velfærdsboliger samt en præsentation 
af	trends	og	tendenser	indenfor	dette	område.	

Den	 anden	 del	 (kapitel	 3)	 handler	 om	 de	 eksisteren-
de	velfærdsboliger.	 I	dette	kapitel	gennemgås	de	 i	pro-
gramanalysen inkluderede velfærdsboliger i Gribskov 
Kommune.	Først	gennemgås	disse	i	forhold	til	målgrup-
pen, og dernæst følger en bygningsgennemgang med 
teknisk faglige vurderinger af mulige forbedringer af de 
eksisterende	velfærdsboliger.	

Den	 tredje	 og	 sidste	 del	 (kapitel	 4)	 beskriver	 en	 nøje	
udvalgt mængde af anbefalinger, der fremkommer, når 
man knytter viden om målgrupperne sammen med de 
eksisterende boligers potentialer og udfordringer – samt 
respekterer	de	kendte	administrative	rammer	og	vilkår.	
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Kapitel 2

HVAD KENDETEGNER BRUGERNE 
OG EFTERSPØRGSLEN EFTER 
FREMTIDENS VELFÆRDSBOLIGER?  

Kapitlet beskriver de forskellige velfærdsboligtyper og 
hvilke trends og tendenser der har haft eller vil få betyd-
ning for fremtidens kommunale velfærdsboliger i betyd-
ning	af	kapacitet	og	kvalitet.	Kvalitet	er	især	forstået	som	
den nødvendige sammenhæng, der skal være mellem de 
fysiske rammer og det, de skal bruges til, og måden, de 
gerne	 skal	opleves	af	brugerne	 (permanente	 som	mid-
lertidige).

Velfærdsboliger defineres som et samlende begreb for 
flere forskellige boligtyper, der alle har det til fælles, at 
borgerne kan blive visiteret hertil, hvis de har særlige 
behov i relation til fysiske, sociale og sundhedsmæssige 
udfordringer.	Boligerne	bebos	permanent	eller	midlerti-
digt.	 Blandt	de	 typiske	boliger,	 der	 indgår	 i	 gruppen	af	
velfærdsboliger, er:

•	 Plejeboliger	 (kan	 underdeles	 i	 særlige	 plejeboliger	
for	fx	borgere	med	demens	eller	senhjerneskade)

•	 Senior- og ældreboliger
•	 Bofællesskaber
•	 Botilbud
•	 Aflastningspladser	(ophold	typisk	i	uger	eller	få	må-

neder)
•	 Akutpladser	(ophold	typisk	i	dage	eller	få	uger)
•	 Midlertidige	 pladser/boliger	 (typisk	 ikke	mere	 end	

nogle	få	måneder)
•	 Boliger til unge på det specialiserede område

Kapitlet begynder med en præsentation af den forven-
tede demografiske udvikling i Gribskov, hvorefter der føl-
ger en præsentation af den nuværende sundhedsprofil 
i	Gribskov	Kommune.	Disse	to	afsnit	er	med	til	at	danne	
baggrund for de efterfølgende afsnit, hvor de er med til 
at skabe forståelse for de forventede ændringer i service 
og	boligbehov.

Derefter følger en overordnet beskrivelse af fire ho-

vedmålgrupper – de grupper, der skal betragtes som 
velfærdsboligernes historisk set primære og målt på 
antallet	af	borgere	(2.3).	Først	borgere	med	demens,	da	
denne gruppe er den største – og stadigt voksende – be-
boergruppe, der kendetegnes af markante målgruppe-
forandringer i form af forskellige demenstyper og alders-
spredning.	Viden	om	denne	målgruppes	boligafhængige	
trivsel har gennem de sidste 10 år været voksende og der 
er	derfor	både	relativ	stærk	evidens	 for	at	 (om-)bygge,	
indrette	og	anvende	boliger	til	denne	målgruppe.
 
Den næste målgruppe, der beskrives, er gruppen af bor-
gere	 med	 udviklingshæmning.	 Det	 er	 en	 gruppe,	 der	
også undergår aktuelle forandringer med betydning for 
velfærdsboligernes	 koncept	 og	 indretning.	 Det	 samme	
gælder også for den tredje målgruppe: borgere med psy-
kiske	 lidelser.	Her	er	der	et	stigende	behov	for	 flere	og	
varierede boligtypologier af både permanente og midler-
tidige	boliger.	Den	fjerde	og	sidste	målgruppe	er	voksne	
– især ældre – med funktionsnedsættelse og velfunge-
rende	kognitive	evner	(ikke	demente).

Efter en grundig gennemgang af disse målgrupper, præ-
senteres flere potentielle og andre målgrupper til mæng-
den	af	velfærdsboliger.	

Alle grupperne indgår i analysen af data og muligheder 
for at realisere de overordnede mål og krav, som indgår i 
konceptprogrammet, der imødekommer målgruppernes 
behov og optimalt udnytter kapaciteten og kvaliteten af 
velfærdsboligerne.

Efter	 denne	 målgruppepræsentation	 giver	 kapitel	 2.4	
en gennemgang af den vigtigste videns og forskning om 
målgruppernes	 boligafhængige	 trivsel	 og	 tryghed.	 Det	
skal understreges, at der, aktuelt, især for målgruppen 
af demente findes mest viden og det i et stadigt stigende 
omfang.	Når	dette	er	sagt,	gælder	det	dog,	at	mange	af	
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de anbefalinger, der gives for demente, kan bruges for 
de øvrige målgrupper – med undtagelse af fordelingen 
af	 areal	 til	 hhv.	 bolig	 og	 fællesområder,	 samt,	 for	 visse	
målgruppers vedkommende, behovet for overskuelighed 
af	de	nære	boligområder.	Dette	understøttes	af	den	af-
sluttende	 tabel	2.2	 i	 afsnit	 2.4,	 som	viser	de	behov	og	
krav til velfærdsboligerne, der er gældende på tværs af 
målgrupperne.	

Efterfølgende præsenteres forventninger til fremtidens 
efterspørgsel i henhold til de forskellige velfærdsbolig-ty-
pologier.

Kapitel	2	afsluttes	med	en	gennemgang	(2.6)	af	udvalg-
te aktuelle trends og tendenser: ’Generationernes Hus’ 
og velfærdsteknologi, multidiagnoser og fedme, som det 
også	er	vigtigt,	at	konceptprogrammet	forholder	sig	til.

2.1 DEMOGRAFISK UDVIKLING

Antallet af indbyggere i Gribskov Kommune forventes 
samlet	 set	 at	 stige	 fra	 2016-2027.	 Opføres	 mere	 end	
1.300	nye	boliger	i	perioden,	forventes	det,	at	antallet	af	
borgere	vil	sige	fra	41.500	i	2016	til	43.000	i	20271		(Be-
folkningsprognose	 for	 Gribskov	 Kommune	 2016-2027,	
2016).

Antallet af indbyggere vil imidlertid ikke stige i alle alders-
grupper,	 se	 figur	 1.	Det	 forventes,	 at	 antallet	 af	 0-5	 år	
vil	stige,	mens	antallet	at	6-29	årige	vil	falde.	Antallet	af	

1)  Gribskov Kommune har i forbindelse med udviklingen af befolkningsprog-
nosen udviklet tre scenarier, hhv. maximum-scenariet, budget-scenariet og 
minimums-scenariet. Dette afsnit tager udgangspunkt i budget-scenariet, fordi 
det, som navnet også antyder, er det scenarie, Gribskov Kommune selv har 
brugt til kommunens budget.  
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Figur 2.1  viser udviklingen i aldersgrupper i absolutte 
antal fordelt på aldersgrupper.
Kilde: Tallene er hentet fra befolkningsprognose for 
Gribskov Kommune 2016-2027
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ældre	forventes	at	stige	med	24	%	for	de	61-65	årige,	0,6	
%	for	de	66-80	årige,	112	%	for	81-85	årige	og	85	%	for	
personer	over	85	år	fra	2016	til	2027.	Andelen	af	ældre	
i kommunen stiger altså markant, særligt for de ældste 
i	 kommunen	 (Befolkningsprognose	 Gribskov	 Kommune	
2016-2027,	2016).		

Derudover har Gribskov Kommune de seneste år oplevet 
en	særlig	stor	tilflytning	af	borgere	mellem	60	og	74	år,	
hvoraf størstedelen er flyttet til sommerhusområderne 
ved	nordkysten.	Denne	 gruppe	betegnes	ofte	 som	 “de	
unge	ældre”,	idet	det	er	en	relativt	ressourcestærk	grup-
pe	(Økonomiudvalget,	2016).	Tilflytningen	ses	ved	knap	
en fordobling af ældre i aldersgruppen 60-80 år fra 2001 
til	2015.		Denne	tendens	forventes	at	fortsætte	til	trods	
for	befolkningsprognosen	umiddelbare	udtryk.	Grundet	
den ændrede planlov fra medio 2016, der giver mulighed 
for at flytte i sommerhuse i Gribskov, vil de ældre blive 
tilknyttet	Gribskov	Kommune.	Dette	vil	skabe	behov	for	
en	endnu	større	mængde	botilbud,	når	”de	unge	ældre”	
bliver	ældre	end	det,	befolkningsprognosen	afslører.	

Geografisk set fordeler det stigende befolkningsantal sig 
ikke	 ligeligt	 i	 kommunen.	 Antallet	 af	 borgere	 forventes	
primært at stige omkring de større byer i kommunen - 
Helsinge, Græsted og Gilleleje, mens antallet er faldet 
lidt i landområder og landsbyer og forventes at være 
stabilt	i	lokalcentre	og	sommerhusområder	(Befolknings-
prognose	 Gribskov	 Kommune	 2016-2027,	 2016).	 Dog	
skal man være opmærksom på ændringerne i planloven, 
der eventuelt kan medføre en stigning i sommerhusom-
råderne.

2.1.1 Kommunesocialgruppe
Der er sociale forskelle mellem forskellige kommuner og 
kommunerne	 opdeles	 derfor	 i	 kommunesocialgrupper.	
I Region Hovedstaden ligger Gribskov Kommune i kom-
munesocialgruppe	2	ud	af	4	(Forskningscenter	for	Fore-
byggelse	og	Sundhed,	2014).	Dermed	er	Gribskov	Kom-
mune placeret i den bedre halvdel - kommuner med de 
gennemsnitligt bedst stillede borgere er i kommuneso-
cialgruppe 1, mens de kommuner med de socialt dårligst 
stillede	borgere	er	i	kommunesocialgruppe	42.		

2) Kommunesocialgrupperne er baseret på oplysninger om bruttoindkomst, 
uddannelsesniveau og erhvervstilknytning, hvor kommunerne rangordnes i fire 
lige store grupper. Dette er opgjort efter andel af borgere med grundskole- eller 
gymnasial uddannelse, andel af borgere som er i den erhvervsaktive alder og 
udenfor arbejdsmarkedet, herunder arbejdsløse, førtidspensionister, modtag-
ere af kontanthjælp, sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse og orlovsydelse 
samt gennemsnitlig bruttoindkomst.   

2.2 HVAD KENDETEGNER DEN DEMOGRAFISKE 
UDVIKLING I GRIBSKOV KOMMUNE

Kommunens sundheds- og sygdomsbillede har en stor 
indflydelse på behovet for velfærdsboliger og dertil knyt-
tede	velfærdsydelser.	

Regionens Sundhedsprofil viser, at borgerne i Gribskov 
Kommune ryger og drikker mindre end hvad tilfældet var 
i 2010, men at niveauet stadig ligger højt – dette gør sig 
særligt gældende angående rygning, hvor Gribskov Kom-
mune	 ligger	 højere	 end	 regionsgennemsnittet.	 Borger-
ne	 i	Gribskov	bevæger	 sig	 i	 gennemsnit	mindre	 i	 2013	
end	2010,	og	ca.	50	%	af	borgerne	er	moderat	til	svært	
overvægtige.	Dertil	spiser	borgerne	lidt	mere	usundt	og	
motivationen for at ændre kostvaner er lavere i Gribskov 
Kommune end blandt borgere i andre kommuner i sam-
me	kommunesocialgruppe	som	Gribskov.	

I	2013	oplevede	en	større	andel	af	borgere,	at	deres	so-
ciale	relationer	var	blevet	dårligere	end	i	2010.	Dertil	føl-
te flere sig mere uønsket alene og flere havde ikke nogen 
at tale med, når de havde problemer, end hvad var til-
fældet	i	2010.	Gribskov	Kommune	har	en	større	andel		af	
borgere med kronisk sygdom, end de øvrige kommuner 
i	Region	Hovedstaden.	53	%	af	borgerne	over	16	år	har	
en eller flere kroniske sygdomme, mens gennemsnittet i 
regionen	er	44	%	(Forskningscenter	for	Forebyggelse	og	
Sundhed,	2014).

Den overordnede udvikling illustrerer derfor, at Gribs-
kovs	sundhedsprofil	bevæger	sig	 i	den	forkerte	retning.	
Forebyggelsesudvalget i Gribskov Kommune har fået 
udarbejdet en kortlægning og analyse af kommunens 
borgernære	sundhedstilbud.	Ud	fra	analysen	og	kommu-
nens sundhedsprofil har Forebyggelsesudvalget beslut-
tet at fokusere deres arbejde på seks særlige sundheds-
udfordringer:
 
•	 Rygning
•	 Alkohol 
•	 Bevægelse og overvægt
•	 Mad- og måltidsvaner
•	 Social kontakt/ensomhed/trivsel
•	 Kronisk sygdom

Yderligere er et væsentligt aspekt i sundhedsprofilen 
fænomenet	’multidiagnoser’.	Dette	begreb	dækker	over	
personer, der har flere end én sygdomsdiagnose og der-
med helbreds- og trivselsudfordringer begrundet i at 
diagnoserne	ofte	’konkurrerer’	med	hinanden.	På	denne	
måde kan behandling, pleje og omsorg være indbyrdes 
kontraproduktiv.	Multidiagnoser	kendes	også	under	be-
grebet	’co-morbiditet’.	Borgere	i	Gribskov	Kommune	le-
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ver i højere grad med multidiagnoser sammenlignet med 
regionsgennemsnittet	(Forskningscenter	for	Forebyggel-
se	og	Sundhed,	2014).	

Gribskovs sundhedsprofil har som tidligere nævnt betyd-
ning for behovet for velfærdsboliger og dertil knyttede 
velfærdsydelser.	 Dette	 gør	 sig	 eksempelvis	 gældende	 i	
relation til følgende forhold:

• Social kontakt/ensomhed/trivsel: Velfærdsboliger-
nes organisering og placering har stor betydning for 
beboernes	sociale	kontakt.	Fællesrum,	der	indbyder	
til sociale aktiviteter, kan være med til at bryde med 
ensomheden og skabe mulighed for ikke at være 
uønsket	alene.	Yderligere	har	placeringen	eksempel-
vis stor betydning for tilgængeligheden til aktiviteter 
i nærområdet eller i forhold til offentlig transport til 
familie,	venner	osv.

• Bevægelse: Velfærdsboligerne kan i høj grad være 
med	 til	 at	 påvirke	 beboernes	 bevægelsesadfærd.	
Adgang til træningsudstyr, aktivitetesopfordrende 
uderum og lignende er med til at fordre en fysisk 
aktiv	adfærd.

• Overvægt: Andelen af svært overvægtige borgere i 
kommunen har stor betydning for behovet for boli-
ger,	der	er	specielt	indrettet	til	svært	overvægtige.	I	
sådanne boliger er det nødvendigt at tage højde for 
de særlige pladskrav og andre særlige forhold; både 
i forbindelse med arbejdet med borgeren, og for at 
borgeren	selv	kan	komme	rundt.

• Multidiagnoser: Multidiagnoser producerer flere 
krav til personalets sundhedsfaglige kompetencer, 
og andelen af borgere med multidiagnoser påvirker 
dermed de velfærdsydelser der foregår i velfærds-
boligerne.

• Mad- og måltidsvaner: Selvom store dele af mål-
grupperne ikke kan deltage i madlavning, er det vig-
tigt at madlavning og måltidets ernæringsmæssige 
og	sociale	betydning	prioriteres.
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2.3 MÅLGRUPPERNE

2.3.1 Borgere med demens
Forekomsten af demens øges kraftigt med alderen, hvor 
der sker omtrent en fordobling af antallet for hvert femte 
leveår	(Videnscenter	for	Demens,	2016).	Det	antages,	at	
der	på	nuværende	tidspunkt	er	knap	700	borgere	i	Gribs-
kov	Kommune	med	demens.	Meget	tyder	på,	at	disse	tal	
som	følge	af	den	voksende	ældrebefolkning	vil	stige.	Det	
anslås,	at	der	i	2040	vil	være	1.551	borgere	med	demens	
i	Gribskov	Kommune,	hvilket	svarer	til	122	%	stigning.

Betegnelsen demens dækker over mere end 200 forskel-
lige diagnoser, hvoraf Alzheimer, vaskulær demens, Lewy 
Body	og	Frontotemporal	demens	er	de	mest	udbredte.	

Almindeligvis opdeles sværhedsgraden af demens i tre 
grader;	let,	moderat	og	svær	demens.	Det	estimeres	på	
europæisk	plan,	 at	 let	 demens	udgør	55,5	%,	moderat	
demens	 32	%	og	 svær	demens	 12,5	%	 af	 det	 samlede	
antal mennesker med demens, hvilket anslås at kunne 
overføres	 til	 danske	 estimater	 (Sundheds-	 og	Ældremi-
nisteriet,	2016).	Hvis	disse	estimater	overføres	 til	Grib-
skov	Kommune	vil	dette	betyde,	at	der	i	Gribskov	er	382	
borgere med let demens, 220 borgere med moderat de-
mens	og	86	borgere	med	svær	demens.	Fremskrivningen	
af de tre sværhedsgrader for Gribskov Kommune ses i 
nedenstående	tabel.	Opdelingen	er	dog	rent	beskriven-
de, og det kan i praksis være vanskeligt at skelne præcist  
mellem	de	tre	faser	(Nationalt	Videnscenter	for	Demens,	
2015).

2015

12818

688

5%

382

3,0%

220

1,7%

86

0,67%

2020

14372

853

6%

473

3,3%

273

1,9%

107

0,74%

2025

15999

1045

7%

580

3,6%

334

2,1%

131

0,82%

2030

17478

1248

7%

693

4,0%

399

2,3%

156

0,89%

2035

18262

1429

8%

793

4,3%

457

2,5%

179

0,98%

2040

18415

1551

8%

861

4,7%

496

2,7%

194

1,05%

Fremskrivning	af	ældrebefolkning	(60+)

Ældre med demens

Andel af ældre med demens

Ældre med let demens

Andel med let demens

Ældre med moderat demens

Andel med moderat demens

Ældre med svær demens

Andel med svær demens

Tabel 2.1: Den forventede udvikling af ældre med demens i 
Gribskov Kommune opdelt på sværhedsgrader
Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens, 2015
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Sværhedsgraden af demens har stor betydning for be-
hovet	for	hjælp	samt	de	fysiske	rammer.	I	indeværende	
analyse vil ældre med demens opdeles således:

•	 Ældre med moderat demens
•	 Ældre med svær demens

Ældre med let demens er ikke medtaget i indeværende 
konceptprogram,	da	disse	oftest	bor	i	eget	hjem.	

Der kan være mange årsager til, at en borger udvikler de-
mens.	Årsagerne	 kan	 være	 relateret	 til	 sygdomme,	 arv	
og/eller	livsstilsfaktorer	som	fysisk	aktivitet,	alkohol	osv.	
Det er dog kun sjældent, at det er muligt, at påvise den 
direkte	årsag	til	demens.

Befolkningsundersøgelser har vist en sammenhæng 
mellem	 fysisk	aktivitet	og	en	nedsat	 risiko	 for	demens.	
Studier viser, at personer, der er fysisk aktive som mid-
aldrende	har	en	betydelig	nedsat	risiko	for	demens.	Yder-
mere menes fysisk aktivitet at kunne bedre den kognitive 
funktionsevne	 ved	 personer,	 der	 allerede	 har	 demens.	
Evidensen på dette område er dog stadig meget begræn-
set	(Sundhedsstyrelsen,	2015).	Alkohol	menes	under	vis-
se	omstændigheder	at	kunne	medføre	demens.	Dette	 i	

tilfældet af et meget højt alkoholforbrug eller et decide-
ret	alkoholmisbrug.	Der	er	dog	usikkerhed	om,	om	det	
er alkoholen i sig selv, der medfører demens, eller om 
det er den usunde livstil, der ofte er tilknyttet et alkohol-
misbrug,	 der	 er	 årsagen	 til	 skadevirkningen.	 Yderligere	
er der usikkerhed om, hvorvidt den eventuelle skade-
virkning af alkohol foreårsager permanente skader eller 
hvorvidt skaderne forsvinder efter længere tidsafholden-
hed.	Det	estimeres,	at	der	i	Danmark	er	mellem	4.500	og	
5.000	tilfælde	af	alkoholrelateret	demens	(Videnscenter	
for	demens,	2016a).	Af	dette	estimeres	det,	at	omkring	
500	af	disse	vil	være	under	65	år.	Ved	en	simpel	direkte	
omregning	til	Gribskov	vil	dette	svare	til	ca.	fire	borgere	
under	65	år	med	en	alkoholrelateret	demens:	Alkoholre-
lateret demens er oftes af typen frontotemporal, og bor-
gere er derfor plaget af latent udadreagerende adfærd, 
hvilket stiller særlige krav til de fysiske rammer og faglige 
kompetencer omkring borgeren og dennes eventuelle 
pårørende.

Som tidligere nævnt stiger forekomsten af demens med 
alderen, men demens er en sygdom, der kan ramme 
voksne	 i	alle	aldre.	Det	estimeres,	at	4-7%	af	alle,	 som	
har	en	demenssygdom	 i	Danmark,	er	under	65	år.	Per-
soner med atypiske Parkinsonssygdomme, multiple skle-

Figur 2.2: Den forventede udvikling af ældre med demens i 
Gribskov Kommune
Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens, 2015
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rose, Huntingtons sygdom, HIV eller Downs syndrom er 
i højere risiko for at udvikle demens på et tidligt stadie 
end	 andre.	 Yngre	 personer	 med	 demens	 har	 i	 højere	
grad frontotemporal demens end ældre, hvilket skaber 
de samme krav til de fysiske rammer og faglige kompe-
tencer	som	beskrevet	ovenfor.	Ydermere	vil	yngre	perso-
ner med demens ofte befinde sig i en anden livssituation 
end ældre, hvor de yngre i højere grad er erhvervsaktive, 
har	hjemmeboende	børn,	er	mere	aktive	pga.	en	anden	
fysik	osv.	Dette	skaber	behov	for	målrettede	socialfaglige	
tilbud	og	indsatser	(Sundhedsstyrelsen,	2015).	

Forskning og evidensbaseret vejledning indenfor demens 
er	aktuelt	i	stor	vækst.	Grundlæggende	psykologiske	te-
orier	har	dog	længe	været	kendte.	Heraf	er	Kitwoods	de	
mest fremtrædende, og Gribskov Kommune anvender 
netop denne teori til at sætte fokus på personcentreret 
omsorg	på	kommunens	plejecentre	(se	tekstboks).	Me-
toden anskues som redskab til at arbejde med borgerens 
integritet,	 arbejde	 identitesbevarende	etc.	Disse	behov	
går igen i forhold til anbefalingerne til demensvenlig arki-
tektur	og	indretning.	Se	videre	i	2.4.1.

2.3.2 Borgere med autisme, erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller udviklingshæmning
I	 Danmark	 er	 der	 ca.	 47.000	 med	 udviklingshæmning	
(Socialstyrelsen,	 2011),	 ca.	 40-50.000	 personer,	 der	
har	 en	 autisme-spektrum-forstyrrelse	 (Socialstyrelsen,	
2014),	og	 ca.	 48.000	voksne	med	erhvervet	hjerneska-
de	 (Socialstyrelsen,	2015).	Antallet	af	borgere	med	ud-
viklingshæmning	grundet	 (for)	 tidlig	 fødsel	er	 stigende,	
mens antallet af borgere med genetisk medfødt udvik-
lingshæmning er faldende, hvilket eksempelvis gør sig 
gældende	for	Downs	syndrom.	Dertil	er	antallet	af	per-
soner,	 der	 lider	 af	 autisme	uændret.	 I	 kapitel	 4	beskri-
ves den aktuelle kapacitet og efterspørgsel på boliger fra 
denne	målgruppe	i	Gribskov	Kommune.

Der er en markant overdødelighed for voksne med ud-
viklingshæmning,	hvor	det	forventes,	at	de	lever	14,5	år	
mindre	 end	 resten	 af	 befolkningen	 generelt.	Middelle-
vealderen er dog i de seneste år steget markant mere 
end for den øvrige befolkning, og antallet af udviklings-
hæmmede	over	65	år	forventes	at	stige	med	yderligere	
25	%	i	løbet	af	de	næste	10	år	(JYFE	&	Servicestyrelsen,	
2010).	 Den	 stigende	 middellevetid	 har	 stor	 betydning	
for	 udviklingen	 af	 multidiagnoser.	 Udviklingshæmme-
de oplever forskellige former for alderssvækkelse som 
demens,	 fysiske	handicap,	 funktionstab	osv.	på	et	 langt	
tidligere	 tidspunkt	 end	 normalbefolkningen	 (JYFE	 &	
Servicestyrelsen,	2010).	Dette	skaber	et	øget	behov	for	
både somatisk og psykiatrisk sygepleje, samt socialpæ-
dagogiske	indsatser.	Blandt	andet	medfører	den	stigende	
middellevetid i denne borgergruppe en højere forekomst 

Kitwoods fem grundlæggende 
psykologiske behov

Trøst: At møde trøst i form af ømhed, 
nærhed, lindring af ængstelse og sorg, be-
roligelse samt den tryghedsfornemmelse, 
som kommer af at være et andet menne-
ske nær. Det andet menneske må kunne 
holde sammen på helheden, når den er i 
fare for at styrte sammen. Når et ældre 
menneske mister selvkontrollen, må an-
dre ikke også miste deres, men skal støtte 
personen i at genvinde kontrollen.

Tilknytning: At knytte forbindelse til andre 
mennesker, så man kan føle sig sikker på, 
at man er anerkendt, uanset hvilket kaos 
man rummer. Følelsen af, at ’de stadig kan 
lide mig, også når jeg har en dårlig dag’, 
er vigtig. Omgivelserne tager udgangs-
punkt i personens oplevelser og anerken-
der dem.

Inklusion: At føle, at man hører til i fæl-
lesskabet og er en del af en større sam-
menhæng, hvor oplevelsen bygger på, at 
gruppen vil klare sig dårligere, hvis man 
ikke er med.

Meningsfuld beskæftigelse: At man har 
meningsfuld beskæftigelse, som trækker 
på ens evner og livshistorie, og er med i 
livsprocesser og hverdagsaktiviteter.

Identitet: At have en identitet, at vide, 
hvem man er, at kunne ’fortælle’ sin livs-
historie, at have retten til at blive set og 
hørt og taget alvorligt.

Elvén,	Bo	Hejlskov	et	al	(2015)
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af	udviklingshæmmede	med	demens	(Statens	institut	for	
Folkesundhed,	2014).	22	%	af	ældre	over	65	år	med	ud-
viklingshæmning	har	en	behandlingskrævende	demens.	
Halvdelen af borgere med Downs syndrom menes at 
være	demente	 fra	omkring	45-50	års	alderen	og	ande-
len	når	på	på	75-90	%	omkring	65	års	alderen	(Gribskov	
Kommuens	demenskoordinator).	Til	sammenligning	gør	
det	 sig	 kun	 gældende	 for	 5	 %	 af	 normalbefolkningen	
(Sundhedsstyrelsen,	 2015A).	 Det	 større	 antal	 af	 ældre	
med udviklingshæmning og udviklingshæmmede med 
demens vil påvirke behovet, både i forhold til antallet af 
boliger til udviklingshæmmede, til de fysiske rammer og 
til	den	service	som	ydes.	Det	vil	påvirke,	at	borgerne	bor	
længere tid i deres boliger, og dermed påvirke det flow, 
der	opleves	i	det	nuværende	antal	boliger.	Ydermere	vil	
det påvirke behovet for botilbud til udviklingshæmmede, 
der er indrettet til at rumme mennesker med nedsat fy-
sisk	funktionsevne	eller	mennesker	med	demens.	Dette	
kan kræve en særlig indretning eksempelvis med større 
dørbredde, mulighed for hjælpemidler eller med særlig 
fokus på genkendelighed, overskuelighed og tryghed til 
demente.	Der	er	dermed	behov	for	boliger,	der	kan	rum-
me både de særlige behov, som udviklingshæmmede 
har, og samtidig kan rumme behovene for den indsats, 
der ændres i takt med, at aldringsprocessen skrider frem 
(JYFE	&	Servicestyrelsen,	2010).	

Ydermere vil den stigende middellevetid medføre, at 
flere	yngre	udviklingshæmmede	(35-40	år)	udvikler	de-
mens.	Dette	 vil	 formentlig	 være	en	 relativ	 lille	 gruppe,	
men have stor betydning for den enkelte borger samt 
i	de	botilbud,	hvor	borgeren	bor.	Denne	gruppe	vil	pri-
mært have demens af typen frontotemporal demens og 
vil	dermed	i	højere	grad	være	udadreagerende.	

Ydermere medfører den stigende grad af somatiske syg-
domme ved udviklingshæmmede et stigende behov for 
midlertidige pladser, der kan benyttes i forbindelse med 
udskrivning	fra	sygehuset.	Dette	da	sygehusene	kan	have	
svært ved at rumme denne gruppe, og derfor udskriver 
patienterne	tidligere	end	normalt.

Den længere middellevetid for personer med udviklings-
hæmning medfører også, at der vil komme flere borgere, 
som tidligere har boet hos forældre, der nu skal have en 
bolig.

Borgere med udviklingshæmning, autisme og erhver-
vet eller medfødt hjerneskade er en bred borgergruppe 
med diagnoser, der varierer i sværhedsgrad og behov for 
hjælp.	

Indeværende analyse omhandler borgere, der har behov 
for	 støtte,	 struktur	 og	 rammer.	Den	brede	borgergrup-

per skaber behov for forskellige botilbud med forskelli-
ge	serviceniveauer.	Analysens	målgruppe	er	opdelt	 i	 to	
grupper:

•	 Voksne og ældre med udviklingshæmning, autisme, 
erhvervet eller medfødt hjerneskade, der er i stand 
til at bo i en selvstændig bolig i et bofællesskab, men 
med	behov	for	individuel	støtte	på	enkelte	områder.

•	 Voksne og ældre med udviklingshæmning, autisme, 
erhvervet eller medfødt hjerneskade, der har behov 
for	botilbud	med	støtte	hele	døgnet.

Borgere med betydeligt nedsat funktionsevne har ifølge 
§103	og	§104	i	Lov	om	Social	Service	ret	til	at	få	tilbudt	
beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstil-
bud.	Disse	tilbud	kan	enten	være	en	integreret	del	af	et	
botilbud eller være placeret i det omkringliggende lokal-
samfund.	Dette	skaber	et	behov	for,	at	botilbuddene	en-
ten har plads til at rumme sådanne tilbud selv, eller ligger 
placeret	relativt	tæt	på	det	lokale	samfund.

Evidensen og forskning i denne målgruppes boligafhæn-
gige	 trivsel	 er	 til	 forskel	 fra	 dementes	meget	 sparsom.	
Evidensen er ofte alene erfaringsbaseret eller indirekte 
beskrevet i relation til viden generelt om målgruppens 
behov	for	et	passende	fysisk	og	pædagogisk	miljø.	Læs	
2.4.

2.3.3 Borgere med psykiske lidelser
Der	findes	omkring	450	psykiatriske	diagnoser,	der	dæk-
ker over et bredt spektrum af forskellige diagnoser, der 
varierer i sværhedsgrad, varighed og behov for hjælp 
(SIND,	2016).		Borgere	med	psykiske	lidelser	dækker	der-
med over en bred målgruppe, der rummer alle aldre med 
vidt	forskellige	psykiske	vanskeligheder.	Omkring	2	%	af	
befolkningen oplyser at have en langvarig psykisk lidelse 
(Bedre	psykiatri,	2013).	I	2012	forventede	Gribskov	Kom-
mune et uændret antal borgere med svære sindslidelser 
i form af skizofreni, sindslidelse med dobbeltdiagnose 
mv.,	men	forventede	et	stigende	antal	borgere	med	flere	
problemstillinger	 ift.	 misbrug,	 psykiske	 problemer	 mv.,	
herunder primært unge med spiseforstyrrelser, angst og 
lignende	 (Boliganalyse	 –	 Boformer	 til	 mennesker	 med	
sindslidelse,	2012).

Voksne med psykiske lidelser har en overdødelighed i 
forhold til baggrundsbefolkningen, der både skyldes en 
øget risiko for selvmord og ulykker samt en øget risiko 
for	at	dø	af	somatiske	sygdomme	(Bedre	psykiatri,	2013).	
Mennesker med psykiske lidelser lever i gennemsnit 20 
år kortere end resten af befolkningen, men middelleve-
tiden	vokser	ligeledes	som	resten	af	befolkningen	(Dan-
ske	 Regioner,	 2011).	 Voksne	med	 psykiske	 lidelser	 har	
en højere forekomst af svær overvægt, type 2- diabetes, 
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2.3.4 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse
og bevarede kognitive evner
Denne målgruppe er noget mindre end gruppen af de-
mente og vil kun ansøge om en velfærdsbolig, hvis egen 
bolig ikke længere er brugbar for et trivselsrigt og trygt 
hverdagsliv.	Fysisk	funktionsnedsættelse	er	et	relationelt	
begreb,	 der	 lægger	 sig	 ind	 under	 begrebet	 handicap.	
Handicap opstår når mennesker med funktionsnedsæt-
telse møder barrierer i at deltage i dagligdagen på grund 
af	 omgivelserne	 og	 den	 samfundsmæssige	 indretning.	
Det er dermed nødvendigt at betragte fysisk funktions-
nedsættelse i samspillet mellem psykiske, fysiske og 
helbredsmæssige nuancer, der findes i alle daglige akti-
viteter	og	deltagelse	i	samfundet	(SFI,	2013).	Borgernes	
handicaps kan ofte være begrundet af en neurologisk 
lidelse, nedslidt bevægeapparat eller anden sygdom, 
der har skadet borgerens evne til at bevæge sig frit og 
selvstændigt.	Det	kan	også	være	borgere,	der	har	været	
udsat	for	en	alvorlig	trafik-	eller	arbejdsulykke.

Personer med markant fysisk funktionsnedsættelse vil 
dermed have behov for omgivelser, der er indrettede 
efter dette, så der i vidt muligt omfang er adgang til ud-
førelse	af	daglige	aktiviteter	og	sociale	relationer.	Eksem-
pelvis vil dette kræve plads til forskellige hjælpemidler, 
kørestol	 og	 velfærdsteknologier.	 Derudover	 har	 denne	
målgruppe, især på grund af sine velfungerende kogni-
tive evner, behov for at være i nær og nemt tilgængeligt 
naboskab til andre borgere med samme kognitive evner, 
så oplevelsen af at berige og udfordre eget intellekt og 
interesser	 kan	 tilgodeses.	 Denne	 målgruppe	 kan	 have	

iskæmiske hjertesygdomme, rygning, usund kost og fy-
sisk	 inaktivitet	 end	 baggrundsbefolkningen	 (Sygeplejer-
sken,	2006).	På	baggrund	af	disse	 livsstilsfaktorer	vil	en	
lang række af borgerne med psykiske lidelser også have 
somatiske	lidelser.	¾	af	borgere	med	psykisk	lidelse	har	
en	eller	flere	somatiske	sygdomme.	Eksempelvis	har	pa-
tienter med skizofreni tre gange større risiko for diabetes 
og	dobbelt	så	stor	dødelighed	pga.	hjertekarsygdomme	
(Danske	 Regioner,	 2011).	 Den	 fysiske	 sundhed	 har	 en	
stor	påvirkning	 i	 forhold	til	 trivsel	hos	sindslidende.	Ek-
sempelvis er der evidens for en positiv effekt af fysisk 
aktivitet som tillæg til den antidepressive behandling 
(Socialstyrelsen,	2013).

Den brede målgruppe af borgere med psykiske lidelser 
medfører et bredt spektrum af behov for en kommunal 
indsats i forhold til bolig og boformer til borgere med 
psykiske	 lidelser.	 Spektrummet	 går	 fra	 behov	 for	 læn-
gerevarende botilbud, hvor der er behov for støtte hele 
døgnet, til akuttilbud, hvor borgeren kan flytte til i peri-
oder, hvor der opleves forværring i den psykiske tilstand 
(Bedre	psykiatri,	2013).

Overordnet set kan botilbuddene opdeles i følgende fire 
kategorier:

•	 Længerevarende botilbud
•	 Midlertidige botilbud
•	 Længerevarende tilbud til aflastning, udredning og 

udslusning
•	 Midlertidige tilbud til aflastning, udredning og ud-

slusning

I botilbuddene opleves der på nuværende tidspunkt en 
tendens til et stigende fokus på understøttende arbejde 
samt at beboerne indgår i interaktion med omkringlig-
gende	nærmiljø	(Bedre	psykiatri,	2013).	Dette	skaber	be-
hov for boliger, der ligger i områder, hvor der er muligt 
for beboerne at indgå i lokalsamfundet i forhold til al-
mindelig indkøbsmuligheder, fritids- og kulturaktiviteter 
samt	ikke	mindst	arbejde.

I indeværende analyse vil der sættes fokus på primært to 
grupper	 inden	 for	borgere	med	psykiske	 lidelser.	Grup-
perne er opdelt ud fra deres behov for serviceniveau 
og	behov	i	de	fysiske	rammer.	Hver	gruppe	kan	dermed	
dække	over	en	lang	række	forskellige	diagnoser.

•	 Voksne med moderate psykiske lidelser, der er i 
stand til at bo i en selvstændig bolig i et bofælles-
skab, men med behov for individuel støtte på enkel-
te	områder.

•	 Voksne med svære og landvarige psykiske lidelser, 
der	har	behov	for	botilbud	med	støtte	hele	døgnet.

’Vi bør skabe rum, 
hvor mennesket kan 
leve som det har lært 
at leve, hvor minder 
kan finde et hjem, og 
hvor følelser kan finde 
genlyd’. 

Feddersen	&	Lüdtke,	2014
Oversat fra engelsk
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stor gavn af naboskaber til yngre blandt de beskrevne 
målgrupper og ældre med lettere demens, samt – selv-
følgelig	–	andre	og	raske	borgere	uden	for	målgrupperne.	
Boliger til denne målgruppe skal generelt være store 
to-rumsboliger med god plads til hjælpemidler og privat-
liv.	Boligerne	skal	være	placeret	i	bynær/bytæt	bebyggel-
se med god tilgængelighed til indkøb, sociale og rehabili-
terende	aktiviteter	og	evt.	beskæftigelse.	

2.3.5 Andre mulige målgrupper til velfærdsboligerne

2.3.5.1 Borgere på kanten af sociale botilbud 
og plejeboliger
Denne	målgruppe	omhandler	ældre	borgere	 (60+),	der	
oplever	udfordringer	på	flere	forskellige	områder.	Eksem-
pelvis kan det være borgere, der både har en psykisk li-
delse, er lettere udviklingshæmmet og har et misbrug af 
stoffer	eller	alkohol.	Sidstnævnte	kan	udvikle	demens	på	
grund	af	alkohol	(årsagssammenhængen	er	 ikke	afdæk-
ket).	Disse	borgere	kan	være	svære	at	visitere	til	enten	
et socialt botilbud eller til en plejebolig, da der omkring 
dem kræves særlige tværfaglige kompetencer for at 
kunne håndtere adfærd og behov, ligesom udredning af 
deres	helbred-	og	sociale	situation	kan	være	langvarig.	I	
dette tilfælde vil der ofte være behov for en bred faglig 
indsats.	Der	er	behov	 for	 somatisk	viden,	da	misbrugs-
problemer	ofte	har	følgevirkninger	af	somatisk	karakter.	
Dette skal suppleres med pædagogisk viden og indsigt 
i	 forhold	 til	misbrug	 og	 psykiatri.	 Denne	målgruppe	 er	
kendetegnet af en livsstil, hvor deres adfærd i nogle si-
tuationer og perioder kan virke stødende eller støjende 
på andre af målgrupperne, hvorfor boliger med gode 
vilkår for private zoner omkring nogle af fællesfunktio-
nerne	skal	have	høj	prioritet.	Hermed	skabes	gode	vilkår	
for, at naboskaber til andre målgrupper kan udvikle sig 
anerkendende og rummelige, fordi grupperne har ’deres 
egne rum’ at trække tilbage til, når de skal have fred og 
frihed	til	deres	livsform.	

2.3.5.2 Unge med behov for efterværnsboliger
Det drejer sig om anbragte unge, der ved en anbringel-
sen	uden	 for	 eget	hjem	og	 ved	overgang	 til	 det	 18.	 år	
har brug for et boligtilbud med nogen tilknytning til vej-
ledning fra det sociale område for at komme i gang med 
tilværelsen	 som	 ung	 voksen	 og	 velfungerende.	 Dette	
kunne være i form af opgangsfællesskab eller bofælles-
skab med mulighed for fællesspisning og med adgang til 
en	form	for	voksenkontakt	(lidt	som	et	kollegie).	Boligen	
skal have nærhed til offentlig transport, så uddannelse 
og	evt.	beskæftigelse	eller	aktivering	kan	passes,	og	helst	
ligge	 i	bynært	kvarter.	Denne	gruppe	af	unge	kan	dan-
ne et gensidigt givende naboskab til eventuelle andre af 
målgrupperne – især gruppen af ældre i plejebolig og 
dem,	der	er	kognitivt	velfungerende.

I	november	2014	blev	der	iværksat	et	initiativ	for	at	ska-
be lokale botilbud, der i højere grad bygger på den unges 
lokale tilknytning og på lokale ressourcer i tættere sam-
spil	med	hjemmet	og	netværket.	Dette	med	formålet	at	
styrke styringen af efterværnstilbud ved at bevare dem i 
Gribskov	Kommune.

2.3.5.3 Unge med potentiale 
Det	drejer	sig	om	udsatte	unge	mellem	15	og	23	år,	som	
har et potentiale for at komme til at udvikle sig til velfun-
gerende	 og	 selvstændige	 unge	 voksne.	Gruppen	 ligner	
målgruppen	beskrevet	i	2.3.5.2,	men	har	brug	for	tætte-
re, mere og faguddannet voksenkontakt i løbet af døgnet 
til vejledning omkring uddannelse, døgnrytme, beskæfti-
gelse,	styr	på	økonomi	og	dagligdag	samt	beskæftigelse.	
Muligheden for et gensidigt berigende naboskab mellem 
dem	og	eks.	kognitivt	velfungerende	ældre	er	til	stede.

2.3.5.4 Udsatte unge
Det	drejer	sig	om	unge	mellem	15	og	23	år,	der	er	udsat-
te	på	deres	udvikling	og	udfordrede	pga.	deres	familiære	
historik.	De	 ligner	gruppen	beskrevet	ovenfor,	men	har	
brug for endnu mere støtte og voksenkontakt med so-
cialpædagogiske kvalifikationer på grund af deres skrø-
belige ressourceprofil og eventuelle barndomsrelaterede 
udfordringer.	Udover	den	voksenstøtte,	der	er	beskrevet	
i	2.3.5.3	er	det	vigtigt	med	høj	grad	af	motivationsstøtte	
og	–træning.

Mindre misbrugstendenser ses i denne gruppe, som der-
for også har brug for kvalificeret og målrettet voksenstøt-
te, for at afvikle disse til fordel for fokus på udvikling af 
en	sund	og	selvstændig	 livsstil	og	 livsform.	Naboskaber	
til andre af velfærdsboliggrupperne er bestemt mulig og 
med	potentiel	værdi	 for	 især	denne	gruppe.	Naboerne	
skal dog udvælges nøje, og naboskabet skal formentligt 
fra tid til anden faciliteres af personalet omkring de for-
skellige	målgrupper.

2.3.5.5 Udfordrede og udfordrende unge
Det	drejer	sig	også	om	unge	på	mellem	15	og	23	år,	som	
har	en	del	flere	og	tungere	udfordringer.	Denne	gruppe	
er kendetegnet af misbrug, kriminalitet, dårlig tilknytning 
til uddannelse eller beskæftigelse og har generelt en ad-
færd,	 der	 kan	 betegnes	 som	 autonom	 og	 anarkistisk.	
Gruppen har behov for voksenkontakt og -vejledning det 
meste	af	døgnet.	

Boliger til denne gruppe unge må gerne være ældre, ru-
stikke og med mulighed for at de unge kan sætte deres 
eget	præg	på	boligen	og	området.	Boligerne	skal	ikke	pla-
ceres	i	bytætte	områder	eller	langt	ude	på	landet.	Gode	
trafikforbindelser	er	vigtige.	
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2.4 VIDEN OM MÅLGRUPPERNES 
BOLIGAFHÆNGIGE TRIVSEL

Dette kapitel folder den viden ud, der er gældende for de 
fire	målgrupper.	 For	hver	 af	disse	målgrupper	afsluttes	
med anbefalinger for velfærdsboligernes udformning og 
kvalitet,	og	som	de	indgår	i	udarbejdelse	af	anbefalinger.	

Kapitlet	afsluttes	med	et	skema	(tabel	2.2),	der,	ud	over	
hovedmålgrupperne, også indeholder under-målgrup-
per for at fremhæve de boligmæssige krav, der deles af 
de fleste målgrupper, og markerer, hvor det er vigtigt at 
tage	målgruppespecifikke	hensyn.

2.4.1 Borgere med demens 
Det er i det følgende prioriteret at beskrive især 
borgeren med moderat til svær demens’ boligafhængige 
trivsel.	 Ikke	 fordi	 alle,	 men	 en	 stor	 del,	 fremtidige	
plejehjemsbeboere vil tilhøre denne målgruppe, men 
fordi – med få undtagelser – god indretning for personer 
med demens også er god indretning for mange andre 
velfærdsbolig-brugere.	Især	den	ældste	del	af	de	tidligere	
beskrevne	målgrupper.

Borgeren med moderat til svær demens’ adfærd er ken-
detegnet ved, at angstoplevelser nemt provokeres frem, 
ofte ledsaget af udadreagerende adfærd i form af ag-
gressivitet	og	uro.	Angstoplevelserne	opstår,	fordi	perso-
nen med demens ikke forstår, hvad der foregår omkring 
dem.	De	kan	ofte	ikke	genkende	eller	finde	mening	i	al-
mindelige dagligdagsaktiviteter og gøremål, ligesom de 
ikke aflæser rum og formsprog i rum på samme måde, 
som	mennesker	med	 intakte	 kognitive	 funktioner.	 Det-
te skyldes, at personer med demens basalt set oplever 
rum	anderledes	end	kognitivt	raske	personer.	Selvom	alle	
mennesker har en individuel oplevelse af rum, steder, 
bygninger	etc.,	er	der	dog	en	stærk	fælles	definitions-	og	
forståelsesramme for former, funktioner og forventede 
stemninger.	 Det	 har	 personer	 med	 svær	 demens	 ikke.	
Er der noget, de ikke forstår, påvirkes oplevelsen af sik-
kerhed og tryghed negativt, og de kan blive angste og få 
instinktivt	lyst	til	at	flygte,	undvige	eller	forsvare	sig.	Fø-
lelsen af tilknytning er derfor afgørende for trivslen ved 
personer	med	 demens.	 Tilknytningen	 opstår	 og	 næres	
primært af menneskelig kontakt, men de fysiske rammer 
er stærkt medvirkende til at skabe disse rum og mulig-
heder	herfor.	Derudover	er	rummene	i	sig	selv,	med	de-
res udstyr og indretning, med til at påvirke oplevelsen af 
stemningen	–	eller	atmosfæren	–	i	rummet.

Dette er vigtigt, da borgeren med demens – uanset per-
sonalets tilstedeværelse – også vil have perioder i løbet 
af	døgnet,	hvor	de	er	alene.	Det	er	netop	 i	 tiden,	hvor	
man er alene, man er særligt opmærksom på omgivel-

serne	gennem	sansningen.	Atmosfæren	danner	en	følel-
sesmæssig fornemmelse af omverdenen, som menne-
sket	ofte	reagerer	på,	før	vi	når	at	analysere	den.	

Følelsen af tryghed og sikkerhed knytter sig til rum og 
miljøer, hvori vi føler os frie til at opholde og bevæge os i 
på	en	tryg	måde.	Hjemmet	er	oftest	associeret	til	netop	
sådan	et	 sted.	 Seng,	bord	og	 ildsted	er	 fra	 gammel	 tid	
konkrete hjemrelaterede rum i rummet, hvor mennesket 
i	 særlig	grad	 føler	 sig	 trygt	og	 sikkert.	Deraf	 følger	den	
ofte italesatte efterspørgsel på ’hjemlighed’ i plejeboli-
gen	 og	 de	 tilhørende	 fællesfunktioner.	 I	 fællesfunktio-
nerne findes personalet, som sammen med beboerne 
skaber og vedligeholder denne stemning af meningsfuld 
hjemlighed,	der	opleves	tryg	og	beroligende.	De	fysiske	
rammer er således med at til at understøtte personalets 
muligheder for at give beboerne den omsorg og pleje, 
som	er	beskrevet	i	2.3.

Der findes efterhånden flere anbefalinger til demens-
venlige	 velfærdsboliger	 (Terkildsen,	 2004,	 SBI,	 2015	 &	
Ældresagen,	2013).	Af	de	aktuelle	anbefalinger,	der	har	
relevans for denne analyse og den langsigtede boligstra-
tegiske plan, skal følgende fremhæves:

•	 2-rums boliger: Overskuelige torums-boliger med 
mulighed for at indrette som etrums, da dette styr-
ker	overblik	og	tryghed	i	egen	bolig.

•	 Nærhed til fællesskab: Overblik og nærhed til nært 
og	hjemligt	fællesskab	fra	egen	boligdør	(ingen	lan-
ge	gange,	hvor	man	ikke	kan	se,	hvor	andre	er).

•	 Boliggruppe på seks beboere: Det bolignære fælles-
areal til det, man kan beskrive som ’almindelig fami-
lieaktivitet’	 (madlavning,	 spisning,	hygge	og	hussy-
sler)	deles	optimalt	af	seks	beboere,	som	sammen	
er	 en	 boliggruppe.	 Øvrige	 fællesarealer,	 som	 ikke	
bruges dagligt, kan deles med andre boliggrupper – 
alt afhængig af funktionstype og brugsadfærd i stør-
relsen	6/12/18/+).

•	 Fællesrum med tilknytning og uforstyrrede aktivite-
ter: Fællesrum er overskuelige, trygge og med god 
mulighed for at opleve tilknyttethed og uforstyrrede 
aktiviteter	af	relevant	og	ønsket	karakter.	

•	 Multifunktionelle fællesrum med mulighed for 
skærmning: Fællesrum skal kunne anvendes til de 
aktiviteter,	 der	 aktuelt	 giver	mening	 for	beboerne.	
Rummene skal være multifunktionelle, men uden 
at alle muligheder er synlige samtidigt, da det øger 
beboernes koncentration om det, der aktuelt fore-
går.	Derfor	skal	fællesrum	også	kunne	underopdeles	
i overskuelige områder, hvor der er fokus på kerne-
aktiviteten og ikke, hvad der ellers er gang i andre 
steder	i	nærheden.

•	 Tryg wayfinding: Forløb mellem rum og områder, 
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der er nemt aflæselige i forhold til wayfinding og 
trygge	at	opholde	sig	i	undervejs	(især	om	aftenen,	
hvor store vinduesflader kan give spejlinger, der kan 
virke	 angstprovokerende).	 (Der	 findes	 ikke	 noget	
beskrivende ord for wayfinding på dansk, men det 
handler om, at kunne finde vej og orientere sig i byg-
ningen	og	omgivelserne).

•	 Enkel wayfinding: Planløsning og wayfinding, der er 
enkel,	logisk	og	kan	forstås	intuitivt.

•	 Klassisk formsprog: Et klassisk, genkendeligt forms-
prog a la en typisk enfamilieshus i de bolignære om-
råder.

•	 Ingen abstrakt formsprog: Helst ikke brug af ab-
strakt formsprog som eksempelvis abstrakte male-
rier	og	mange	forskellige	materialer.	

•	 Ingen dobbelthøje rum og skæve vinkler: Helst ikke 
brug	af	dobbelthøje	rum	og	mange	’skæve	vinkler’.

•	 Depot: Rummelig depot og opmagasineringsplads 
til	hjælpemidler	m.v.	i	både	egen	bolig	og	fællesom-
råderne.

•	 Velfærdsteknologi: Adgang til velfærdsteknologi og 
rehabiliterende	teknologier/aktiviteter	ex.	forberedt	
for	loftslift.

Velfærdsboligernes	 optimale	 geografiske	 placering	 ift.	
målgruppernes trivsel og fortsatte tilknytning til eget 
netværk, pårørende og omgivelserne peger på en bynær 
tilknytning med gode parkeringsforhold for gæster, samt 

sikre stiforbindelser fra matriklen og ud i nærområdet, 
hvor det vil være en fordel med tilbud af både kulturel, 
social	og	indkøbsmæssig	karakter.	Afhængigt	af	demen-
sens sværhedsgrad vil der være behov for en gradueret 
skærmning af hele eller dele af velfærdsboligerne/pleje-
hjemmet, således at de sværest demente ikke udsættes 
for	stress	eller	risici	pga.	forstyrrelser	i	omgivelserne	eller	
(for	 let)	afgang	til	eks.	 trafikerede	områder	eller	steder	
med	fare	for	at	falde,	drukne	eller	lignende.	

2.4.2 Voksne med udviklingshæmning
Som	antydet	i	2.3.2	findes	der	på	området	for	evidens	og	
vejledninger om boliger til voksne med udviklingshæm-
ning	ikke	meget	litteratur.	Derfor	bygger	dette	afsnit	på	
input fra Gribskov Kommunes egne medarbejdere inden 
for området og yderligere indhentning af anbefalinger og 
erfaringsviden	fra	samtaler	med	medarbejdere	 fra	bl.a.	
aspit.dk	og	fjordstjernen.dk	i	Holbæk.

Billedet, der tegner sig af kravene til velfungerende vel-
færdboliger til denne målgruppe og undergrupperne 
heri	 (ex	 Downs	 Syndrom,	 autisme	 eller	 ADHD),	 er	 på	
mange måde sammenlignelige med kravene til demens-
venlige	plejeboliger.	Den	store	forskel	handler	alene	om	
størrelsen af privatboligen i forhold til fællesarealer, hvor 
voksne med udviklingshæmning i højere grad kan og vil 
kunne overskue og ønske at bebo en torumsbolig, da 
dette giver dem den vigtige oplevelse af, at de har deres 

Foto: Sætteworkshop, d. 1.9.16
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egen bolig, hvori de kan leve, som de gerne vil, med egne 
venner	og	familie	på	besøg.

Mange beboere af velfærdsboliger blandt voksne med 
udviklingshæmning har et stort behov og ønske om at bo 
og leve ’som alle andre’, hvorfor traditionelle institutions-
lignende	velfærdsboliger	ikke	anbefales.	Det	er	vigtigt	at	
nedbryde et eventuelt boligkompleks af velfærdsboliger 
til denne målgruppe til det, man med et arkitektfagligt 
udtryk kalder ’menneskelig skala’ og ’tæt-lav’ i stil med 
mindre grupper af rækkehuse, der deler uderum og stør-
re	fællesfunktioner	i	stil	med	almindelige	bofællesskaber.	
Boligen har for mange udviklingshæmmede en meget 
stærk betydning for borgerens velbefindende, og de tå-
ler	helst	 ikke	 flytninger	eller	 for	 store	 institutionstyper.	
Derfor er det interessant at følge et nyt initiativ i Regi-
on Midtjylland med mobile hjem til autister, hvor det er 
muligt at flytte hele huset, så borgeren på denne måde 
kan blive boende i eget hjem, men samtidig blive flyttet 
(Region	Midtjylland,	2016).

Voksne med udviklingshæmning er en sammensat grup-
pe af forskellige typer af udviklingshæmning, som ikke 
indbyrdes	nødvendigvis	kan	bo	sammen.	Her	er	det	vig-
tigt at skelne mellem behov for forudsigelighed og struk-
tur, hvor den ene målgruppes adfærd kan være en anden 
målgruppes årsag til angst, frustration og årsag til kon-
flikter	og/eller	forskansninger	og	ensomhed	i	egen	bolig.	
Ved en gennemgang af indhentet data- og interviewma-
teriale om målgruppernes krav og behov til velfungeren-
de velfærdsboliger tegner der sig følgende anbefalinger:

• Torums boliger: Rummelige torumsboliger med god 
plads til at have gæster og leve ’eget liv’ på egne 
præmisser.

•	 Nærhed til fællesskab: Overblik og nærhed til nært 
og	hjemligt	fællesskab	fra	egen	boligdør	(ingen	lange	
gange,	hvor	man	ikke	kan	se,	hvor	andre	er).	Mange	
borgere med udviklingshæmning er udfordret af en 
tendens til udvikling af ensomhedsfølelse og heraf 
følgende isolation, hvis ikke der er gode forbindelser 
mellem rum for at være privat og rum for at opsøge, 
udvikle	og	fastholde	sociale	kontakter	og	relationer.

•	 Boliggruppe på seks beboere: Det bolignære fælles-
areal til det, man kan beskrive som ’almindelig fami-
lieaktivitet’	 (madlavning,	 spisning,	hygge	og	hussy-
sler)	deles	optimalt	af	seks	beboere,	som	sammen	
er	 en	 boliggruppe.	 Øvrige	 fællesarealer,	 som	 ikke	
bruges dagligt, kan deles med andre boliggrupper – 
alt afhængig af funktionstype og brugsadfærd i stør-
relsen	6/12/18/+).

•	 Ingen lange gange: Gange bør så vidt muligt undgås, 
da oplevelsen af, at der går nogen enten bagved el-
ler foran, for mange udviklingshæmmede er meget 

stressende, ligesom det giver en uhensigtsmæssig 
institutionsstemning, som de fleste i denne mål-
gruppe	reagerer	negativt	på.	

•	 Brede gange: Hvis der er gange i komplekset, er det 
vigtigt,	 at	 de	 er	 brede	 ’nok’.	 Beboerne	 skal	 kunne	
passere hinanden uden at overtræde hinandens ’pri-
vatzone’.	Ligeledes	skal	færden	på	eventuelle	gange	
understøttes af retningsanvisende indretning/skilt-
ning,	så	beboerne	kan	orientere	sig	undervejs.	

•	 Ingen visuel og auditiv støj: Visuel og auditiv støj 
skal	 undgås.	Dette	 er	 især	 vigtigt	 for	 borgere	med	
autismespektrumforstyrrelser	og	ADHD.

•	 Tydelig angivelse af fællesrummets funktion: Fæl-
lesrum skal helst ikke have mange og blandede funk-
tioner.	Rummenes	funktioner	og	anvendelsesformål	
skal være tydelig angivet i indretningen, så rumme-
ne understøtter beboernes oplevelse af tryghed og 
forudsigelighed.

•	 Økonomisk muligt: Boligerne skal være økonomiske 
overkommelige for borgerne, som for de flestes ved-
kommende ikke har haft eller har anden indkomst 
end	deres	tildelte	pension.	

•	 Depot: Rummelig depot og opmagasineringsplads 
til	hjælpemidler	m.v.	i	både	egen	bolig	og	fællesom-
råderne.

•	 Velfærdsteknologi: Adgang til velfærdsteknologi og 
rehabiliterende	 teknologier/aktiviteter	 /ex.	 forbe-
redt	for	loftslift.

Velfærdsboligernes	 optimale	 geografiske	 placering	 ift.	
målgruppernes trivsel og fortsatte tilknytning til eget 
netværk, pårørende og omgivelserne peger på en place-
ring i et parcelhuslignende kvarter med gode parkerings-
forhold for gæster, samt sikre stiforbindelser fra matrik-
len og ud i nærområdet, hvor det vil være en fordel med 
tilbud	af	både	kulturel,	social	og	indkøbsmæssig	karakter.	
Dette gælder primært for målgrupper med svær udvik-
lingshæmning, som vil profitere af et nærområde, der 
er overskueligt og inkluderende overfor denne særlige 
målgruppe.	 For	 udviklingshæmmede	med	 lettere	 funk-
tionsnedsættelser anbefales en boligplacering med ad-
gang til offentlig transport og en mere markant og vari-
eret bymæssig karakter, der giver målgruppen oplevelse 
af	at	’bo	som	de	fleste	andre’.	Ydermere	vil	det	for	denne	
målgruppe være optimalt med uddannelse og/eller be-
skyttet beskæftigelse i overskuelig distance til velfærds-
boligen.	

2.4.3 Voksne med psykiatrisk lidelse
Krav og efterspørgsel efter velfærdsboliger til voksne 
med psykiatriske lidelser undergår i disse år markante 
forandringer, som det er vigtig, at en kommunal bolig-
strategi	respekterer	og	integrerer.
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 OMGIVELSER DESIGNET TIL 
AT REDUCERE STRESS

•	 Enesengsstue med eget bad
•	Udformning af afdelinger, der 
tilgodeser	mindre	patient-
grupper

•	 Fleksible/flytbare	siddeplads-
er i opholdsrum

•	 Lavt	støjniveau,	god	akustik
•	 Udsyn	til	natur
•	 Haver,	som	er	tilgængelige	
for	patienter

•	 Naturalistisk/landskabelig	
kunst; ikke abstrakt kunst

•	Dagslyseksponering
•	 Personalestationer	tæt	på	
aktivitetsområde,	der	giver	
godt udsyn

•	 Andre	(hjemlige	kvaliteter,	
nem	wayfinding)

PATIENT KENDETEGN
Psykopatologi

REDUCERING AF 
STRESS HOS PATIENTER

BEDRE PERSONALE 
TRIVSEL

REDUCERING AF 
VOLDSHANDLINGER

STRESS
Grundet tvangsindlæggelse

Hvor borgere med alvorlige psykiske lidelser tidligere 
blev pensioneret og henvist til et permanent botilbud, 
opleves der nu en voksende tendens til, at disse borgere 
ønsker – og kan – bringes til at leve et liv, hvor den psy-
kiske lidelse er en del af et nærmest normalt liv og hvor 
den psykiatriske diagnose kun er den del at borgerens 
profil.	Derfor	ses,	at	relativt	færre	borgere	på	sigt	skal	bo	
i længerevarende botilbud, men i stedet bo i midlertidi-
ge botilbud, hvor der er fokus på rehabilitering, diagno-
semestring	og	udflytning	fra	begyndelsen.	Dette	skaber	
et relativt mindre behov for længerevarende botilbud, 
men et større behov for midlertidige tilbud samt tilbud 
i almindelige boligområder eksempelvis lejlighedsfæl-
lesskaber	eller	 andre	 former	 for	bofællesskaber	 (Bedre	
psykiatri,	2013).

Dog vil der stadigvæk være behov for permanente boli-
ger	til	de	svageste	borgere	med	psykiatriske	lidelse.	Disse	
borgere er kendetegnet af ofte komplekse dobbeltdiag-
noser og fremtrædende misbrug med deraf følgende 
risiko for kriminalitet og udvikling af konfliktsituationer 
omkring	boligen.	

Det konkrete omfang af denne udfordring i Gribskov 
Kommune har ikke været tilgængelig i data udleveret af 
Gribskov	eller	tilgængelige	databaser.	Dette	vil	kræve	en	
nærmere undersøgelse

Generelt må man trække på evidens og anbefalinger, 
der har sine rødder i hospitalspsykiatrien, for at beskrive 

aktuelle og fremtidige krav til velfærdsboliger for voksne 
med	psykiske	 lidelser.	Derudover	er	beskrivelsen	blevet	
suppleret med samtaler med videnspersoner fra Region 
Syddanmarks	psykiatri.

Forskning viser, at en hospitalsafdelings fysiske miljø kan 
medføre	 øget	 stressniveau	 hos	 patienterne.	 Stress	 kan	
for	en	psykiatrisk	patient	medføre	aggression.	Arkitektu-
ren i og omkring en psykiatrisk afdeling kan modsat også 
påvirke	 patienternes	 stressniveau	 i	 en	 positiv	 retning.	
Forskningsresultater peger på en række elementer, der 
kan dæmpe følelsen af stress hos patienterne; se figur 
3.3	(Ulrich	2003,	Ulrich	2004,	Weiss	&	Lemche	2011).

Figurens budskab er enkelt: Omgivelsernes design kan 
hjælpe til at reducere stress, hvilket videre reducerer an-
tallet	af	voldshandlinger.	Begge	dele	påvirker	beboernes	
og	personalets	interaktion	og	trivsel.

Mere konkret viser figuren, at enestuer/bolig med eget 
bad, og afdelinger, der tilgodeser mindre beboergrup-
per, har udsyn og udgang til natur, god akustik, privat-
hedsfremmende	 omgivelser	 etc.,	 kan	 være	 med	 til	 at	
reducere patienternes stressniveau, og dermed også ag-
gressionsniveauet, hvorved vilkår for rehabiliterende og 
sygdomsmestrende	indsatser	kan	understøttes.

Naturligt lys reducerer depression hos patienter og ind-
virker	positivt.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	der	på	patienter-
nes	sengestuer	er	naturligt	lys	og	udsyn	til	naturen.	Ud-

Figur 2.3 Rum, indretning og stress i psykiatrien.
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syn til naturen bidrager til at reducere negative følelser 
såsom	angst	og	vrede.	Det	mentale	velbefindende	gav-
nes ligeledes af ophold i grønne områder, som dermed 
har	en	generel	positiv	helbredseffekt.	Flere	forskningsre-
sultater peger på, at blot fem minutters ophold i ethvert 
grønt	miljø	om	dagen	pr.	patient	er	tilstrækkelig	tid	til	at	
fremme	en	positiv	effekt	på	humør	og	selvværd.	

Det er også muligt, igennem terapihaver, at indrette 
naturen,	 så	 den	 udvikler	 helbredet	 positivt.	 Denne	 te-
rapiform anvender haverummet, havearbejde og andre 
haveaktiviteter	til	bl.a.	at	forbedre	fysisk	og	mental	sund-
hed, samt ikke mindst social aktivitet, der mindsker mål-
gruppens	tendens	til	isolation.	Haveterapi	er	især	gavnlig	
i behandlingen af stress og mental udbrændthed, og kan 
også være forebyggende overfor andre stressrelaterede 
sygdomme.	Udførelsen	af	få	og	enkle	aktiviteter	i	haven	
kan dæmpe det autonome nervesystems alarmbered-
skab, og herigennem fremme balancen i hjernefunkti-
onerne, ligesom aktiviteter i uderummet understøtter 
forebyggelse	 og	 indsats	 i	 relation	 til	 fysisk	 bevægelse.	
Især efterspørges flere og mere varierede fælles ude- og 
inderum	til	sociale-	og	fysiske	aktiviteter.

Ved en gennemgang af indhentet data- og interviewma-
teriale om målgruppernes krav og behov til velfungeren-
de velfærdsboliger tegner der sig følgende anbefalinger:

•	 Et-torums boliger:	Et-torumsboliger	med	eget	bad.	
Størrelsen afhænger af boligens eventuelle midlerti-
dige	karakter.	Er	det	en	permanent	bolig,	bør	denne	
være ’stor nok’ til at borgeren kan leve et privat liv 
med plads til gæster og mulighed for almindelige 
hjemmeaktivitet	så	som	madlavning	og	rengøring.

•	 Overskuelige boliggrupper: Overskuelige boliggrup-
per,	der	er	placeret	omkring	fællesfunktioner.

•	 Ingen lange gange: Undgå institutionslignende plan-
løsninger	med	lange	gange.

•	 Ingen abstrakt formsprog: Bygningens formsprog og 
indretning må ikke være for abstrakt, eksempelvis 
abstrakte malerier, da dette stresser især skizofrene 
og	paranoide	borgere.	

•	 Boliggruppe på 8-10 beboere: Det bolignære fælles-
areal til det, man kan beskrive som ’almindelig fami-
lieaktivitet’	(madlavning,	spisning,	hygge	og	hussys-
ler)	deles	optimalt	af	otte-10	beboere,	som	sammen	
er	 en	 boliggruppe.	 Øvrige	 fællesarealer,	 som	 ikke	
bruges dagligt, kan deles med andre boliggrupper - 
alt afhængig af funktionstype og brugsadfærd i stør-
relsen	8/16/+).

•	 Hjemlig indretning: Indretningen skal grundlæg-
gende være hjemlig og af-institutionaliseret, men 
for midlertidige boliger anbefales der også en mere 
’kursus sted’-stemning med fokus på at understøtte 

borgere,	der	er	”på	vej”.
•	 Eget præg på bolig og omgivelser: Bygningerne må 

gerne – for visse af disse målgruppers vedkommen-
de – invitere til, at beboerne kan sætte deres eget 
præg på boligerne og omgivelserne, da dette styrker 
deres	oplevelse	af	meningsfuldhed	og	trivsel.

Velfærdsboligernes	 optimale	 geografiske	 placering	 ift.	
målgruppernes trivsel og fortsatte tilknytning til eget 
netværk, pårørende og omgivelserne peger på en bynær 
tilknytning med gode parkeringsforhold for gæster, samt 
sikre stiforbindelser fra matriklen og ud i nærområdet, 
hvor det vil være en fordel med tilbud af både beskæf-
tigelsesmæssig, uddannelsesmæssig, kulturel, social og 
indkøbsmæssig	 karakter.	 For	 dele	 af	målgruppen	er	 en	
placering uden for byerne være at foretrække for at un-
derstøtte gruppens og beboernes behov for at kunne 
være sig selv i uforstyrrethed fra andres blikke eller be-
hov	for	ikke	at	have	(for)	nem	adgang	til	at	udvikle	eller	
vedligeholde	misbrug	af	alkohol	eller	stoffer.	

2.4.4 Voksne og ældre med funktionsnedsættelse og 
bevarede kognitive evner
For denne – mindre – målgruppe gælder, at de har et 
stort behov for privat bolig, hvori den nærmest fuldt 
kompenserende pleje og rehabiliterende indsats kan ud-
føres.	Borgeren	vil	have	et	stort	behov	for	at	møde	andre	
beboere eller matrikelnære naboer med samme kogniti-
ve	funktionsniveau	(Erhvervs-	og	byggestyrelsen,	2010).	

• Torums bolig: Rummelig torumsbolig med plads til 
gæster	og	pårørende.

• Handicapvenlig: Handicapvenlig og med gode kon-
cepter	for	tilgængelighed	i	og	omkring	boligen.

• Depot: Rummelig depot og opmagasineringsplads 
til	hjælpemidler	m.v.	i	både	egen	bolig	og	fællesom-
råderne.

• Velfærdsteknologi: Adgang til velfærdsteknologi og 
rehabiliterende	 teknologier/aktiviteter/eks.	 forbe-
redt for loftslift

• Parkering af handicapbil:	Plads	til	parkering	af	evt.	
handicapbil.

Velfærdsboligernes optimale placering til denne mål-
gruppe vil være i bynære omgivelser med varierede  
indkøbs-	og	aktivitetsmuligheder.	Der	skal	være	høj	grad	
af handicapvenlig tilgængelighed fra egen bolig til de of-
fentlige rum på og uden for matriklen, hvori borgeren 
kan færdes spontant og ubesværet i kraft af egne hjæl-
pemidler/transportmidler.	

2.4.5 Andre mulige målgrupper til velfærdsboligerne
Disse målgrupperne er også potentielle beboere af vel-
færdsboliger	i	Gribskov	kommune.	De	er	ikke	for	nuvæ-
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rende inkluderet i mængden, der har været inkluderet i 
datamaterialet	for	dette	konceptprogram.	Men	i	erken-
delse af, at der igennem de forskellige workshops har 
rejst sig en opmærksomhed på, at disse målgrupper i 
fremtiden både kan og måske også bør inddrages i mæng-
den af målgrupper til velfærdsboliger, er det relevant at 
ridse disse målgruppers boligafhængige trivselsfaktorer 
op.	Det	skal	dog	understreges,	at	denne	beskrivelse	ikke	
har haft samme prioriterede analysefokus, som de andre 
målgrupper, da de som ovenfor beskrevet jo er ’stødt til’ 
projektet	undervejs	i	processen.

2.4.5.1 Borgere på kanten af socialboligtilbud 
og plejeboliger
Denne målgruppe har mange overlappende ligheds-
punkter	 med	målgruppen	 beskrevet	 i	 2.4.4.	 Boliger	 til	
denne	målgruppe	omtales	af	og	til	som	’skæve	boliger’.	
Målgruppens livsstil betinger, at boligen er robust over-
for	beboerens	egne	ønsker	for	tilpasning	af	denne.	Livs-
stilen betinger også, at placeringen af boligen skal indfri 
behovet for at kunne være privat og leve i fred med egen 
livsstil uden at være udstillet for andre og uden at genere 
andre.	Omvendt	har	målgruppen	også	–	på	grund	af	de-
res livsstil og de bagvedliggende årsager hertil – behov 
for ikke at føle sig gemt væk og ekskluderet fra samfun-
det.	

•	 1-2-rums boliger med eget bad: 1 – 2 rumsboliger 
med	 eget	 bad.	 Størrelsen	 afhænger	 af	 boligens	
eventuelle	midlertidige	 karakter.	 Er	 det	 en	 perma-
nent bolig, bør denne være ’stor nok’ til at borgeren 
kan leve et privat liv med plads til gæster og mulig-
hed for almindelige hjemmeaktivitet så som madlav-
ning	og	rengøring.

•	 Eget præg på bolig og omgivelser: Bygningerne må 
gerne – for visse af disse målgruppers vedkommen-
de – invitere til at beboerne kan sætte deres eget 
præg på boligerne og omgivelserne, da dette styrker 
deres	oplevelse	af	meningsfuldhed	og	trivsel.

•	 Handicapvenlig: Handicapvenlig og med gode kon-
cepter	for	tilgængelighed	i	og	omkring	boligen.

•	 Boligen og omgivelserne skal have private, indkigs-
frie zoner og zoner, der åbner sig til omgivelserne 
uden at give oplevelsen af at være ’for tæt’ på hin-
anden.	

•	 Parkering	af	egen	bil	eller	andet	transportmiddel.	
•	 Økonomisk	muligt:	Boligerne	skal	være	økonomiske	

overkommelige for borgerne, som for de flestes ved-
kommende ikke har haft eller har anden indkomst 
end	deres	tildelte	pension.	

Det har ikke været muligt at finde yderligere og anbefa-
lelsesværdig evidens omkring denne målgruppes boligaf-
hængige	trivsel.	

2.4.5.2 Unge med behov for efterværnsboliger
Velfærdsboligen til denne målgruppe har en midlertidig 
funktion.	Den	unge	skal	i	boligen	og	omgivelserne	udvik-
le og styrkes evnerne til at leve et liv som ung voksen 
med rettigheder, pligter og ambitioner/mål for blandt 
andet	uddannelse	og	beskæftigelser.	Boligerne	skal	der-
for være lignende et kollegium, hvor beboeren har sin 
egen bolig i omgivelser og naboskaber, der opleves tryg-
ge og stimulerende og som en mere smidig overgang til 
en	selvstændig	voksentilværelse.

En	amerikanske	undersøgelse	(Kroner,	Mark	og	Alvin	Ma-
res,	2011),	viser	at	de	tidligere	anbragte	unge,	som	bor	
i selvstændige boligformer med støtte klarer sig bedre 
end unge, der for eksempel efter anbringelsen fortsat 
bor på institutioner eller bor hos venner og netværk, når 
det kommer til at gennemføre uddannelse, undgå hjem-
løshed	og	få	arbejdserfaring.
Målgruppen kan have vanskeligheder med blandt andet 
skolegang	og	udadreagerende	adfærd.	Den	amerikanske	
undersøgelse peger på, at tidligere anbragte unge der 
bor i en selvstændig bolig med støtte, har færre psyki-
ske problemer og i færre tilfælde har begået kriminalitet, 
end	tidligere	anbragte	unge,	der	bor	på	anden	vis.
En undersøgelse fra Ankestyrelsen for Socialstyrelsen fra 
2011	 (Ankestyrelsen,	 2011)	 viser,	 at	 kommunerne	 ofte	
anvender eget værelse som en del af en strategi til at 
hjælpe de unge på vej til en selvstændig voksentilværel-
se.	Tre	ud	af	fire	kommuner	anvender	i	dag	eget	værelse	
som en del af efterværn, og kommunerne forventer at 
benytte	eget	værelse	i	større	udstrækning	fremover.	Der	
er synes derfor at være god fornuft i at Gribskov Kommu-
ne inkluderer denne målgruppe til fremtidens velfærds-
boliger	i	kommunen.	

•	 1-2-rums	boliger	med	eget	bad.	Størrelsen	afhæn-
ger	af	boligens	eventuelle	midlertidige	karakter.	Er	
det en permanent bolig, bør denne være ’stor nok’ 
til at borgeren kan leve et privat liv med plads til gæ-
ster og mulighed for almindelige hjemmeaktivitet så 
som	madlavning	og	rengøring.

•	 Kollegieagtig typologi med fællesrum til eksempelvis 
madlavning,	tøjvask	og	sociale	aktiviteter.

•	 Placeret tæt på offentlig transport til nem adgang 
for	uddannelse,	beskæftigelser	og	fritidsaktiviteter.

•	 Gerne i naboskaber med andre målgrupper, som de 
unge	kan	 interagerer	med.	Det	kunne	være	 lettere	
demente, ældre med funktionsudfordringer og æl-
dre	i	dagcenter.

Det har ikke været muligt at finde yderligere og anbefa-
lelsesværdig evidens omkring denne målgruppes boligaf-
hængige	trivsel.
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2.4.5.3 Unge med potentiale
Ligner gruppen af unge med behov for efterværnsboliger 
(2.4.5.2),	men	har	behov	for	mere	støtte	og	professionel	
voksenkontakt.	Derfor	skal	boligerne	have	tilknytning	til	
fællesfunktioner, hvor dette kan opsøges og aktiviteter 
der	træner	til	en	sund	voksentilværelse	kan	foregå.	
Det anbefales, at boliggrupperne ikke er alt for store 
(<10)	og	at	der	er	mere	udenomsplads	mellem	dem	og	
andre målgrupper og beboere, 
Det har ikke været muligt at finde yderligere og anbefa-
lelsesværdig evidens omkring denne målgruppes boligaf-
hængige	trivsel.

2.4.5.4 Udsatte unge
Ligner gruppen af unge med behov for efterværnsboliger 
(2.4.5.2),	men	har	behov	for	at	mere	støtte	og	professio-
nel	voksenkontakt.	Derfor	skal	boligerne	have	tilknytning	
til fællesfunktioner, hvor dette kan opsøges og aktivite-
ter af mere motivationsstøttende og –trænende karakter 
kan	foregå.	
Det anbefales, at boliggrupperne ikke er alt for store 
(<10)	og	at	der	er	(endnu)	mere	udenomsplads	mellem	
dem og andre målgrupper og beboere, ligesom naboska-
ber	med	meget	svage	målgrupper	bør	undgås.	
Det er også vigtigt, at der er personale- og mødefacilite-
ter, da der omkring denne målgruppe er mange koordi-
nerende, udredende, rådgivende og terapeutiske aktivi-
teter.
Det har ikke været muligt at finde yderligere og anbefa-
lelsesværdig evidens omkring denne målgruppes boligaf-
hængige	trivsel.

2.4.5.5 Udfordrede og udfordrende unge
Der findes generelt ikke meget evidens og megen forsk-
ning på området for unges boligafhængige trivsel – og 
heller	ikke	for	denne	målgruppe.	Men	som	det	allerede	
er	beskrevet	 i	2.3.5.5	er	det	vigtigt,	 at	boligerne	gerne	
må være ældre, rustikke og med gode muligheder for at 
de unge kan sætte deres eget præg på boligen og områ-
det.	Denne	gruppe	unge	har	meget	 få	eller	 ingen	 tidli-
gere oplevelse af hvad det vil sige at ’høre til et sted’ og 
’at	være	hjemme’.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	denne	gruppe	
kan og må udvikle denne følelse og afprøve de personlige 
præferencer,	der	knytter	sig	til	begrebet	’hjem’.	
På grund af denne gruppes ofte udadreagerende adfærd 
skal naboskaber overvejes nøje men ikke undgås, da 
målgruppen undervejs at bo i en velfærdsbolig skal have 
gode vilkår for at udvikle social kompetencer for omgang 
med	andre	mennesker	i	det	omgivende	samfund.	Akusti-
ske forhold omkring naboskaber skal iagttages, at denne 
målgruppe	ofte	nyder	at	spille	høj	musik.
Selve	boligen	kan	ligne	efterværnsboligen	(2.4.5.2),	men	
der er behov for fællesfunktioner både ude og inde 
svarende	til	2.4.5.4	og	gerne	med	endnu	mere	plads	til	

udfoldelser	og	spontane,	sociale	aktiviteter.	Det	er	også	
vigtigt, at der er personale- og mødefaciliteter, da der 
omkring denne målgruppe er mange koordinerende, ud-
redende,	rådgivende	og	terapeutiske	aktiviteter.
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Ældre med moderat demens
Ældre med svær demens

Voksne og ældre med udvikling-
shæmning,	autisme,	erhvervet	eller	
medfødt hjerneskade, der er i stand 
til	at	bo	i	en	selvstændig	bolig	i	et	
bofællesskab, men med behov for 
individuel	støtte	på	enkelte	områder.

Voksne og ældre med udvikling-
shæmning,	autisme,	erhvervet	eller	
medfødt hjerneskade, der har behov 
for	botilbud	med	støtte	hele	døgnet.

Voksne med moderate psykiske 
lidelser,	der	er	i	stand	til	at	bo	i	en	
selvstændig bolig i et bofællesskab, 
men	med	behov	for	individuel	støtte	
på	enkelte	områder.

Voksne med svære og langvarige 
psykiske lidelser, der har behov for 
botilbud	med	støtte	hele	døgnet.

Voksne	med	let	til	middel	funktion-
snedsættelse	der	er	i	stand	til	at	bo	
i en selvstændig bolig i et bofælless-
kab, men med behov for individuel 
støtte	på	enkelte	områder.

Voksne	med	middel	til	svær	funk-
tionsnedsættelse,	der	har	behov	for	
botilbud	med	støtte	hele	døgnet.

Torums boliger
Nærhed	til	fællesskab
Boliggruppe på seks beboere
Fællesrum	med	tilknytning	og	
uforstyrrede	aktiviteter
Multifunktionelle	fællesrum	med	
Mulighed for skærmning
Tryg	wayfinding
Enkel	wayfinding
Klassisk formsprog
Ingen abstrakt formsprog
Ingen dobbelthøje rum og skæve 
vinkler
Depot
Velfærdsteknologi

Torums boliger
Nærhed	til	fællesskab
Boliggruppe på seks beboere
Ingen lange gange
Brede gange
Ingen	visuel	og	auditiv	støj
Tydelig angivelse af fællesrum-
mets	funktion
Økonomisk	muligt
Depot
Velfærdsteknologi 

Et-torums boliger
Overskuelige boliggrupper
Ingen lange gange
Ingen abstrakt formsprog
Boliggruppe	på	otte-10	beboere
Hjemlig indretning
Eget præg på bolig og omgivelser

Torums bolig
Handicapvenlig
Depot
Velfærdsteknologi
Parkering af handicapbil

Tabel 2.2: Oversigt over målgruppernes specifikke krav, samt hvilke krav, der 
gør sig gældende på tværs af målgrupperne.

Borgere med demens

Borgere	med	autisme,	
erhvervet eller med-
født hjerneskade eller 
udviklingshæmning.

Borgere med psykiske 
lidelser

Borgere	med	funktion-
snedsættelse,	bevare-
de	kognitive	evner	og	
eventuelt oplevelse af 
ensomhed

OVERORDNEDE 
MÅLGRUPPE

Torums boliger

Nærhed	til	fællesskab

Boliggruppe på 6 beboere

Depot

Velfærdsteknologi

Ingen lange gange

Ingen abstrakt formsprog

OPDELING AF 
MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPENS 
KRAV OG BEHOV

FÆLLES KRAV 
OG BEHOV
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2.5 FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS BEHOV 
FOR VELFÆRDSBOLIGER

I forståelsen af fremtidens efterspørgsel på velfærdsbo-
liger er det fordelagtigt at betragte trekanten med bor-
ger-, bolig- og servicetypologier, som blev præsenteret 
i	kapitel	1.	Det	grundlæggende	er	her,	at	alle	tre	typolo-
gier	spiller	sammen	i	skabelsen	af	det	fremtidige	behov.	
Med denne model for øje bliver forventningerne til de 
forskellige	velfærdsboliger	diskuteret	nedenfor.
Den	aktuelle	efterspørgsel	udfoldes	i	kapitel	3.

2.5.1 Forventninger til fremtidens 
efterspørgsel af plejeboliger
Som tidligere beskrevet forudsiger den demografiske ud-
vikling	et	stigende	antal	(meget)	ældre	i	Gribskov.	Beho-
vet for plejeboliger forventes dog ikke at stige proporti-
onelt	med	antallet	af	ældre.	I	nedenstående	tabel	ses,	at	
antal	boliger	i	plejeboliger	pr.	1.000	65+	årige	har	været	
faldende	siden	2010.	Der	er	altså	færre	plejeboliger	pr.	
ældre	borger	i	Gribskov	i	dag	end	for	5-6	år	siden.	

KL fremskriver, at der fortsat vil være en faldende efter-
spørgsel	på	plejeboliger.	Mange	kommuner	melder	om	
ledige boliger, og udviklingen synes at skyldes flere for-
skellige faktorer, der både relaterer sig til bolig-, borger- 
og	servicetypologier.	Blandt	andet,	at	den	almene	boligs-
tandard er forbedret, og udbuddet af velfærdsteknologi 
er voksende, samtidig med – eller som konsekvens heraf 
– at flere ældre ønsker at, og faktisk kan, blive boende i 
egen	bolig	på	trods	af	 funktionstab	og	behov	for	pleje.	
Dette kan på sigt ændre kapacitetsbehovet og det tvær-
sektorielle samarbejde især omkring den ældre medicin-
ske	patient.	Ydermere	er	der	flere	ældre,	der	mener,	at	
plejeboligerne	generelt	er	 for	små.	Det	ønskes	 i	højere	
grad at få større boliger, hvilket medfører, at flere ældre 
vælger	at	blive	boende	i	egen	bolig	(KL,	2010).

I	 2014	 udarbejdede	 Gribskov	 Kommune	 en	 plejebolig-
prognose baseret på et prognoseværktøj udarbejdet af 
KL.	 I	prognosen	er	blandt	andet	 inddraget	befolknings-
prognosen	for	Gribskov	fra	2014	samt	den	ovenstående	
tendens	 til	 faldende	efterspørgsel.	Prognosen	 fremskri-
ver,	at	der	i	år	2025	vil	være	133	personer	på	venteliste	
under	forudsætning	af	uændret	kapacitet.	Dette	vil	med-
føre	et	behov	for	103	ekstra	plejeboliger	i	2025	(forskel-
len	skyldes	en	accept	af	en	venteliste	med	op	til	30	bor-
gere	(Plejeboliganalyse	med	fokus	på	kapacitet,	2014)).	
Prognosen viser altså, at der er behov for udvidelse af 
kapaciteten	på	plejeboliger	i	Gribskov	(Plejeboliganalyse	
med	fokus	på	kapacitet,	2014).

Samlet er den generelle tendens altså, at ældre bliver 
boende i egen bolig i længere tid og dermed fremskri-
ves,	at	andelen	af	plejeboliger	pr.	indbygger	er	faldende.		
Denne tendens er grundlæggende positiv, da den afspej-
ler	de	ældres	ønsker	og	muligheder.	Dog	fremskrives,	at	
behovet for antallet af plejeboliger er stigende grundet 
den demografiske udvikling samt den ændrede sund-
hedsprofil.

2.5.2 Forventninger til fremtidens efterspørgsel 
på midlertidige pladser
Der er overordnet tre boligtypologier inden for midler-
tidige pladser; genoptræningspladser, aflastningspladser 
samt	 akutpladser.	 Det	 fremtidige	 behov	 afhænger	 der-
med af, hvorledes behovet for de forskellige typologier 
udvikler	sig.	

Behovet for genoptræningspladser er i høj grad afhæn-
gig	af	tendenser	på	hospitalsområdet.	Der	har	været	en	
stigende tendens i andelen af borgere, der udskrives fra 
sygehus	med	en	genoptræningsplan.	Tendensen	forven-
tes fortsat at være stigende i de kommende år, hvilket 

2008

35,8

2009

44,5

2010

48,5

2011

41,5

2012

38,0

2013

37,7

2014

36,1

2015

34,9

PLEJEBOLIGER PR. 1.000 
65+ ÅRIGE
  
Andel

Tabel 2.3: Udviklingen i andelen af plejeboliger pr. 1.000 65+ årige i Gribskov Kommune
Kilde: Social og Indenrigsministeriet
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øger	behovet	 for	genoptræningspladser	 (Plejeboligana-
lyse	med	 fokus	på	kapacitet,	2014).	Dertil	 kommer	ud-
viklingen af stadigt mere accelererende hospitalsophold 
for især den ældre medicinske patient, ændrede samar-
bejdsformer	mellem	 kommune	 og	 hospital	 (Sundheds-
styrelsen,	2016)	og	generelt	stadigt	stigende	omfang	af	
ambulante behandlingsformer, som også kan forventes 
at	øge	efterspørgslen	på	genoptræningspladser.	

Behovet for aflastningspladser er i høj grad afhængig af 
kapaciteten	på	permanente	plejeboliger.	En	lav	kapacitet	
på permanente plejeboliger kan medføre et øget pres 
på særligt aflastningspladserne samt venteophold til en 
permanent	bolig	(Plejeboliganalyse	med	fokus	på	kapa-
citet,	2014).

Det fremtidige behov for både genoptrænings- og aflast-
ningspladser	afhænger	også	af	 servicetypologier.	Dette	
refererer primært til art og omfang af pleje og praktisk 
hjælp	i	eget	hjem.	Den	gennemsnitlige	længde	af	ophol-
dene	er	faldet	fra	45	dage	i	2010	til	33	dage	i	2014	for	
genoptrænings-	 og	 aflastningspladserne.	Der	 foreligger	
en målsætning om, at opholdene i de midlertidige plad-
ser	 ikke	må	overskride	28	dage	 (Plejeboliganalyse	med	
fokus	 på	 kapacitet,	 2014).	 Hvis	 denne	målsætning	 op-
nås	vil	behovet	for	midlertidige	pladser	falde.	Ydermere	
er behovet i høj grad afhængig af arten og omfanget af 
hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvor borgeren har 
mulighed	for	at	blive/komme	tilbage	til	egen	bolig.	Det	
kan	forekomme	des	større	mulighed	for	pleje	i	eget	hjem.	

Udviklingen	bør	følges	nøje	på	ajourført	datagrundlag.
Vedrørende akutpladser gælder, at disse er til borgere, 
der akut har brug for en midlertidig plads på grund af 
uforudsigelige	helbredstruende	faktorere.	Efterspørgslen	
på disse pladser forventes at stige i fremtiden i takt med 
antallet	af	borgere	med	multidiagnoser.	Efterspørgslen	af	
disse pladser afhænger i høj grad at samarbejde mellem 
egen	læge,	hospital,		hjemmesygepleje	og	hjemmepleje.	

Ydermere har målsætningen om nedbringelse af ven-
tedage ved indlæggelser på hospitaler betydning for 
fremtidens	efterspørgsmål	på	alle	tre	slags	pladser.	Grib-
skov har fremskudt visitation, hvilket vil sige, at der er 
en visitator fra Gribskov Kommune til stede hver dag på 
Hillerød	 Hospital.	 Visitatoren	 har	 til	 opgave	 at	 vurdere	
udskrivningsklare	patienter.	Dette	med	formålet	at	hjem-
tagningen kan foregå så hurtigt som muligt med den ret-
te	hjælp.	Den	 fremskudte	visitator	 styrer,	 i	 samarbejde	
med den centrale visitation, kommunens midlertidige 
og	 akutte	 plejepladser.	 Siden	 indførelsen	 af	 fremskudt	
visitation	er	antallet	af	ventedage	reduceret	væsentligt.	I	
2014	udvidede	Gribskov	kapaciteten	med	12	ekstra	ple-
jeboliger samt to midlertidige pladser målrettet borgere 
med	demens;	i	2015	med	yderligere	to	akutpladser.	Ka-
pacitetsudvidelsen forventes at kunne medføre et yder-
ligere	 fald	 i	 ventedagene.	 Ydermere	overvejes	 om	ord-
ningen	skal	udvides	til	Frederikssund	Hospital.	Dette,	da	
indlæggelsesmønstret på de to hospitaler synes at have 
ændret	sig	(Altinget,	2015).
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Figur 2.4 Antal ventedage pr. 100 indlæggelser 65+ årige. 
Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik FOLKI2014
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I	2014	havde	Gribskov	Kommune	7,9	ventedage	pr.	100	
indlæggelser, hvilket ligger lidt under landsgennem-
snittet	 (den	sorte	 streg	på	 figur	2.4)	 (Nøgletalsrapport,	
2015).	Antallet	 af	 ventedage	giver	udslag	 i	 en	 følgeud-
gift	afregnet	efter	dagstakst	(Nøgletalsrapport,	2015).	En	
yderligere reduktion af antal ventedage kan eventuelt 
realiseres ved udvidelse af fremskudt visitation til Frede-
rikssund	Hospital.

Samlet set vil der være et stigende behov for midlerti-
dige i fremtiden grundet det stigende antal ældre, samt 
den	ændrede	sundhedsprofil.	

2.5.3 Forventninger til fremtidens efterspørgsel 
efter ældreboliger 
Fremtidens efterspørgsmål på ældreboliger er i høj grad 
afhængig	af	borgertypologien.	Med	en	stigende	ældre-
befolkning i kommunen vil der også komme et stigende 
behov	for	ældreboliger.	I	en	analyse	fra	2011	er	det	esti-
meret,	at	der	 i	 år	2017	er	behov	 for	312	ældreboliger,	
i	2018	et	behov	for	321	og	i	2021	et	behov	på	350	æl-
dreboliger.	Det	 er	 71	 flere	 boliger	 end	 i	 dag	 (Ældrebo-
liganalyse	med	fokus	på	kapacitet,	2011).	Prognosen	er	
dog udelukkende baseret på, at andelen af borgere i en 
aldersgruppe, der har behov for en ældrebolig, er kon-
stant.	 Altså	 vil	 andelen	 af	 boliger	 pr.	 borger	 være	 kon-
stant,	mens	antallet	af	boliger	er	stigende.	Dog	vil	andre	
faktorer i borgertypologien, som den almene sundheds-
tilstand, påvirke efterspørgslen, men også boligtypologi-
er som den generelle boligstandard, konjunkturer samt 
servicetypologier som udviklingen i muligheden for, at 
borgeren kan blive i eget hjem, vil påvirke behovet for 
ældreboliger	i	fremtiden.

Udviklingen	bør	følges	nøje	på	et	ajourført	datagrundlag.

I nedenstående tabel ses det, at andelen af ældreboliger 
pr.	1.000	65+	årige	har	været	faldende	i	den	seneste	år-
række.	Der	er	altså	færre	boliger	pr.	ældre	borger	i	Grib-
skov	i	dag	end	for	eksempelvis	5	år	siden.

Ydermere har ældreboligernes boligtypologi betydning 
for	fremtidens	efterspørgsel.	Dette	gælder	især	i	forhold	
til	 boligstørrelse	 og	 beliggenhed.	 Langt	 størstedelen	 af	
ældre,	 der	 bor	 i	ældreboliger,	 er	 enlige.	 Dette	 har	 be-
tydning	 for	 boligernes	 størrelse.	 Erfaringsmæssigt	 ses	
det,	at	det	kan	være	svært	at	udleje	store	ældreboliger.	
Efterspørgslen på de enkelte ældreboliger er ligeledes i 
høj	grad	påvirket	af,	hvor	boligerne	er	placeret.	Her	ses	
det, at der er mindre efterspørgsel på boliger i de mindre 
lokale samfund eller i boliger beliggende mere perifert 
i	 de	 større	 byer.	 Placering	 i	 nærhed	 af	 plejecenter	 kan	
eventuelt også have en indflydelse på aflastning af be-
hovet	for	plejeboliger	(Ældreboliganalyse	med	fokus	på	
kapacitet,	2011).

Samlet forventes det, at efterspørgslen på ældreboliger 
i fremtiden er stigende, men at efterspørgslen ikke kun 
relaterer	 sig	 til	 den	 stigende	ældrebefolkning.	Dertil	 er	
det vigtigt, at der fokuseres på, hvilke ældreboliger der 
efterspørges.

2.5.4 Forventninger til fremtidens efterspørgsel efter 
boliger til borgere med autisme, erhvervet eller med-
født hjerneskade eller udviklingshæmning
Det vurderes, at der i fremtiden vil være en nedgang i 
andelen af voksne og ældre med udviklingshæmning, 
da der i dag eksempelvis fødes færre børn med Downs 
Syndrom	(Boliganalyse	–	ældre	med	udviklingshæmning,	
2011).	Dette	vil	medføre	et	faldende	behov	for	boliger	til	

2008

41,5

2009

36,2

2010

38,7

2011

34,7

2012

35,0

2013

35,5

2014

36,1

2015

34,9

ÆLDREBOLIGER PR. 1.000 
65+-ÅRIGE

Andel

Tabel 2.4: Udviklingen i andelen af ældreboliger pr. 1.000 65+ årige i Gribskov Kommune
Kilde: Social og Indenrigsministeriet
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denne	målgruppe.	Dog	vil	den	tidligere	beskrevet	stigen-
de middellevetid medføre, at målgruppen bliver boende 
i botilbuddene i længere tid og dermed vil behovet for 
boliger	være	stigende.	Til	gengæld	kan	der	potentielt	for-
ventes en fremtidig stigning i efterspørgslen på boliger til 
voksne	med	skader	fra	(for)	tidlig	fødsel.

Fremtidens efterspørgsel efter botilbud til voksne og æl-
dre med autisme, erhvervet eller medfødt hjerneskade 
eller udviklingshæmning er i høj grad afhængig af bor-
gertypologierne, der påvirker, hvilke boligtypologier der 
er	behov	for.	Som	tidligere	nævnt	vil	den	øgede	middelle-
vetid medfører et langt større antal udviklingshæmmede 
med demens, fysisk funktionsnedsættelse og somatiske 
sygdomme.	Dette	vil	påvirke	efterspørgslen	efter	boligty-
pologier, der er indrettet til at kunne rumme både men-
nesker med udviklingshæmning og henholdsvis demens 
og	 fysisk	 funktionsnedsættelse.	 Dertil	 vil	 det	 stigende	
antal udviklingshæmmede med somatiske sygdomme 
påvirke efterspørgslen af midlertidige pladser, der kan 
benyttes	 i	 forbindelse	 med	 udskrivning	 af	 sygehuset.	
Ydermere vil den ændrede sundhedsprofil skabe behov 
for	ændrede	servicetypologier.	Her	vil	der	i	langt	højere	
grad være behov for tværgående kompetencer grundet 
den	stigende	kompleksitet	i	behov.	

Samlet vil de fremtidige borgere med autisme, medfødt 
eller erhvervet hjerneskade eller udviklingshæmning 
have et behov for flere boliger, men især boliger, der kan 
rumme	deres	ændrede	sundhedsprofil.	

2.5.5 Forventninger til fremtidens efterspørgsel efter 
botilbud til borgere med psykiske lidelser
Ligeledes ved botilbud til borgere med udviklingshæm-
ning er fremtidens efterspørgsel af boliger til denne mål-
gruppe i høj grad afhængig af borgertypologierne, der 
påvirker,	hvilke	boligtypologier	der	er	behov	 for.	 I	2012	
forventede man et uændret antal borgere med svære 
sindslidelser i form af skizofreni, sindslidelse med dob-
beltdiagnose	mv.	Dertil	forventede	man	et	stigende	antal	
borgere	med	flere	problemstillinger	ift.	misbrug,	psykiske	
problemer	mv.	 (Boliganalyse	 –	 Boformer	 til	mennesker	
med	sindslidelse,	2012).	Denne	udvikling	skabte	en	for-
ventning om en uændret efterspørgsel af midlertidige og 
længerevarende botilbud, men en stigende efterspørg-
sel på midlertidige tilbud til aflastning, kortvarige ophold 
til	udredning	eller	udslusning	 (Boliganalyse	–	Boformer	
til	mennesker	med	sindslidelse	2012).	Aktuel	intern	vur-
dering i Gribskov Kommune er dog, at det forventes, at 
der vil være en stigende efterspørgsel på midlertidige og 
længerevarende tilbud til aflastning, kortvarige ophold til 
udredning	eller	udslusning.

Yderligere forventes denne målgruppe, som tidligere 
nævnt, også at have en stigende middellevetid, hvilket 
vil medføre, at borgerne bliver boende i botilbuddene i 
længere	tid.	

Samlet forventes det, at der er et uændret behov for 
midlertidige og længerevarende botilbud og et stigende 
behov for midlertidige og længerevarende tilbud til af-
lastning,	udredning	og	udslusning.	Hvor	stor	den	stigning		
reelt er for Gribskov Kommune, er svært på det nuvæ-
rende	datagrundlag	at	 fastslå.	Dette	er	 en	udfordring	 i	
forhold til kapacitet, som Gribskov Kommune deler med 
de	øvrige	danske	kommuner.
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2.6 TRENDS OG TENDENSER 

Dette kapitel gennemgår de vigtigste trends og tenden-
ser i forhold til velfærdsteknologi, bariatriske boliger, 
samt	generationernes	hus.	Kapitlet	har	til	formål	at	ska-
be overblik over, hvilke trends og tendenser den efter-
følgende boligstrategiske handleplan skal kunne forholde 
sig	til.	Konceptprogrammet	skal	dermed	rumme	tenden-
serne i takt med, at de manifesterer sig i mere konkrete 
udbud,	muligheder	og	efterspørgsler.

2.6.1 Velfærdsteknologi
Der findes efterhånden mange forskellige definitioner på 
velfærdsteknologier og endnu flere eksempler på kon-
krete	 teknologier.	 Definitionsmæssigt	 handler	 det	 om	
teknologier og ydelser, der både er arbejdskraftbespa-
rende	og	med	til	at	øge	kvaliteten	 i	 velfærdsydelserne.	
Typisk er der tale om teknologi og service, der kan hjæl-
pe og assistere brugere inden for social- og sundheds-
området – både funktionsnedsatte borgere, brugere af 
offentlige velfærdsydelser og ansatte til at varetage vel-
færdsydelser.

Wikipedia	og	welfaretech.dk	definerer	velfærdsteknologi	
som: 

’Teknologier, der øger livskvaliteten 
og/eller effektiviteten i samfundet.’

Velfærdsteknologi	er	mange	ting.	Den	afgrænser	sig	ikke	
til bestemte brancher eller målgrupper, og den adresse-
rer	både	det	offentlige	og	private	marked.	Teknologierne	
omfatter telemedicin, informations- og kommunikations-
teknologi, robotter og automation, velfærdsservices og 
intelligente hjælpemidler, samt teknologier, der overta-
ger driftsopgaver fra personalet, som hermed kan bruge 
mere	tid	sammen	med	beboerne.	Derfor	er	det	i	relation	
til et nærværende konceptprogram væsentligt at forhol-
de sig til teknologierne og deres implikation for velfærds-
boligkvalitet	og	–kapacitet.

Udviklingen går rasende stærkt, og der er efterhånden 
mange produkter på markedet, som kan hjælpe til at give 
mere og bedre livskvalitet til borgerne i form af selvhjul-
penhed	og	sikkerhed/tryghed.	Dette	er	en	stærkt	med-
virkende	årsag	til,	at	ældre	i	fremtiden	vil	kunne	bo	(me-
get)	længe	i	egen	bolig	og	dermed	udskyde	tidspunktet	
og	evt.	helt	fjerne	behovet	for	en	plejebolig.

Hvordan det vil påvirke kapacitetsbehovet for især ple-
jeboliger,	er	 for	nuværende	svært	at	vurdere.	For	Grib-

skov Kommunes vedkommende gælder fortsat, at kapa-
citetsbehovet	er	 stigende.	 Lægges	dertil,	 at	 fremtidens	
plejeboligbeboer som hovedregel er dement i moderat 
til svær grad og i øvrigt udfordret af multidiagnoser, skal 
det tages med forbehold, at velfærdsteknologier kan 
nedbringe	 den	 erkendte	 kapacitetsefterspørgsel.	 Her	
skal effekt af velfærdsteknologiske løsninger ses i sam-
menhæng	med	 andre	 serviceteknologier	 i	 bl.a.	 regi	 af	
udvikling	af	 tværsektorielle	samarbejdsmodeller.	Effekt-
målinger og evidensanalyser på dette område er aktuelt 
mangelfulde.
 
De fleste velfærdsteknologier forudsætter en grad af kog-
nitiv	funktionsevne	hos	borgeren.	Evner,	der	forventes	at	
være begrænsede hos fremtidens typiske plejehjems-
beboer	(Altinget,	2015B).	Deres	behov	for	menneskelig	
kontakt,	omsorg	og	pleje	fra	(levende)	personale	er	stort	
–	et	behov,	der	ikke	kan	erstattes	af	teknologier.	Derfor	
anbefales det, at der i forhold til velfærdsteknologier og 
–boliger	(plejeboliger)	er	særlig	opmærksomhed	på	den	
del af velfærdsteknologierne, som kan aflaste persona-
let	 med	 rutineopgaver	 (eks.	 madlavning	 og	 rengøring)	
og teknologier, der kan hjælpe personalet med at have 
overblik	over	beboernes	adfærd,	trivsel	og	færden	(SFI,	
2016,	Ensomme	Gamles	Værn,	2013).

Velfærdsteknologierne kan groft opdeles i følgende ho-
vedgrupper:

•	 Forebyggende	 og	 rehabiliterende	 teknologier	 (eks.	
træningsredskaber)

•	 Tryghedsteknologier	 (eks.	 alarm-	 og	 varslingssyste-
mer)

•	 Sociale	teknologier	(eks.	Paro-sælen)
•	 Mobilitetsteknologer	(eks.	personlifte)
•	 Serviceteknologier	(eks.	rengøringsteknologier)
•	 Integritetsteknologer	 (eks.	 skylle/tørre-toilet,	 spi-

serobot,	baderobot)

I sammenhæng med anvendelsen af konceptprogram 
over tid, er det vigtigt at holde øje med nye teknologi-
ers potentiale for bedre udnyttelse og udvikling af bo-
ligkapaciteten	og	den	hermed	forbundne	drift.	Følgende	
overvejelser bør fremhæves:

•	 I hvor høj grad er teknologien relevant for den kon-
krete målgruppe/beboer af velfærdsboligen?

•	 I hvor høj grad bidrager teknologien til mere kvalitet 
for borgeren?

•	 Med hvilken betydning påvirker teknologien ar-
bejdsmiljøet for medarbejderne?

•	 I hvor høj grad bidrager teknologien til mere effekti-
vitet af ressourceudnyttelsen?

•	 Kan teknologien indpasses i eksisterende rammer?



45KONCEPTPROGRAM   VELFÆRDSBOLIGER I GRIBSKOV KOMMUNE

•	 Hvilke forudsætninger for optimal anvendelse af 
teknologien skal være tilstede i de fysiske rammer 
og organisationen?

•	 Hvordan er eksisterende/kommende rammer for-
beredt på endnu ukendte teknologier eller endnu 
ukendt efterspørgsel på teknologier?

•	 I hvor høj grad er teknologien økonomisk bæredyg-
tig?

2.6.2 Bariatriske boliger og pladser
Der bør være en øget opmærksomhed på, at der ses 
en tendens til, at nogle borgere udvikler svær overvægt 
med	et	BMI	over	30	(Sundhedsstyrelsen,	2015B).	Dette	
udfordrer de fysiske rammer for både boliger og midler-
tidige pladser, som skal være store nok til både borgeren, 
hjælpemidlerne	 og	 personalet	 omkring	 disse	 borgere.	
Disse	borgere	vil	pga.	deres	overvægt	være	udfordret	af	
multidiagnoser	og	immobilitet.	

Til inspiration kan Morsø Kommunes meget roste og an-
erkendte	 ’Afklaringscenter’	nævnes.	Centret	har	blandt	
andet indrettet fire såkaldte bariatriske stuer, som de 
også anvender som isolationsstuer af infektionstrue-
de eller smitsomme borgere, da stuernes størrelse og 
indretning også kan fungere som sluser, der begrænser 
smittespredning.	

Foto: Morsø Afklaringscenter, Morsø Kommune
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2.6.3 Generationernes Hus
Ungdomsboliger	 og	 seniorbofællesskaber.	 Ofte	 bliver	
boliger og områder defineret ud fra den generation, byg-
geriet	tilhører.	Generationerne	lever	adskilt	og	har	almin-
deligvis	meget	lidt	med	hinanden	at	gøre.

Der vil dog være væsentlige effekter at hente ved at ska-
be	mulighed	for,	at	generationerne	kan	mødes	på	tværs.	
Dette kan eksempelvis skabes via generationsbyggerier, 
hvor placeringen af flere generationer under samme tag 
har vist at udvikle relationer på tværs af generationerne, 
øge	forståelsen	for	hinanden	(Liebman,	1984),	mindske	
isolation	 og	 ensomhed	 (Romans,	 E.C.,	 2014),	 skabe	 en	
følelse af at være nødvendig, give adgang til flere akti-
viteter, dele ressourcer og øget support, social diversitet 
samt	livsglæde.	

Der findes flere eksisterende eksempler på samling af 
byggerier, boligkoncepter og bofællesskaber, der samler 
generationerne	på	tværs.	Koncepterne	varierer	mellem	
de forskellige eksempler og rangerer fra en let generati-
onsintegration	til	en	meget	stærk	integration.	I	den	lette	
ende af integrationen er ordninger, hvor børn besøger 

ældre	 på	 plejehjem.	 Derefter	 ligger	 generationshuse,	
hvor	 man	 har	 samlet	 dagtilbud	 til	 flere	 generationer.	
Eksempelvis tilbud til både børn, unge, mødre og ældre 
under	 samme	 tag.	Dernæst	er	 koncepterne	mere	 inte-
grerede, hvor den ene generation flytter ind i den anden 
generations	 omgivelser.	 Dette	 er	 eksemplificeret,	 hvor	
ældreboliger er placeret på et universitetscampus og 
hvor dagtilbud til børn placeres under samme tag som 
ældreboliger.	Til	sidst	er	koncepterne	langt	mere	integre-
rede, hvor to eller flere generationer bor under samme 
tag.	Dette	er	set,	hvor	unge	studerende	flytter	ind	på	et	
plejecenter og i boligbyggerier, der både rummer famili-
er,	ældre	og	studerende.	Ydermere,	hvor	både	plejeboli-
ger, studerende, seniorboliger og dagtilbud rykker under 
samme	tag.	

I processen med udarbejdelse af indeværende koncep-
tprogram har Social- og Sundhedsudvalget sammen Æl-
dre- og Handicaprådene besøgt Diakonissestiftelsen på 
Frederiksberg, som i deres sammensætning af bolig– og 
brugertyper blander mange flere borgere og målgrupper 
end	unge	og	seniorer.	På	Diakonissen	finder	man	tætte	
nabo- og opgangsfællesskaber at både permanente og 

Foto: Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.
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NEW YORK	I	1984	opstillede	man	et	forsøg,	hvor	skolebørn	besøgte	et	plejehjem	en	gang	om	ugen	i	et	
år	(Liebman,	1984).	Formålet	med	projektet	var	at	berige	både	børnenes	og	de	ældres	liv.	”This	is	bet-
ter	than	any	medicine”	og	”Thursdays	are	the	best	days	now”	var	kommentarer	fra	nogle	af	de	ældre.	
Forsøget	viste	ydermere,	at	flere	af	børnene	ændrede	adfærd	i	løbet	af	forsøget.	Børnene	udtrykte	stor	
glæde	over	 at	tilbringe	tid	med	de	ældre,	og	 samtidig	 registrerede	 lærerne	positive	adfærdsmæssige	
ændringer	i	løbet	af	forsøgsordningen	(Liebman,	1984).

SALZGITTER	I	Salzgitter	byggede	man	i	2006	det	første	multi-generationshus	i	Tyskland.	Her	har	man	pla-
ceret børnepasningsgrupper, ungdomscenter, mødrecenter, lokalcenter for ældre og rådgivningscenter 
under	et	tag.	Huset	er	designet	for	at	skabe	et	tilbud	til	ældre,	der	føler	sig	ensomme	og	for	yngre	familier,	
der	har	behov	for	støtte	og	ikke	har	bedsteforældre	i	nærheden.	Det	skaber	mulighed	for	at	lære	af	hi-
nanden,	føle	sig	nødvendig	samt	for	deling	af	glæde.	I	2012	udvidede	man	projektet	med	bevilling	til	450	
nye	multi-generationshuse.	Husene	bliver	anset	for	at	være	et	vigtigt	eksempel	på	et	nyt	koncept	inden	
for	den	moderne	velfærdsstat,	hvor	de	traditionelle	institutioner	kombineres	med	aktivt	borgerfællesskab	
(Deutschland,	2013).	

BALTIMORE I	Baltimore	i	Maryland	har	man	lavet	boliger	til	ældre	på	et	universitetscampus	eller	i	relativ	
nærhed	til	campus’et.	Boligerne	har	her	direkte	adgang	til	universitets	uddannelses-	og	sociale	mulighed-
er.	Det	intergenerationelle	program	giver	en	bred	vifte	af	lærings-	og	sociale	muligheder,	herunder	ud-
veksling	af	kulturel	baggrund,	meninger	og	ideer.	Projektet	har	vist	sig	at	have	positiv	effekt	i	forhold	til	
social	isolation,	der	påvirker	både	unge	og	gamle.	Samtidig	skaber	det	mulighed	for	udvikling	af	relationer	
mellem	generationer.	For	universitetet	skaber	det	blandt	andet	mulighed	for	at	have	erfarne	og	motive-
rede	frivillige	til	forskellige	aktiviteter.	For	de	ældre	giver	det	mulighed	for	nem	adgang	til	kunst,	kultur	og	
livslang	læring	samt	liv,	social	diversitet	og	intellektuelt	liv.	De	står	imidlertid	overfor	den	udfordring,	at	
nogle	ældre	kan	finde	det	overvældende	at	være	på	campus,	hvor	der	befinder	sig	mange	unge	(Blake,	
2016).

Besøg på plejecentre

Samplacering	af	dagtilbud

Samplacering	af	bo-	og	dagtilbud

To	generationer	bor	sammen

Flere	generationer	bor	sammen

Svag integration

Elementerne	udtrykker	graden	af	integration	generationerne	imellem.

Tabel 2.5 Oversigt over eksempler på generations- og
målgruppe blandede boliger.
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ÅRHUS	I	Århus	vil	man	skabe	”Generationernes	Hus”	(Aarhus	Kommune,	2013).	Her	vil	man	samle	ældre-
boliger,	plejeboliger	og	dagtilbud	under	det	samme	tag,	hvor	der	skal	være	plads	til	aktiviteter,	oplevelser	
og	mødet	mellem	generationerne.	Det	menes,	at	dette	vil	skabe	rum	for	glæde,	inspiration	og	samvær	
mellem	mennesker.	Gennem	projektet	”Brobygning	mellem	generationer”	har	man	set,	at	der	kan	skabes	
et	særligt	bånd	mellem	børn	og	ældre.	Børnene	har	her	glæde	af	de	ældre	historier	fra	”gamle	dage”,	
omsorg,	og	tiden	til	at	lege.	De	ældre	får	derimod	livsglæde	og	indhold	i	hverdagen	(Aarhus	Kommune,	
2013).

HELSINKI.	I	en	forstad	til	Helsinki	har	man	tilbudt	billige	boliger	til	unge	i	et	seniorcenter.	Projektets	formål	
var	at	reducere	manglen	på	ungdomsboliger,	reducere	social	isolation	samt	fremme	interaktion	mellem	
generationer.	De	mener	her,	at	de	unge	nyder	fordel	af	de	billige	boliger	samt	at	få	kontakt	til	nogle	ældre,	
der ikke er deres egne bedsteforældre, mens de ældre får mulighed for at mikse med en anden alders-
gruppe,	der	ellers	sjældent	vil	komme	forbi.	De	unge	skal,	til	gengæld	for	de	billige	boliger,	tilbringe	3-5	
timer	om	ugen	sammen	med	de	ældre	beboer	(O’Sullivan,	2015).

CHICAGO	 Et	 boligkoncept	 i	 Chicago	 har	 skabt	 boligbyggerier	med	 plads	 til	 både	 familier,	 studerende	
og	ældre.	De	mener,	 at	 integreringen	af	 generationerne	 skaber	en	øget	 forståelse	 for	hinanden	 samt	
mindsker	følelsen	af	ensomhed	og	isolation	(Intergenerational	Housing,	2016).	

KØBENHAVN	I	København	er	en	samling	af	generationerne	på	tegnebrættet.	I	2022	vil	Sølund		stå	klar	
med	360	plejeboliger,	150	ungdomsboliger,	20	seniorboliger,	en	daginstitution	og	tre	mikrobutikker.	Her	
kommer	ældre	og	unge	således	til	at	bo	sammen.	Dette	menes	at	ville	betyde,	at	generationerne	kan	få	
glæde	af	hinanden,	og	dermed	skabe	merværdi	for	alle	beboerne	(Fremtidens	Sølund,	2016).

Stærk integration

midlertidige	beboere,	besøgende	og	studerende.	Der	er	
på matriklen et hospice, børnehaver, seniorboliger, kirke, 
bofællesskaber for voksne med psykiske lidelser, special-
læger og andre sundhedsprofessionelle privatvirksom-
heder	m.fl.	Helt	bevidst	blandes	målgrupperne	ud	fra	en	
grundlæggende respekt for, at alle mennesker har noget 
at give og modtage fra hinanden, og at det er i livet mel-
lem husene, at den uformelle, spontant og frivillige næ-
stekærlige	kontakt	opstår.	Konceptet	 for	Diakonissen	er	
interessant at følge med henblik på at se nye muligheder 
for tættere naboskaber mellem umiddelbart forskellige 
målgrupper.

Mindre kan også gøre det, og som et afsluttende ek-
sempel på nye boformer med blandede målgrupper skal 
Fjordstjernen	i	Holbæk	nævnes.	På	Fjordstjernen	er	der	
boliger for både ældre plejehjemsbeboere og mennesker 
med	forskellige	handicaps.	Fordelen,	der	her	fremhæves,	
er, at især kognitivt friske beboere fra begge målgrupper 
kan finde sammen og berige hinanden interessemæs-
sigt og intellektuelt, men også, at der er et stærkt fagligt 
inspirerende miljø, der kommer begge mål- og delmål-
grupper	til	gavn.

Tabel 2.5(fortsat) Oversigt over eksempler på generations- og
målgruppe blandede boliger.
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 3.1 DE EKSISTERENDE VELFÆRDSBOLIGER 

I vurderingen af behovet for udvidelse af boligkapacite-
ten på velfærdsområdet er det nødvendigt først at be-
tragte den eksisterende kapacitet, samt at vurdere ud-
fordringer	 og	 muligheder.	 Nedenstående	 beskriver	 de	
inkluderede boliger i denne analyse, opdelt i plejeboli-
ger, ældreboliger, midlertidige boliger, boliger til borgere 
med autisme, erhvervet eller medfødt hjerneskade eller 
udviklingshæmning og boliger til borgere med psykiske 
lidelser.	 Hvert	 afsnit	 indeholder	 omfanget	 af	 målgrup-

pen, en kort beskrivelse af hver velfærdsbolig og en tabel 
med	en	bygningsvurdering.	 I	 forbindelse	med	udarbej-
delsen af indeværende rapport er de omtalte velfærds-
boliger blevet besøgt og har fået foretaget en vurdering 
af vedligeholdelsesstanden, tekniske forhold, energi-
mæssige	 forhold	samt	bygningslayoutet	 (funktionalitet)	
og muligheder for forbedringer/behov for forandringer, 
der	tilsammen	skaber	grundlag	for	bygningsvurderingen.	
Indeværende rapport omfatter ikke boligkapaciteten for 
boliger	til	unge	på	det	specialiserede	område.

Kapitel 3

DE EKSISTERENDE VELFÆRDSBOLIGER 
OG INSTITUTIONSTYPER

VEGA
Kommunal leverandør

Målgruppe: Voksne 
med udviklingshæmn-
ing,	autisme,	ADHD

Botilbud Kirke-
leddet 10-20

Botilbud Haragergård

Hjemmevejledningen 
§85

Klubben 
(aktivitet	&	samvær)

Ahornparken Gydevej 15

Dagcenter 
(Godhavnsvej 2B)

Botilbud 
(Bryggervej)

Målgruppe: Voksne 
med	autisme

GRIBSKOV BO- OG STØTTECENTER 
Kommunal leverandør

Målgruppe: Voksne der 
pga.	en	omfattende	

medfødt hjerneskade 
har varigt nedsat fysisk/
psykisk	funktionsniveau

VOKSENSTØTTE
Kommunal leverandør

PLEJEGRIBSKOV
Kommunal leverandør

Målgruppe: Vok-
sne med behov 
for plejebolig 
(typisk	ældre)

Målgrupper: Plejeboliger 
(Bakkebo	&	Udsigten),	voksne	
m.	erhvervet	udtalt	fysisk	og	/el	

kognitiv	handicap	(Skipperstræde),	
yngre borgere med fysisk hand-
icap og vidtgående støttebehov 

(Kirkeleddet	8)

ATTENDO & ALERIS
Privat leverandør

Dagtilbud

Kirkeleddet 6

Særlig	tilretl.	dagtilbud

Målgruppe: Voksne med 
misbrug og/eller kroniske 
el.	forbigående	sinslidelser

GK MisbrugsBehandling

Fabianhus

Mødestedet
(aktivitet	og	samvær)

SKP §99,
SKP	§85	udenfor	botilbud

Botilbud	Ahornstien

Botilbud	Søfryd

Trongården

Helsingegården

Toftebo Skipperstræde

Kirkeleddet 8

Udsigten

Bakkebo

Tabel 3.1 Oversigt over velfærdsboliger i Gribskov Kommune. Boliger markeret 
med grøn er inkluderet i indeværende konceptprogram.



50

3.2.PLEJEBOLIGER

Gribskov Kommune har fem plejecentre, der rummer 
310	 plejecenterboliger,	 hvoraf	 46	 er	 demensboliger	
(Gribskov	Kommune,	2016B).	Yderligere	er	der	placeret	
to selvejende plejecentre i Gribskov Kommune, der i alt 
rummer	35	boliger,	hvoraf	ni	af	boligerne	er	demensven-
lige.

Målgruppen for alle plejecentrene er ældre borgere, 
borgere med handicap samt borgere, der permanent 
ikke kan klare sig i eksisterende bolig, og som har behov 
for	døgnovervågning.	I	2016	var	der	samlet	45	visiterede	
borgere	på	 venteliste	 til	 en	plejecenterbolig	 i	Gribskov.	
Pr.	27.03.2015	var	der	en	gennemsnitlig	ventetid	på	93	
dage fra en borger var godkendt til en plejecenterbolig til 
pågældende modtog det første tilbud om en bolig på det 
ønskede	plejecenter	(Gribskov	Kommune,	2015).	

Samlet havde plejecenterbeboerne en gennemsnitlig op-
holdstid	på	2,7	år,	hvilket	har	været	nogenlunde	konstant	
over	en	 længere	 årrække	 (Plejeboliganalyse	med	 fokus	
på	kapacitet,	2014).	I	forbindelse	med	fraflytning	er	bo-
ligerne	gennemsnitligt	ledige	i	halvanden	måned	(Pleje-
boliganalyse	med	fokus	på	kapacitet,	2014).	Dette	ligger	
over den ene måneds tomgang, som KL fremskriver ved 
fraflytning	af	en	plejebolig.

Pr.	1.	januar	2016	boede	der	i	alt	26	borgere	med	anden	
betalingskommune	på	Gribskov	Kommunes	plejecentre.	
Antallet	er	 faldet	med	ni	borgere	siden	1.	 januar	2015.	
Dette fald har betydet en nedgang i mellemkommuna-
le	 indtægter	 på	 ca.	 2	mio.	 kr.	 (Kvalitetsrapporten	Maj,	
2016).

3.2.1 De eksisterende plejecentre
Plejeboligerne er fordelt på fem forskellige plejecen-
tre; Helsingegården, Trongården, Bakkebo, Udsigten og 
Skovsminde.

• Plejecenter Helsingegården: Boligerne er fordelt i 
klynger, der er forbundet med stisystemer, gange og 
opholdsrum.	81	af	boligerne	er	torumsboliger,	mens	
de	resterende	24	er	etrumsboliger.	Dertil	er	der	cen-
terarealer	med	træningscenter,	café,	dagcenter	mm.	

• Plejecenter Trongården: Boligerne er placeret i fire 
boligafsnit, hvor det ene er tilpasset demente bebo-
ere.	38	af	boligerne	er	 torumsboliger,	mens	de	re-
sterende	19	er	etrumsboliger.	Yderligere	er	der	cen-
terarealer	med	træningscenter,	café,	dagcenter	mm.	

• Bakkebo Plejecenter: Boligerne er fordelt på 29 to-
rums	boliger	og	34	er	etrumsboliger.	Plejecenteret	
består	 af	 en	 hovedbygning	 samt	 tre	 boligblokke.	 I	
hovedbygningen forefindes boliger samt centerare-
aler	med	træningslokaler,	café,	aktivitetslokaler	mm.	

• Udsigten Plejecenter: Boligerne er opdelt i tre min-
dre enheder, hvor fire af boligerne er torumsboliger, 
mens	de	resterende	24	er	etrumsboliger.	Yderligere	
er der centerarealer med dagcenter, aktivitetsrum, 
café,	trænings-	og	behandlingsrum	mm.	

• Skovsminde Plejecenter:	 Plejecenteret	 rummer	 57	
torumsboliger	på	hver	65,4	m2	og	er	delt	op	i	afsnit,	
der	 fungerer	 efter	 leve-bo-miljø-princippet.	 Yder-
mere rummer Skovsminde centerareal med træ-
ningsrum,	dagcenter,	aktivitetsrum	mm.

Antal på 
ventelise

10

1

21

2

11

Gennem-
snitsalder

82 år

83	år

83	år

80 år

84	år

Belægnings 
procent

99,0%

101,7%

98,5%

97,0%

96,3%

Demensven-
lige boliger

16

17

0

13

0

Antal 
boliger

105

57

64

28

57

Helsingegården

Trongården

Bakkebo

Udsigten

Skovsminde

OVERSIGT

Tabel 3.2 Oversigt over plejecenterboliger.
Kilde: Data udleveret af Gribskov Kommune.
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3.2.2 Overordnet vedr. de besigtede bygningernes 
aktuelle bygnings– og energimæssige stand
De til analysen fremsendte energimærker på ejendom-
me, der er blevet besigtiget,  afdækker kun delvist
behovet	for	fremtidige	energirenovering.
 
Siden disse energimærkninger er udført, har kommunen 
løbende	udført	energibesparelser	på	deres	ejendomme.	
Det anbefales, at der inden eventuelle renoveringer, ud-
arbejdes en energiscreening således at eventuelle ener-
gibesparelser	medtages	i	en	sådan	renovering.
 
Det	 er	 oplyst	 at	 plejecentre	 m.fl.	 	 fremadrettet	 skal	
gen-energimærkes	i	2017	og	fremadrettet.
Energimærkningerne bør indeholde handlingsanvisnin-
ger	 og	 kan	 evt.	 supplerende	 en	 energiscreening	 af	 de	
kommunalt	ejede	plejecentre.
 
Det er erfaringen, at ejendomme opført før 1980 har et 
driftsoptimeringspotentiale	ved	energimæssige	tiltag.
Der har til analysen ikke været adgang til oplysninger om 
det	 konkrete	 energiforbrug	på	de	enkelte	 ejendomme.	
Men det er dette til trods og med henvisning til erfarin-
ger fra andre kommuner vurderingen, at der ville kunne 
opnås besparelser på el, vand og varme
i	størrelsesordenen	på	samlet	set	10	-	18	%	i	forhold	til	
2015	niveau.	Besparelser,	der	gælder	for	bolig,	køkkener	
fælles-	og	servicearealer.

3.3 ÆLDREBOLIGER

Borgere kan blive visiteret til en ældrebolig, hvis de ikke 
kan klare sig i nuværende bolig på grund af indretning og 
adgang.	Det	kan	både	dreje	sig	om	borgere	med	 fysisk	
og	 psykisk	 funktionsnedsættelse.	 Gribskov	 Kommune	
har	 279	ældreboliger	 til	 rådighed	 (Gribskov	 Kommune,	
2016B).	I	2014-2015	var	der	gennemsnitligt	55	personer	
på	venteliste	til	en	ældrebolig	i	Gribskov	Kommune.	An-
tallet af personer på ventelisten varierer dog en del, hvor 
der	i	oktober	2014	var	46	personer,	mens	der	var	72	per-
soner	på	ventelisten	 i	marts	2015	(Gribskov	Kommune,	
2015B).	

I 2010 var der en kapacitetsudnyttelse af ældreboliger på 
godt	99%	 i	Gribskov	Kommune	 (Social	og	 sundhedsud-
valget,	2011).	Den	gennemsnitlige	alder	i	ældreboligerne	
er	74	år,	mens	37%	af	beboerne	i	ældreboligerne	er	over	
80	år	(Ældreboliganalyse	med	fokus	på	kapacitet,	2011).	
Boliganalysen fra 2008 viste, at beboerne i ældreboliger-
ne	gennemsnitligt	bor	der	i	5,1	år.

3.3.1 De eksisterende ældreboliger
Ældreboligerne er beliggende over hele kommunen på 
19	 forskellige	 lokationer.	 Boligerne	 er	 placeret	 i	 både	
større og mindre bysamfund, hvor flest er placeret i Hel-
singe	 og	 Gilleleje.	 Antallet	 af	 boliger	 placeret	 sammen	
varierer	mellem	lokationerne.	De	fleste	af	ældreboliger-
ne er rækkehuse med to rum, hvor kun enkelte er lejlig-
heder	(Ældreboliganalyse	med	fokus	på	kapacitet,	2011).	
Rosenvænget/Domea	ejer	boligerne	på	13	af	lokationer-
ne, Vibo, Domea og AAB ejer hver boligerne på en lokati-
on, mens boligselskabet Nordsjælland ejer boligerne på 
tre	af	lokationerne.
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3.4 MIDLERTIDIGE– OG AKUTPLADSER

Gribskov	Kommune	har	37	midlertidige	og	akutpladser	
til	 rådighed	 (Gribskov	 Kommune,	 2016B).	 Pladserne	 er	
forbeholdt borgere med store begrænsninger i funkti-
onsniveau og som dermed har et behov for en høj grad 
af hjælp og pleje, eksempelvis i forbindelse med endt 
sygehusindlæggelse	 eller	 aflastning	 af	 pårørende.	 De	
midlertidige pladser bruges typisk til genoptræning efter 
udskrivning	fra	sygehusophold.	 I	2014	(opgjort	 i	ultimo	
august	2014)	var	belægningsprocenten	på	100	%	og	den	
gennemsnitlige	opholdstid	på	33	dage	(Plejeboliganalyse	
med	fokus	på	kapacitet,	2014).

3.4.1 De eksisterende midlertidige pladser
De midlertidige pladser er fordelt på to forskellige cen-
tre:	Toftebo	og	Trongården.	

•	 Toftebo: Alle genoptrænings– og aflastningspladser-
ne	 er	 etrumsboliger	med	 eget	 the-køkken.	 Derud-
over har Toftebo to akutpladser, som praktiserende 
læger i kommunen har mulighed for at visitere bor-
gere	til.	

•	 Trongården: Trongården er beskrevet under pleje-
centrene	og	vil	ikke	blive	beskrevet	yderligere	her.

3.5 BOLIGER TIL VOKSNE OG ÆLDRE MED 
AUTISME, ERHVERVET ELLER MEDFØDT 
HJERNESKADE ELLER UDVIKLINGSHÆMNING

Målgruppen er voksne borgere med autisme, ADHD, 
medfødt hjerneskade, udviklingshæmning og andet, der 
fordrer	støtte,	struktur	og	rammer.	I	Gribskov	Kommune	
er der i alt 69 boliger på botilbud med døgndækning og 
30	boliger	på	botilbud	uden	døgndækning.	På	nuværen-
de	tidspunkt	bor	der	17	borgere	fra	Gribskov	Kommune	
på	et	af	kommunens	døgndækkende	tilbud,	og	14	bor-
gere på et af kommunens botilbud uden døgndækning 
(Notat	om	belægningsudfordringer	på	de	sociale	tilbud,	
2016).	 Det	 er	 kendetegnende	 for	 beboerne,	 at	 de	 har	
boet	på	institutionerne	længe.	Den	primære	andel	flyt-
tede ind da bostederne blev åbnet og enkelte løbende 
efterfølgende.	

3.5.1 De eksisterende bosteder
• Ahornparken: Ahornparken er et hus i ét plan, der 

er	delt	op	i	tre	levegrupper.	Botilbuddet	er	egnet	til	
gangbesværede, og to af lejlighederne er indrettet 
som	handicapegnede.	

• Hestehaven: Alle boligerne er handicapegnede, 
men	 er	 ikke	 egnet	 til	 kørestolsbrugere.	 Derudover	
har	botilbuddet	et	fælleshus.

• Haragergård:	Botilbuddet	er	opdelt	i	to	boenheder.	
Samlet er der 12 selvstændige lejligheder, hvoraf to 
er	dobbelte	lejligheder.	Der	er	et	fælleshus	tilknyttet	
til	hver	af	boenhederne.

• Kirkeleddet 10-20: Alle boligerne er handicapegne-
de,	men	ikke	egnet	til	kørestolsbrugere.	Derudover	
har	botilbuddet	et	fælleshus.	

• Kobbel-Husene, Gydevej 15: Boligerne består af et-
og	 toværelseslejligheder.	 Derudover	 er	 der	 fælles-	
arealer,	en	stor	sansehave	samt	en	motionsgård.	For	
at opnå et bæredygtigt botilbud vurderes det, at der 
skal	være	13	beboere	i	botilbuddet.

• Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6: Botilbuddet består af 
selvstændige	boliger.	Derudover	har	botilbuddet	en	
fællesstue,	fælleskøkken,	sansehave	mm.	

•	 Kirkeleddet 8: Boligerne er placeret omkring et ga-
deforløb,	hvor	der	er	tilknyttet	et	fællesrum.

• Skipperstræde: Boligerne er placeret på et stræde, 
hvorfra er adgang til et fælles boligareal samt Bakke-
bo	Omsorgscenter.	

OVERSIGT

Toftebo

Trongården

Genoptræning- og 
aflastningspladser

31

4

Akut-
pladser

2

-

Tabel 3.3 Oversigt over midlertidige- pladser
Kilde: Data udleveret af Gribskov Kommune.
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Døgn-
dækning

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Målgruppe

Målgruppen	er	voksne	med	udviklingshæmning	og	autister,	hvor	
funktionsnedsættelsen	som	udgangspunkt	er	omfattende	og/
eller	med	totale	begrænsninger.	

Målgruppen	er	voksne	18-70	år	med	udviklingshæmning	uden	
behov	for	døgndækning.	Borgerne	i	målgruppen	er	kendetegnet	
ved, at der udover udvikingshæmningen kan være tale om min-
dre	fysiske	handicap,	samt	mindre	psykosociale	problemstillinger.

Målgruppen	omfatter	en	bred	vifte	af	voksne	borgere	med	varig	
nedsat	fysisk	og	psykisk	funktionsevne,	og	med	en	betydelig	kog-
nitiv	funktionsnedsættelse.	Målgruppens	funktionsniveau	svinger	
mellem	moderate	til	svære	begrænsninger,	med	behov	for	meget	
pleje	og	støtte	døgnet	rundt,	samt	vedligehold	af	færdigheder.

Målgruppen er voksne med medfødt hjerneskade, udviklings-
forstyrrelse	af	sansemotoriske	færdigheder,	kommunikations-,	
mobilitets-,	høre-	og	synsnedsættelse	i	alderen	18-50	år.	

Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade, udvikling-
shæmning,	kommunikations-,	mobilitets-,	høre-	og	synsnedsæt-
telse	i	alderen	18-65	år.

Målgruppen	er	voksne	og	ældre	med	autismespektrumforstyr-
relser	i	aldersgruppen	18-85	år.

Ahornparken

Hestehaven

Haragergård

Kirkeleddet 10-20

Gydevej	15

Kirkeleddet 6

Kirkeleddet 8

Skipperstræde

Vega	–	døgntilbud

Vega	-	dagtilbud

Gennem
snitsalder

41	år

41,4	år

44,6	år

37,2	år

52	år

56	år

31,5	år

46,5	år

46,8	år

OVERSIGT

Tabel 3.4 Oversigt over velfærdsboliger til voksne og ældre med 
autisme, erhvervet eller medfødt hjerneskade eller udvikling-
shæmning.
Kilde: Data udleveret af Gribskov Kommune.
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Antal tomme 
boliger 

0

1

2

1

1

0

1

0

0

6

Udgift pr. bolig 
pr. måned

-

5469	kr.

7539	kr.

2.600	kr.

7830	kr.

-

7076	kr.

-

-

30.514		kr.

Udgift i alt

-

65.628	kr.

180.936	kr.

31.200	kr.

93.960	kr.

-

84.912	kr.

-

-

456.636	kr.

KAPACITET & 
EFTERSPØRGSEL

Ahornparken

Hestehaven

Haragergård

Kobbel-Husene / 
Gydevej	15

Kobbel-Husene / 
Kirkeleddet 6

Kirkeleddet 8

Kirkeleddet 10-20

Skipperstræde

Vega	-	døgntilbud

I alt

Antal 
boliger

29

6

14*

14

8

8 

6

6

10

119

Antal på 
venteliste

4

-

-

0

-

?

-

?

5

13

Procentvis 
tomme boliger 

0%

17%

14%

7%

13%

0%

17%

0%

0%

5%

Har stået tom 
siden

-

4.	kvartal	2015

3.	kvartal	2015

2.	kvartal	2016

1.	kvartal	2016

-

3.	kvartal	2013

-

-

Tabel 3.5: Oversigt over boliger til voksne og ældre med autisme, erhvervet 
eller medfødt hjerneskade eller udviklingshæmning. 
*Heraf er to af boligerne dobbeltboliger
Kilde: Data udleveret af Gribskov Kommune.

• Vega: Vega rummer både et botilbud med døgn-
dækning, hvor der er plads til 10 beboere, og et dag-
center,	der	har	18	pladser.

•	 I	botilbuddet	er	der	i	2016	en	100%	belægnings-
procent, hvor en af beboerne er fra Gribskov 
Kommune, og de resterende fra anden kom-
mune	 i	 botilbuddet	 (Notat	 om	 belægningsud-
fordringer	på	de	sociale	tilbud,	2016).	Boligerne	
er selvstændige toværelseslejligheder, der inde-
holder	en	stue	samt	et	lille	the-køkken.	Dertil	er	
der fællesarealer med køkken, spisestue og op-
holdsstue	samt	udendørs	terrasse	(Vega,	2015).	

•	 I dagtilbuddet er der plads til fire borgere i 
heldagstilbud,	 og	 14	 borgere	 i	 halvdagstilbud.	
Dertil står der fem borgere på venteliste til dag-
tilbuddet.	I	dagcentret	er	der	rum	til	både	gene-
relle og specielle formål herunder massagerum, 
drivhus,	havestue,	musikrum	og	pauserum.

Kirkeleddet er et samlet byggeri, der består af tre selv-
stændige botilbud til forskellige målgrupper samt en 
daginstitution.	I	indeværende	analyse	vil	de	tre	botilbud	
indgå.

Samlet står seks boliger tomme, hvoraf to af boligerne 
er	med	døgndækning	og	fire	af	boligerne	er	uden.	Gen-
nemsnitligt	koster	en	bolig	med	tomgang	ca.	6.100	kr.	pr.	
måned, og gennemsnitligt har boligerne været tomme i 
13,2	måneder.	Samlet	har	det	kostet	456.636	kr.	pr.	år	for	
den	periode,	hvor	boligerne	har	stået	tomme	(Data	om	
tomgangsudgifter,	2016).
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3.6 BOLIGER TIL VOKSNE MED 
PSYKISKE LIDELSER

Målgruppen er voksne med nedsat psykisk funktionsev-
ne ofte kombineret med særlige sociale problemer og 
evt.	nedsat	fysisk	funktionsevne.	I	Gribskov	er	der	38	vi-
siterede	borgere	i	denne	målgruppe.	12	af	borgerne	er	
placeret i Gribskovs egne botilbud, mens 26 af borgerne 
er	placeret	udenfor	Gribskov	Kommune	(Boliganalyse	–	
Boformer	til	mennesker	med	sindslidelse	2012).	Årsagen	
hertil er, at målgruppen er relativt lille og med forskellige 
specialiserede behov, hvor Gribskov grundet sin størrelse 
ikke selv kan etablere botilbud til alle borgerne indenfor 
målgruppen.	Borgerne	visiteres	derfor	til	andre	kommu-
ner, hvor det enkelte tilbud kan tilbyde noget særligt, fx 
specialisering/metoder, der er relevant i forhold til den 
konkrete	borger	(Boliganalyse	–	Boformer	til	mennesker	
med	sindslidelse	2012).

3.6.1 De eksisterende botilbud
I indeværende analyse er et botilbud for mennesker med 
sindslidelse	inkluderet:	Fabianhus.
•	 Fabianhus: Boligerne benyttes primært af borgere 

fra	kommuner	i	hovedstadsregionen.	I	2016	var	to	af	
beboerne Gribskovs egne borgere, 16 var borgere fra 
andre	 kommuner	 (Notat	 om	 belægningsudfordrin-
ger	på	de	sociale	 tilbud,	2016).	Botilbuddet	består	
af to huse, hvortil der er et gårdmiljø, fitnessrum, 
værksted	og	andre	fællesarealer	(Fabianhus,	2016).	
Fabianhus	ejes	og	drives	af	Gribskov	Kommune.

Tabel 3.6: Målgruppe, kapacitet og efterspørgsel for Fabianhus.
Kilde: Data udleveret af Gribskov Kommune.

Antal tomme 
boliger 

0

Antal 
boliger

18

Antal på 
venteliste

3

Gennem-
snitsalder 

46,7	år

MÅLGRUPPE

Målgruppen er voksne mellem 
18	og	65	år	med	alvorlige	og	
langvarige psykiske lidelser, såsom 
personlighedsforstyrrelse, skizofre-
ni, angst og depression, nogle med 
et	misbrug	af	alkohol	og/eller	hash.

Døgn-
dækning

 

Ja
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3.7 BYGNINGSGENNEMGANG

Dette kapitel gennemgår de udvalgte velfærdsboliger, 
der	 indgår	 i	 konceptprogrammets	 datamateriale.	 Boli-
gerne er blevet gennemgået af arkitektfaglige og funk-
tionsfaglige kompetencer, hvor der er observeret for 
vedligeholdelsesstand samt foretaget en vurdering af 
bygningslayout og muligheder/behov for forbedringer i 
relation	til	målgrupper.

Vedrørende oplysninger angående ansvar for bygnings-
drift samt vedligehold gælder, at der er forskellige aftaler 
og ansvarfordelinger omkring de enkelte velfærdsbo-

liger/institutioner.	 I	 de	 tilfælde,	 hvor	 et	 alment	 bolig-
selskab har stået for opførelsen af velfærdsboligerne, 
er boligselskaberne som udgangspunkt ansvarlige for 
bygningsdrift	 og	-vedligehold	 af	 bolig-	 og	 fællesarealer.	
Som hovedregel er kommunen ansvarlig for vedligehold 
(både	indvendigt	og	udvendigt)	af	servicearealer/center-
arealer.	I	nogle	tilfælde	er	serviceleverandøren	forpligtet	
til indvendigt bygningsvedligehold af servicearealer, men 
dog	ikke	af	de	tekniske	installationer	(i	væggene).

I de kommunalt ejede bygninger har kommunens Center 
for Byer, Ejendomme og Erhverv ansvaret for bygnings-
drift	og	-vedligehold.

Plejebolig

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Boligerne	er	fortrinsvist	1-rumsboliger.
•	 Direkte	forbindelse	mellem	soverum	og	bad.
•	 Labyrintisk	 layout	med	mange	og	mindre	rum-
på-rum.	

•	 Begrænset	adgang	til	uderum	fra	fællesrum	og	
boliger	(der	er	planlagt	altaner	fra	1.	sal).

•	 Ikke	 demensegnet	 i	 layout	 og	 planløsning.	 In-
dretningen	 er	 velment	 men	 ikke	 optimal	 for	
målgruppen.

•	 Intern	logistik	er	ikke	funktions-	og	driftsoptimal	
bl.a.	pga	placering	af	elevatorer	og	trapperum.

•	 Fællesrum	ikke	synligt	fra	de	fleste	boliger.
•	 Kontorer	på	gangene	er	ved	at	blive	flyttet	ind	i	
rum	til	formålet.

•	 Kan kun med en omgribende ombygning gøres 
egnet	til	nuværende	målgruppe.

•	 Kan	evt.	anvendes	til	målgrupper	uden	fysiske	
funktionsudfordringer	og	med	kognitive	evner	
til	at	navigere	i	en	labyrintisk	struktur.

•	 Bygning bør energirenoveres sammen med en 
eventuel	ombygning.

Udsigten Plejecenter, Kirkevej 35, Græsted

Ejes	af	Gribskov	Kommune	og	driftes	af	Aleris	Omsorg

Middel	til	dårlig.

•	 Bygning	er	opført	i	1912	og	ombygget	/tilbygget	
i	1999	i	to	plan	med	mindre	kælder/parterre.

•	Arkitektur: Bygningerne bærer præg af mange 
ombygninger	og	knopskydning	”patchwork”.	

•	Mange	gangarealer	og	niveauspring.
•	 Uderum:	 Fin	 og	 velholdt	 gårdrumsagtig,	 men	

med dårlige adgangs- og opholdsforhold for 
gangbesværede	og	demente.

•	 Konvertering	af	belysning	 i	 gangarealer	mm	til	
LED	 samt	 efterisolering	 af	 lofter	 kan	 udføres	
med	en	tilbagebetalingstid	på	under	10	år.

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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Plejebolig

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Demensboliger	og	aflastning	er	1-rums,	 resten	
er	2-rumsboliger.	

•	 I den nye del af centeret er der direkte forbind-
else mellem soverum og bad, i den gamle del er 
der	ikke	direkte	forbindelse.

•	Meget	labyrintisk	og	kompakt	planløsning	med	
mange	lange	gange.

•	 Næsten	ingen	boliger	har	direkte	forbindelse	til	
fællesrum.

•	Mange	fællesrum	ligger	spredt	ud	i	bygningen.
•	 Uderum	 har	 et	 uforløst	 potentiale	 og	 skal	 in-

tegreres bedre med fællesrum på en visuel og 
praktisk	tilgængelig	måde.

•	 Fællesrum	 i	den	seneste	tilbygning	er	 langt	og	
med	 mange	 overlappende	 funktionsområder.	
Dobbelthøjt	’akade-agtigt’	rum	med	mange	lin-
jer	i	lysindfald,	udformninger	og	inventar	(giver	
et	’grillet	udtryk’.	Generelt	ikke	demensvenligt.

•	 Fællesrum med og ved spiseområdet/cafeen 

ligger	 centralt	 placeret.	 Har	 en	 slidt	 og	 rodet	
indretning med mange døre og gange på tværs 
af	rummet.	Ikke	demensvenligt.

•	 En	af	boligsektionerne	er	tidligere	ældreboliger	
og ligger derfor uoverdækket og ’udenfor’ det 
interne	gangsystem.

•	Afdelingen for demente ligger bygget ind i 
skrænt	og	dette	giver	en	kælderagtig	stemning.	
Lange, smalle gange og fællesrum, der ikke har 
visuel	kontakt	til	boligerne.	Uderum	og	fælles-
rum	er	 ikke	 forbundne.	 Ikke	 demensegnet	 på	
sigt.

•	 Planløsning og layout er ikke målgruppevenlig 
på	sigt	og	aktuelt	allerede	omfattende	demens	
’uvenlig’.	

•	Der skal en større/gennemgribende ombygn-
ing	til	for	at	gøre	plejehjemmet	egnet	til	dette	
formål	–	uanset	målgruppen	for	plejeboliger.

•	 Den	 nyeste	 del	 af	 huset	 (den	 nyeste	 del)	 kan	
umiddelbart	 anvendes	 til	 kognitivt	 velfunger-
ende.	

•	 Konvertering	 af	 belysning	 til	 LED,	 hvilket	 vur-
deres	tilbagebetalt	efter	ca.	2-	4	år.	Øvrige	en-
ergitiltag	 kan	 være	 blandt	 andet	 opsætning	 af	
pir	følere	(bevægelsessencor)	på	loftsbelysning,	
dagslysstyring,	udskiftning	af	termostater	på	ra-
diatorerne,	udskiftning	af	pumper	i	varmeanlæg	

og	indregulering	af	ventilation.	Tilbagebetaling-
stid	på	disse	forslag	vurderes	til	8	-	10	år.

•	 Vinduer	bør	skiftes.	
•	 Efterisolering	af	loft	med	en	tilbagebetalingstid	
på	10-	15	år.

Plejecenter Trongården, Trongårdsbakken, Vejby

Centerarealerne ejes af Gribskov Kommune,  bolig- og fællesarealerne ejes af Boligselskabet Rosenvæn-
get. Plejen	driftes	af	PlejeGribskov.

Middel,	flere	bygninger	er	meget	slidte	-	den	ældste	del	bør	renoveres.

•	 Bygning er opført i 1968 i et plan med delvis 
kælder.	 Bygning	 er	 tilbygget	 ad	 flere	 omgange		
blandt	andet	 i	1995.	Seneste	tilbygning	er	 i	 to	
plan	med	intern	svalegang.

•	Arkitektur: Bygninger er opført med forskellig, 
tidstypisk	 institutionel	 arkitektur	 og	 ved	 knop-
skydning.

•	Det er en art ’patchwork arkitektur’, der internt 

fremstår	rodet	og	forvirrende.	Udadtil	dog	ven-
lig	og	imødekommende.

•	 Tekniske	 installationer	 er	 ikke	 undersøgt,	 men	
ud	 fra	 alder	 vil	 rør	 og	 varmeinstallation	 skulle	
udskiftes	inden	for	en	kortere	årrække.

•	Uderum: Velholdte udearealer uden særlig mål-
gruppetiltag.	

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.



58

Plejebolig

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Gode	2-rumsboliger.
•	 Direkte	forbindelse	mellem	soverum	og	bad.
•	 Loftslift	i	soverum.
•	 Stort kompleks med mange lange gange, der 
ender	blindt.

•	 Gangarealer	er	 i	SFsten/fliser,	som	kan	opleves	
udfordrende for kørestolsbrugere og meget 
dårligt	gående.

•	Opholdsarealer i gennemgangszoner på gan-
gene	benyttes	kun	i	ringe	grad.

•	 Stort	 fællesrum	 med	 dobbelthøjt	 loft	 og	 skrå	
vægge.

•	De tre ’leve-bo-huse’ har hver 10 1-rumsboliger 
med	direkte	udgang	til	fælles	ophold.	Egen	lille	
have	og	fælles	haverum	ved	fællesrum.	Disse	er	

på	sigt	ikke	egnede	til	middel/svært	demente.
•	Markiseoverdækningen	 fra	 fællesrum	 til	 gård-

haven kan med fordel gøre mere permanent og 
helårsvenlig, så der opstår en opholdsmulighed 
i	overgangszonen.

•	 Planløsningen	 er	 ikke	 demensvenlig	 (for	 lange	
gange	 og	 hverdagsliv	 enten	 i	 boligen	 (alene)	
eller	 i	 det	 store	 aktivitetsrum	 (på	 afstand	 af	
bolig).

•	 Indretningen skal som minimum gøres demens-
venlig med en gennemgribende om-indretning 
og	mindre	ombygninger	af	bl.a.	det	store	fælles-
rum med dobbelt højde, hvor et indskudt ned-
hængt	 loft	over	dele	af	 fællesrum	kunne	være	
en	mulighed.

•	 Konvertering	af	belysning	til	LED,	hvilket	vurde-
res	tilbagebetalt	efter	ca.	2-	4	år.

•	 Øvrige	 energitiltag	 kan	 være	 blandt	 andet	
opsætning af pir	 følere	 (bevægelsessencor) på 

Bakkebo Plejecenter, Østre Alle 30, Gilleleje

Ejes	af	Gribskov	Kommune	og	plejen	driftes	af	Aleris	Omsorg.

God

•	 Bygning	er	opført	i	2001/02	jf.	BBR.
•	 Tilbygninger	(leve-bo-miljøer)	fra	2002.
• Arkitektur: Service	bygninger	er	opført	i	traditi-
onel	institutionspræg.	Boligerne	ligger	som	ræk-
kehuse	ud	fra	servicearealer	boliger	er	tilbygget	
i	flere	perioder.

• Adgangsforhold: Gangarealer er overdækkede 

men ikke opvarmede og kan derfor kun i be-
grænset omfang anvendes som opholdsarealer 
for	beboere	pga.	enten	kulde	eller	varme.	Men	
det	giver	omvendt	en	’gadestemning’.

•	 Belægningssten på overdækkede veje giver ud-
fordringer for personale og beboer med gang-
besvær.

loftsbelysning,	dagslysstyring,	udskiftning	af	ter-
mostater	på	radiatorerne,	udskiftning	af	pump-
er	i	varmeanlæg	og	indregulering	af	ventilation.	
Tilbagebetalingstid	 på	 disse	 forslag	 vurderes	 til	
8	-	10	år.

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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med	eget	bad	andre	med	adgang	til	fællesfa-
ciliteter.	 Værelserne	 anvendes	 p.t.	 til	 kontor-
formål,	men	vil	kunne	anvendes	til	andre,	 fx.	
unge	borgere.

•	 Bygningen/institutionen	ligger	centralt	i	kom-
munen og har med sin størrelse oplagte stor-
driftsfordele.	

•	De forskellige bygningsdele, som komplekset 
består	 af	 kan/bør	 ombygges	 til	målgruppee-
gnede	boliggrupper.

•	 Kan med etapevise ombygninger/renovering-
er og et gennemgående indretningsdesign 
komme	til	at	fungere	godt	som	et	stort	hus	til	
forskellige	målgrupper	 (ex	demente	 i	 forskel-
lige stadier, neurologisk udfordrede, akutplad-
ser,	rehabiliterings-	og	aflastningspladser).

				meget	lidt	hjemlig.
•	Uderum: Grønne områder som har et uforløst 
potentialet	for	at	blive	mere	hjemlige	og	reha-
biliterende.

•	Hver bolig har sin lille have som de færreste 
beboere	har	mulighed	for	at	passe.

•	Meget	institutionelt	præg	både	udvendigt	og	
indvendigt.

Plejebolig

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Gode	2-rumsboliger.
•	 Direkte	forbindelse	mellem	soverum	og	bad.
•	 Loftslift	i	soverum.
•	 De	 færreste	 boliger	 har	 direkte	 kontakt	 til	
fællesrum.

•	Mange	gange,	stort	og	labyrintisk	kompleks.
•	 Ikke	optimal	funktionalitet	og	logistik.
•	 Dårlig	wayfinding.
•	 Høj	grad	af	stil-	og	materialeforvirring.
•	Meget lidt demensvenlig i layout og indretning i 
både	boligområder	og	dagscenter.

•	 Cafeteria er et stor, lyst rum, som fremstår kan-
tineagtig	og	bør	indrettes	mere	hjemligt	og	sek-
tioneres	til	at	kunne	opleves	mere	overskueligt	
og	målgrupperespekterende.

•	 Fiolstræde’	på	1.	 sal	mellem	misbrugscenteret	
og	 cafeen	 består	 af	 6	 mindre	 værelser.	 Nogle	

•	 Konvertering	af	belysning	til	LED,	hvilket	vurde-
res	tilbagebetalt	efter	ca.	2-	4	år.

•	 Øvrige	 energitiltag	 kan	 være	 blandt	 andet	
opsætning	af	pir	 følere	 (bevægelsessencor)	på	
loftsbelysning,	dagslysstyring,	udskiftning	af	ter-
mostater	på	radiatorerne,	udskiftning	af	pump-
er	i	varmeanlæg	og	indregulering	af	ventilation.	

Plejecenter Helsingegården, Parkvænget 20, Helsinge

Centerarealerne ejes af Gribskov Kommune, mens bolig- og fællesarealerne ejes af Boligselskabet Rosen-
vænget.	Plejen	driftes	af	PlejeGribskov.

Middel,	flere	bygninger	er	meget	slidte	-	den	ældste	del	bør	renoveres.

•	 Bygning	 er	 opført	 i	 flere	 omgange	 bl.a.	 1940,	
1969	og	2002.

•	 Bygning	har	delvis	kælder.
•	 I	to	etager	og	kælder.
•	Arkitektur: Bygninger er opført med forskellig, 
tidstypisk	 institutionel	 arkitektur	 og	 ved	 knop-
skydning.

•	Det er en art ’patchwork arkitektur’, der frem-
står rodet og usammenhængende og derfor 

Tilbagebetalingstid	 på	 disse	 forslag	 vurderes	
til	8	-	10	år.

•	 Udvendig	efterisolering	kunne	anbefales	dels	
ud fra et energisynspunkt men også som en 
forbedring af arkitekturen Det er ikke muligt 
ude	fra	vores	observationer	at	angive	et	inves-
teringsbehov.

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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Plejebolig

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	Gode 2-rumsboliger
•	 Direkte	forbindelse	mellem	soverum	og	bad.
•	 Lange gange og perifært placerede gange i plan-
løsningen	er	ikke	optimale	for	middel-	til	svært	
demente, men fungerer aktuelt acceptabelt 
pga.	målgruppevenlig	indretning.

•	 Velfungerende	 og	 indbydende	 aktivitets-	 og	

træningsområde.
•	Mulighed for at udvide med en ekstra etage- 
eller	tilbygning	med	ekstra	fløj	fra	hovedbygn-
ing.	

•	 En mere demensvenlig organisering af bolig-
grupper kan/bør etableres i forbindelse med 
evt.	udbygning.

Ingen

Skovsminde Plejecenter, Skovsmindeparken 2, Græsted

Centerarealerne	ejes	af	Gribskov	Kommune,	og	bolig-	og	 fællesarealerne	ejes	af	Boligselskabet	Vibo.
Plejen	driftes	af	Aleris	Omsorg.

God

•	 Bygning er opført i 2008 med et bebygget areal 
på	2454	m2	i	to	plan.	

•	 Bygningsarealet	udgør	4908	m2	og	der	er	438	
m2	kælder.

•	 Erhvervsarealet	udgør	3008	m2.	
• Arkitektur: Tidstypiske	 homogen	 institutionel	
med	en	venlig	fremtoning.

•	 Bygning er opført i gode materialer og fremstår 
godt	vedligeholdt.

• Uderum: Pænt og velholdt haveanlæg med stor 
trænings-	 og	 sansestimulerende	 værdi.	 Der	 er	
både	 kvalitet	 i	 ’korte’	 og	 ’lange’	 kig	 ud	 til	 na-
turen.

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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Midlertidige-	og	
akutpladser

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	Meget	 nedslidt	 bygning,	 der	 trænger	 til	 en	
gennemgribende	renovering.

•	 Planløsning	 er	 problematisk	 i	 forhold	 til	 nu-
værende	 anvendelse	 eller	 til	 anden	 sund-
hedsfaglig	aktivitet.

•	Uden direkte forbindelse mellem soverum og 
bad.

•	 Begrænsede	 og	 ustimulerende	 uderum	 med	

træningsfaciliteter.
•	 Flere	 stuer	 og	 badeværelser	 er	 for	 små	til,	 at	
der	kan	ydes	hjælp	til	borgerne.	Opfylder	 ikke	
handicapkrav.

•	 Dårlige	arbejdsforhold.
•	 Har	et	muligt	potentiale	for	målgrupper	inden	
for	børne-	og	ungeområdet.	Undersøges	pt.

Bygningen bør energirenoveres i forbindelse med 
en eventuel gennemgribende ombygning/ren-
overing.

Toftebo, Toftebovej 7B, Græsted

Bygningerne	ejes	af	Gribskov	Kommune	og	plejen	drives	af	PlejeGribskov.

Dårlig

•	 Bygning	er	opført	i	1967	bestående	af	stueplan	
og	kælder.

•	 Bebygget	areal:	2077m2
•	 Serviceareal:	858m2
•	 Kælderareal: 1000m2

• Arkitektur:	Bygningen	er	i	tidstypisk,	traditionelt	
institutionsagtig.	

• Uderum: Enten den skolegårdslignende forp-
lads eller uvejsomt og ikke vedligeholdt haveo-
mråde	’bag’	bebyggelsen.

Midlertidige-	og	
akutpladser

Trongården – se skema på s. 54

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Gode	2-rumsboliger.
•	 Ikke direkte forbindelse mellem bad og sover-
um.

•	 Ingen	loftslifte.

•	 Fællesrum	er	lyst	og	funktionelt	–	hyggeligt.
•	 Boligerne	kan	ommærkes	–	til	almindelige	ud-

lejningsboliger og anvendes af alle uden fysisk 
handicap.

Ingen

Hestehaven, Hestehaven 134, Gilleleje

Hestehaven	ejes	af	Vibo	og	plejen	driftes	af	Gribskov	Bo-	og	Støttecenter.

God

•	 Bygning	er	fra	2004	i	et	plan	uden	kælder.
• Arkitektur:	 Boliger	 er	 opført	 som	 traditionelle	
og	tidstypiske	rækkehuse.	

• Adgangsforhold: Der er ikke overdækning 
• Uderum:	 Almindelige	 små	 for-	 og	baghaver	til	
hver	af	boligerne.

Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Loftslift	i	én	af	de	to	handicapvenlige	boliger.
•	 Skråloft	i	boliger	og	fællesrum.
•	 Velfungerende	og	varierede	fællesrum.
•	God planløsning, der opdeler grupperne i over-
skuelige	områder.

•	 Fine udearealer med adgang fra både boliger 
og	fællesrum.

•	 God	til	målgruppen.

Ingen

Ahornparken, Skovgårdsvej 38, Helsinge

Ahornparken ejes af AAB og Gribskov Kommune og	plejen	driftes	af	Gribskov	Bo-	og	Støttecenter.

God

•	 Bygning er opført i 2008
• Arkitektur:	 Boliger	 er	 opført	 som	 traditionelle	
rækkehuse	og	falder	ind	i	boligområdet.	Homo-
gen,	tidstypisk	institutionel	arkitektur.

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Gode	2-rumsboliger.
•	 Ikke direkte forbindelse mellem bad og sove-
rum.

•	 Ingen	loftslifte	eller	forberedt	herfor.
•	 2	fælleshuse.
•	 Fællesrum	er	lyse	og	funktionelle	–	hyggeligt	og	
hjemligt.

•	 Boligerne er grupperet i to, som vender mod 
hinanden	mod	en	fælles	have.

•	Overdækket gangforbindelse mellem boli-
gerne.

•	 Gode	 boliger	 til	 nuværende	målgruppen	 eller	
kan	ommærkes	til	f.eks.	unge	eller	ældre	uden	
større	fysisk	handicap.

• Belysning:	I	fællesrum	kan	der	med	fordel	laves	udskiftning/	ombygning	af	lysamartur	til	LED

Haragergård, Nygade 47 og 41E, Helsinge

Haragergård	ejes	af	Boligselskabet	Rosenvænget	og	plejen	drives	af	Gribskov	Bo-	og	Støttecenter.

Middel,	f.eks.	trænger	træværk	til	maling.

•	 Bygning	er	fra	1989	i	et	plan	uden	kælder.
• Arkitektur:	 Boliger	 er	opført	 som	 traditionelle,	
tidstypiske	 rækkehuse	og	 falder	 ind	 i	 boligom-
rådet.

• Uderum: Gårdhave fremstår indbydende, men 
med	et	uforløst/forsømt	potentiale	for	forskel-
lige	aktiviteter	og	rehabiliterende	muligheder.	

•	 Haver	til	boliger	vender	ud	mod	gårdhaven	og	
de	fleste	bliver	ikke	passet	optimalt.

Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Gode	2-rumsboliger.
•	 Direkte	forbindelse	mellem	bad	og	soverum.
•	 Ingen	loftslifte	eller	forberedt	herfor.
•	Uderum er ikke overdækket, hvilket anbefales, 

ligesom der med fordel kan etableres en over-
gangszone mellem fællesrum og uderum, så 

uderummet kan anvendes i endnu større om-
fang	og	med	flere	forskellige	aktiviteter.

•	 Fællesrum	er	lyse	og	funktionelle.
•	 Gode	 boliger	 til	 nuværende	 målgruppe	 eller	
kan	ommærkes	til	 feks	unge	eller	ældre	uden	
større	fysisk	handicap.

Ingen

Kirkeleddet 10-20, Græsted

Kirkeleddet	10-20	ejes	af	Gribskov	Kommune	og	plejen	driftes	af	Gribskov	Bo-	og	Støttecenter.

God

•	 Bygning	er	fra	2007	i	et	plan	uden	kælder.
•	 Har	 haft	 byggeskader	 og	 fejl	 i	 opførelsesperi-
oden,	som	har	efterladt	flere	synlige	mén.

•	 Arkitektur:	 Boliger	 er	 opført	 som	 traditionelle,	

tidstypiske	 rækkehuse	 og	 falder	 således	 ind	 i	
boligområdet.

•	Uderum: Fine grønne områder haveanlæg med 
gode	fælles	opholdsområder.

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 2-rumsboliger	med	forholdsvist	lille	soverum.
•	 Ingen direkte forbindelse mellem soverum og 
bad.

•	 Ingen	loftslifte.
•	 Stor bygningsdybde hvilke begrænser anven-
delses-muligheder.

•	Meget	 fine	 udearealer	 med	 mange	 sanse-	 og	
funktionstrænende	 elementer,	 der	 dog	 ikke	
passer	til	nuværende	beboersammensætning.

•	Adgangsforhold og overgange mellem fælles-
rum og uderum kan med fordel styrkes både 
visuelt	og	funktionelt.

•	 Indretningen	af	gange	(lange)	og	fællesrum	er	
’skrabet’	og	ikke	særligt	hjemligt,	stimulerende	
og	målgrupperespekterende.

•	Der vil være mulighed for at etabler dagcenter 
i	centralt	område.

•	 Kan	komme	til	at	fungere	godt	til	målgruppen	
med	relativt	få/ukomplicerede	ombygninger	og	
forbedringer.

•	 (For)	 mange	 kontorer	 og	 administrative	 rum,	
der	 kan	 ombygges	 til	 boliger	 eller	 dagcenter,	
samt indgå i en samlet areal- og indretningsop-
timering.

Kobbel-Husene, Gydevej 15, Esbønderup

Kobbel-Husene	ejes	af	Gribskov	Kommune	og	plejen	driftes	af	Gribskov	Bo-	og	Støttecenter.

Middel/	dårlig,	trænger	til	maling	og	genopretning.

•	 Bygning	er	fra	2004	
•	 Bygningen	udgør	1851	m2,	heraf	serviceareal	

681	m2.
•	 Et	plan	og	ingen	kælder.	
• Arkitektur: Boliger	er	opført	som	en	traditio-

nel	institution	i	en	homogen	institutionel	stil.

• Uderum: Fine grønne områder haveanlæg 
med gode opholds- og sansetræningsom-
råder.	

•	 Der	er	små	haver	til	boliger,	som	trænger	til	
pasning

Belysning:	Der	vil	være	mulighed	for	energioptimering	i	gangarealer	og	fællesrum.	Skøn	kr.	250/m2	med	
en	tilbagebetalingstid	på	5-10	år.

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	Gode 2-rumsboliger
•	 Direkte	forbindelse	mellem	bad	og	soverum.
•	 Loftslifte	i	soverum.
•	God planløsning trods den lange gang og placer-

ing af fællesrum for enden af denne uden direk-
te	bliksammenhæng	fra	indgang.

•	 Fællesrum	 er	 lyst	 og	 funktionelt,	 men	 kunne	
med	fordel	have	flere	nicher,	hvortil	beboerne,	
der	skal	skærmes	fra	visuelle	og	auditive	forstyr-
relser	kan	trækkes	sig	tilbage.

•	Meget	fint	uderum	med	mange	sansestimuler-
ende	elementer.

•	Uderum savner overdækning og læ-skabende 
foranstaltninger.

•	 Fungerer	 godt	 til	 målgruppen,	 som	 den	 bør	
fortsætte	med	at	blive	anvendt	til.	

•	 Driftsstørrelsesmæssigt	er	det	dog	en	(for)	lille	
enhed.

Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6, Græsted

Kobbel-Husene	ejes	af	Gribskov	Kommune	og	plejen	driftes	af	Gribskov	Bo-	og	Støttecenter.

God

•	 Bygning	er	fra	2007	i	et	plan	uden	kælder.
• Arkitektur:	Boliger	er	opført	som	en	traditionel	
institution	i	en	tidstypisk,	homogen	institutionel	
stil.

•	 Har	 haft	 byggeskader	 og	-fejl	 i	 opførelsesperi-
ode.

• Uderum: Fine grønne områder og et haveanlæg 
med	gode	opholds-	og	sansetræningsområder.	
Gode adgangs- og forbindelsesforhold mellem 
fællesrum	og	uderum.

Ingen

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Gode	to-rumsboliger.
•	 Direkte	forbindelse	mellem	bad	og	soverum.
•	 Gennemgående	 loftslift	 mellem	 bad	 og	

soverum.
•	 Velegnet	til	målgruppen,	men	bør	forbedres	

med	 tilbygning	 mellem	 uderum	 og	 fælles-

Skipperstræde, Gilleleje

Skipperstræde	ejes	af	Gribskov	Kommune	og	plejen	driftes	af	Boligkontoret
Danmark.

**

**

**

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renovering-
er. Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
** Der har ikke været teknisk faglig gennemgang af dette botilbud, men alene en kort funktions-
mæssig vurdering.

rum, der gør fællesrummet større, da det er 
langt	og	smalt.

•	 Boliggang	og	mellemgang	mellem	til	fælles-
rum	 er	 nærmest	 ubrugelig	 (spildplads)	 og	
adskiller boligerne fra fællesområdet på en 
ikke	optimal	måde

Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

Kirkeleddet 8 , Græsted

Kirkeleddet	8	ejes	af	Gribskov	Kommune	og	plejen	driftes	Aleris	Omsorg

**

**

**

Gældende	som	ved	Kirkeleddet	6	(se	skema	ovenfor)
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Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Blanding af ældre og nyere bygninger på et 
større	udeareal	i	skovomgivelser.

•	 Boliger/værelser	af	varieret	størrelse.	Mange	er	
ret	små,	men	fungerer	til	målgruppen.

•	 God	til	målgruppen.

Fabianhus, Tingbakken 4, Græsted

Fabianhus	ejes	og	drives	af	Gribskov	Kommune.

Middel

•	Hovedhus er fra 1902 i to plan og der er sket 
udbygning	blandt	andet	i	1964	(et	plan)	og	ren-
overet	ad	flere	omgange.	

•	 Arkitektur:	 Hovedbygning	 er	 en	 tidligere	 bolig	
og	kontor	for	en	’kongelig	brevåbner’	i	stil	som	

Ingen

stor	skovvilla.	Tilbygninger	er	tidstypiske	insti-
tutionelle.	

•	 Uderum:Store	 udearealer	 op	 til	 skovbrynet	
med	mange	aktivitetsmuligheder,	samt	hjem-
ligt	gårdrum	mellem	bygninger.

•	 Personale	 efterlyser	 udslusningsboliger/op-
gangsfællesskaber	 til	 især	 de	 unge	 borgere,	
som er mere ’på vej’ med deres diagnose end 
de	 ældre	 beboere,	 som	 for	 fleres	 vedkom-
mende	er	blevet	’institutionaliseret’

Velfærdsboliger	til	
borgere	med	autisme,	
erhvervet/medfødt 
hjerneskade eller ud-
viklingshæmning

Ejer-	og	driftsforhold

Vedligeholdelsesstand*

Basisobservation	om	
bygningen	(teknik)

Energi	tiltag

Vurdering af bygning-
slayout	(funktionalitet)	
og muligheder for 
forbedringer/behov for 
forandringer

•	 Forberedt	til	loftslifte
•	Mangler	depotplads.
•	 Gode	2-rumsboliger.
•	 Lille,	lukket	gårdhave,	der	dog	er	noget	udstillet	
for	omgivelserne.

•	 Fin opdeling i to boliggrupper, der spejler sig 
overfor	hinanden.

Vega - døgntilbud, Bryggervej 8, Helsinge

Bygningerne	ejes	af	boligselskabet	Nordsjælland	og	drives	af	Gribskov	Kommune.

God

•	 Bygning	er	opført	i	2000.
• Arkitektur:	Traditionel,	tidstypisk	arkitektur	som	
er	fint	tilpasset	de	omkringliggende	parcelhuse.

• Adgangsforhold:	P-	plads	foran	boliger.

• Uderum: Beboerne ville kunne anvende fora-
realet mere, hvis der sker en omformering og 
arealet	lukkes	mere	til.

Ingen

* Vedligeholdelsesstand: God: Bygninger fremstår velvedligeholdt og i god stand og kun kosmetiske 
skade. Middel: Bygninger fremstår intakt men trænger til vedligehold, maling og mindre renoveringer. 
Dårlig: Bygninger er i dårlig stand og trænger til opretning og mere omfangsrige renoveringer.
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Kapitel 4

ANBEFALINGER

Dette konceptprogram koncentrerer sig primært om at 
skabe bedre sammenhæng og synergi mellem velfærds-
boligernes	målgrupper	og	de	fysiske	rammer.	Boligerne	
skal kunne det, målgrupperne har behov for, at de kan 
og boligerne skal medvirke til at give borgerne de værdi-
er, som det er ønsket og formuleret i politisk definerede 
strategier	og	servicemål.	

Kapitel	 4	 forbinder	 derfor	 de	 foregående	 kapitler	 og	
binder	dem	sammen	 i	et	 sæt	af	anbefalinger.	Kapitel	1	
præsenterer den overordnede vision og det strategiske 
kompas.	Kapitel	2	beskriver	målgruppernes	behov	og	ud-
viklingen	heri,	samt	den	evidens,	der	findes	på	området.	
Kapitel	3	de	nuværende,	eksisterende	boliger	og	fysiske	
rammer.	Alle	 tre	kapitler	 forholder	 sig	 til	den	komplek-
se sammenhæng mellem borger, bolig og service – en 
sammenhæng, der ofte adskilles i enten anlægssager 
eller	driftssager.	Konceptprogrammet	skal	 sammenkob-
le disse adskillelser og fremhæve de vigtige forbindelser 
og indbyrdes afhængigheder, der er mellem ’mursten og 
mennesker’. Dette konceptprogram bygger dog som tidligere be-

skrevet i al overvejende grad på data om borgerne og 
boligerne og mindre om serviceområdet, men rækker 
alligevel	 i	 sine	 anbefalingerne	 her	 i	 kapitel	 4	 ud	 mel-
lem trekantens hjørner og forklarer de anlægsmæssige 
anbefalingers sammenhæng og afhængighed til de ser-
vicerelaterede	områder.	Trekantens	hjørne	med	’service’	
handler som tidligere beskrevet om selve indholdet i de 
fysiske rammer/servicetypologierne, som blandt andet 
omfatter organisation, drift, ledelse, kompetencer – og 
ikke mindst samarbejdet mellem borgeren og kommu-
nen	i	borgerens	eget	hjem.	

Derfor er der også i dette kapitels perspektiveringer knyt-
tet an til sammenhængen og opmærksomhedspunkter 
vedr.	netop	dette	tredje	hjørne,	der	vurderes	afgørende	
for,	at	beslutninger	vedr.	boligernes	 fremtidige	kvalitet,	
placering og mængde bidrager til mest mulig værdi for 
de samlede ressourcer og muligheder, der er for vel-
færdsområdet	 i	Gribskov	Kommune.	At	dette	hjørne	er	
særligt betydningsfuldt ses blandt andet ved, at selvom 
de eksisterende rammer i analysen får en del kritik for 

BOLIGTYPOLOGIER

SERVICETYPOLOGIERBORGERTYPOLOGIER

©ArchiMed

REHABILITERENDE

TRYGHED

FLEKSIBI-
LITET

TILGÆNGELIGHED

FAGLIG 
KVALITET

TRIVSEL

BÆREDYG-
TIGHED

VÆRDIGHED

Figur 4.1 Det strategiske kompas for velfærdsboligerne i Gribs-
kov Kommune

Figur 4.2 Fokus på borger og bolig.
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deres planløsninger og arkitektoniske kvalitet, så formår 
personalet på trods at levere en omsorg og pleje til be-
boerne og brugerne af boligerne og institutionerne, som 
værdsættes højt og derfor bør høste fortjent anerken-
delse.	Det	er	et	kendt	fænomen	–	at	personalet	i	sund-
heds- og socialvæsnet til trods for nedslidte og umoder-
ne fysiske rammer alligevel i deres daglige aktiviteter ’får 
det bedste – og nogen gange mere end det – ud af de 
muligheder,	 der	 nu	 er’.	 Pointen	 og	 formålet	med	 kon-
ceptprogrammet er at fastholde og udvikle værdien af 
personalets indsats ved at gøre vilkårene for deres virke 
endnu bedre og helst på en måde, så denne værdi opstår 
’i medvirkende kraft’ af de fysiske rammer og ikke ’på 
trods’	af	de	fysiske	rammer.

Figur 4.3 Det totaløkonomiske vurderingskompas, som bruges som det strategiske kompas: Jo 
bedre et af de fem parametre er for totaløkonomien des længere ud mod yderste cirkel kan denne 
værdi markeres - og overblikket bevares.

4.1 TOTALØKONOMISKE VURDERINGER

Med til formuleringen og prioriteringen af anbefalinger-
ne for konkretisering og implementering af konceptpro-
grammets pointer hører, at gøre totaløkonomiske vurde-
ringer	på	det	nuværende	datagrundlag.	Totaløkonomiske	
vurderinger som begreb dækker i dette program over de 
økonomiske emnefakta og sammenhænge, der findes 
inden for trekantens rammer og i konteksten omkring 
trekanten.	

Hvor det strategiske kompas i al overvejende grad hand-
ler om ’borgernes oplevelse’, så handler totaløkonomi-
ske	 vurderinger	om	 ’borgernes	penge’.	 	 Vurderinger	er	
ikke	 beregninger.	 Det	 er	 der	 i	 datagrundlaget	 hverken	
data nok til eller vilkår for konceptprogrammets arbejde 
i	øvrigt	 for	at	kunne	 indeholde.	Dog	er	det	muligt	–	og	
vigtigt – allerede nu at inddrage overordnede og over-
slagsagtige antagelser med afsæt i erfaringer og evidens 
for	totaløkonomiske	sammenhænge	(se	figur	4.3).	

Implementeringshastighed 
Anlægsmæssig investeringsproces
Anlægsprojekternes tidsramme
Ommærkningshastighed
Afviklingshastighed

Anlæg
Anlægsomkostninger

Elasticitet
I hvor høj grad opføres/ombygges til boliger og na-
boskaber, der bedre modvirker tomgang og vente-
lister

Kapacitet
Hvordan påvirkes kapaciteten i løbet af implemen-
teringsperioden?
Hvordan løser scenariet den forventede efterspørg-
sel?

Drift
Hvordan vurderes de enkelte driftsenheders øko-
nomiske vilkår for optimal udnyttelse af ressourcer-
ne? Er de ’små’ eller ’store’ set ud fra et driftsøko-
nomisk perspektiv?
Hvordan vurderes vilkår for udnyttelse og udvikling 
af personalets faglige ressourcer og kompetencer?

KAPACITET

IMPLEMENTERINGS-
HASTIGHED

ANLÆG

DRIFT

ELASTICITET
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4.2 ANBEFALINGERNES AFGRÆNSNING

Anbefalingerne i det følgende zoomer ind på de aktuelle 
og vigtigste udfordringer, der er for velfærdsboligerne, 
hvis de skal kunne leve op til de strategiske ambitioner 
og de forskellige målgruppers behov:
•	 Der	skal	bygges	et	nyt	plejehjem	i	kommunen.		 	

Hvor og med hvilket indhold? Hvad skal det kunne?
•	 Der er flere og flere borgere med demens på de 

eksisterende plejehjem, der ikke er bygget med 
fokus	og	viden	om	demens	og	rum.

•	 De fysiske rammer for de midlertidige pladser er 
ikke	optimale	til	formålet.

•	 Der er på området for boliger til 
udviklingshæmmede borgere både tomgang og 
ventelister.

Anbefalingerne er sat ind i det efterfølgende skema, 
hvori anbefalingen kort beskrives og de væsentligste 
argumenter	gennemgås.

Foto: Sætteworkshop, d. 1.9.16
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Målgruppevenlig indretning af fællesare-
aler på samtlige eksisterende plejehjem, 
for	botilbud	for	udviklingshæmmede	og	
de	midlertidige	pladser.	

Udarbejdes som tre indretningskon-
cepter	til	hhv.	plejehjem,	bosteder	for	
udviklingshæmmede	og	midlertidige	
pladser.	

Koncepterne	skal	give	anvisninger	til	
indretning og moderniseringer uden 
(væsentlige)	ombygninger.

•	 Denne	indsats	vil	bringe	boligerne	til	at	fungere	endnu	bedre	til	de	målgrupper,	hvis	
trivsel	er	meget	boligafhængig	og	vil	understøtte	personalets	indsats	omkring	disse	
borgerne.	

•	Det strategiske kompas – visionen for velfærdsboligerne – skal via indretningskon-
cepter	komme	til	konkret	og	visuel	udtryk	og	anvise,	hvordan	værdierne	virker	i	virke-
ligheden.	Hermed	bliver	strategien	levende	og	kan	blive	genstand	for	vurderinger,	
diskussion	og	 løbende	forbedringer	 i	 takt	med	at	vision	omsættes	til	evaluerings-	
dygtige	oplevelser	og	resultater.	

•	 Et	overordnet	indretningskoncept	kan	bruges	på	tværs	af	institutioner	og	heraf	kan	
udpeges	netop	de	løsninger	herfra,	som	den	enkelte	institutionstype	og	institution	
har	brug	for	–	aktuelt	og	over	tid.	

•	Målgruppevenlig indretning af eksempelvis plejehjemmene betyder demensvenlig 
indretning,	som	gør	udnyttelse	af	den	eksisterende	kapacitet	af	plejeboliger	bedre	
og forebygger udvikling af tomgang/ventelister, fordi enkelte plejehjem, så godt som 
det	 er	muligt,	 bliver	mere	 egnede	til	 den	 voksende	 andel	 af	 netop	borgere	med	
demens.	

•	 Et	overordnet,	fælles	indretningskoncept	vil	styrke	kommunens	mulighed	for	optim-
ering	af	inventarindkøb	og	–anvendelse.

•	 Et	overordnet	indretningskoncept	kan	indgå	i	fremtidige	anlægsprojekter	som	sup-
plerende programmateriale, der tydeliggør hvad det er, de fysiske rammer skal 
kunne	for	boligernes	målgrupper.	

•	 Et	 indretningskoncept	 pr.	 institutionstype	 kan	 formentligt	 udarbejdes	 for	 kr.	
2-350.000	over	2-3	måneder	afhængig	af	 inddragelsesomfang	af	beboere,	perso-
nale	og	pårørende,	og	den	efterfølgende	undervisning	af	personalet	 i	anvendelse	
heraf.	

•	 Implementering	 af	 indretningskonceptets	 indhold	 aktiverer	 vedligeholdelsesbud-
getterne	strategisk,	men	det	bør	overvejes	at	tilføre	anbefalingen	yderligere	ressou-
rcer	i	respekt	for	gennemgangen	af	de	eksisterende	boliger	i	kapitel	3	(se	afsnti	3.7).

•	Med et indretningskoncept for området med udviklingshæmning vil det være muligt 
at	 forberede	 sig	 og	 imødekomme	 det	 forventede	 kommende	 behov	 i	 forhold	 til	
borgere	med	udviklingshæmning	og	demens	(jf.	2.3.2).

ANBEFALING // A   ARGUMENTER
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ANBEFALING // B
  
Konceptudvikling	for	midlertidige	pladser.

ARGUMENTER

•	 I	dag	er	de	fleste	midlertidige	pladser	samlet.	Set	ud	fra	faglige,	drifts-,	udviklings-	og	
samarbejdsmæssige	perspektiver,	er	det	et	rigtigt	valg.	Men	de	nuværende	fysiske	
rammer	på	Toftebo	er	 ikke	optimale	for	denne	aktivitet	og	en	ombygning	eller	et	
nybygget	center	bør	overvejes.

•	 Uanset	 fremtidig	 placering	 af	 enheden	 anbefales	 det,	 at	 der	 udarbejdes	 et	 kon-
cept	for	netop	midlertidige	pladser.	Inspiration	fra	blandt	andet	Morsø	Kommunes	
’Afklaringscenter’	kan	her	med	fordel	inddrages.	

•	 Hvis	 ikke	Toftebo	ombygges	 som	adresse	 for	de	midlertidige	pladser,	er	der	flere	
forskellige	muligheder.	Det	kan	være	som	en	tilbygning	til	Bakkebo	eller	Skovsminde,	
eller	som	en	selvstændig	enhed	på	egen	matrikel.	Det	anbefales	uanset,	at	place-
re	enheden	i	én	af	de	tre	byer	af	hensyn	til	tilgængelighed	for	borgere	og	samar-										
bejdspartnere.

•	 Konceptet	for	de	midlertidige	pladser	bør	beskrive	de	forskellige	målgrupper	grun-
digt	og	blandt	andet	forholde	sig	til	om	det	nye	plejehjem,	der	skal	bygges,	skal	have	
en andel af disse pladser, der herved vil være særligt egnede - i både bolig og service 
-	til	borgere	med	demens	(og	dennes	netværk).	Dette	med	begrundelse	i,	at	en	borg-
er	med	demens	med	behov	for	en	midlertidig	plads	med	stor	sandsynlighed	enten	
allerede	er	bruger	af	dette	plejehjems	eventuelle	centerfunktioner	eller	senere	vil	
ansøge	om	plejebolig	på	netop	dette	demensvenlige	plejehjem.	

•	 Konceptet	skal	udover	målgruppespecifikke	krav	og	behov	også	beskrive	krav	og	be-
hov	vedr.	emner	som	blandt	andet	placering,	logistik,	tværfaglighed	og	-sektorielle	
samarbejdsflader	 i	 proces,	 kommunikation	 og	 organisation,	 sygepleje-	 og	 rehabi-
literingsfaglige	aspekter,	ligesom	konceptet	bør	beskrive	konkrete	rum-	og	funktion-
skrav	til	de	fysiske	rammer	og	rum.

•	 Pointen og formålet med konceptprogrammet er at fastholde og udvikle værdien af 
personalets indsats ved at gøre vilkårene for deres virke endnu bedre, end de mange 
steder	er	i	dag	og	på	en	måde,	så	denne	værdi	opstår	’i	medvirkende	kraft’	af	de	
fysiske	rammer	og	ikke	’på	trods’	af	de	fysiske	rammer.
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ANBEFALING // C
  
Det nye plejecenter opføres som et 
demensvenligt	byggeri	til	borgere	med	
moderat	til	svær	demens.	

ARGUMENTER

•	 Borgere med demens er en stor og stadig større målgruppe blandt velfærdsboli-
gernes beboere i Gribskov Kommune og da ingen af de nuværende plejehjem er 
opført	efter	demensvenlig	evidens,	bør	det	nye	plejehjem	opføres	som	sådan.

•	 Om	plejehjemmet	opføres	med	eller	uden	midlertidige	pladser	til	borgere	med	de-
mens	afhænger	af	konceptet	for	midlertidige	pladser.

•	 I grundlagsovervejelserne for det nye plejehjem, skal det overvejes, om det skal 
være	et	plejecenter	med	dagtilbud	og	evt.	andre	demensrettede	rådgivningstilbud,	
der	samler	eller	supplerer	de	forskellige	tilbud	og	aktiviteter	–	kompetencer	og	sa-
marbejdsrelationer	–	på	samme	matrikel.	For	mange	borgere	med	demens	og	deres	
pårørende	vil	det	blive	oplevet	som	en	fordel,	at	boliger,	rådgivning	og	midlertidige	
pladser	findes	på	samme	adresse	hos	et	af	kommunens	plejehjem.

•	 Et	plejecenter	opført	efter	demensvenlig	evidens	og	anbefalinger	vil	 ikke	være	så	
’skræddersyet’	til	denne	målgruppe,	at	det	ikke	kan	anvendes	til	andre	fremtidige	
målgrupper	for	en	plejebolig.	Dette	begrundes	med,	at	borgere	med	behov	for	ple-
jebolig	i	fremtiden	primært	forventes	at	være	kognitivt	udfordrede	og/eller	have	et	
socialt kontaktbehov, der ikke kan dækkes eller kompenseres for i eget hjem med 
velfærdsteknologier.	

•	Det kommende program skal inddrage relevant og opdateret evidens, demensfaglig 
ekspertise	 fra	 egen	 organisation	og	 relevante	 eksterne	 specialister.	 Ligeledes	 bør	
programudarbejdelsen for det nye plejecenter ske med grundig og tværfaglig faci-
litering,	 således	programmet	både	beskriver	bolig,	målgruppen	og	det	 fremtidige	
serviceindhold.	Programmet	skal	udarbejdes,	 så	det	kan	bruges	til	både	at	bygge	
huset	og	organisationen	efter.
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Overvejelser	vedr.	ombygning,	udvidelse	
og	afvikling	af	eksisterende	plejecentre.

•	Helsingegården har som det største plejecenter og med sin centrale placering en 
oplagt	 betydning	 i	 fremtidens	 velfærdsboligkapacitet.	Men	der	 ses	 et	 	 behov	 for	
ombygninger,	der	forbedrer	målgruppevenligheden	(især	i	forhold	til	demente	borg-
ere)	og	de	funktionelle	sammenhænge	for	en	effektiv	driftsenhed,	hvor	driftsressou-
rcerne	udnyttes	optimalt.

Helsingegården har med sine mange boliger, store dagcenter med rehabiliterings-
faciliteter, store cafe og sin planløsning med mange forbundne enheder af bolig-
grupper	et	potentiale	for	at	rumme	flere	forskellige	målgrupper	og	lejere	uden	for	
målgrupperne.	Hermed	er	 der	mulighed	 for	 at	 kunne	udvikle	 en	 slags	 ’Midi-Dia-
konissen’	idet	det	til	forskel	fra	’Mini-Diakonissen’	i	forslaget	for	Kirkeleddet	(se	ned-
enfor)	også	kan	aktivere	naboskabet	til	de	dele	af	bygningskomplekset,	der	benyttes	
til	seniorrettede	aktiviteter.	

Udvidelse af boligkapaciteten på Helsingegården er ikke umiddelbart muligt med 
mindre	man	inddrager	de	bygninger,	der	er	omtalt	ovenfor	som	aktuelt	anvendt	til	
seniorrettede	aktiviteter.	

•	 Trongården	 har	 (mindst)	de	 samme	udfordring	 som	Helsingegården,	 at	det	er	et	
ældre	plejecenter,	der	er	blevet	udvidet	flere	gange	over	tid	og	uden	den	viden,	der	
i	dag	findes	om	især	den	demente	borgeres	boligafhængige	trivsel.	Derfor	anbefales	
det,	at	Trongården	også	på	et	tidspunkt	gennemgår	en	ombygning,	der	gør	centeret	
mere	egnet	til	demente	borgere.

Trongårdens nyeste bygning har et layout i to etager med en lang gang i en dob-
belthøj	atriumgård	med	svalegang.	Denne	bygning	bør	overvejes	anvendt	til	andre	
målgrupper	end	borgere	med	demens.	Boligerne	og	 fællesområderne	kan	blandt	
andet	anvendes	til	borgere	med	psykiatriske	lidelser	–	enten	permanente	eller	mid-
lertidige	som	beskrevet	efterspurgt	til	netop	disse	målgrupper.	

•	 Bakkebos udfordringer og behov ligner dem, der er ovenfor beskrevet for Helsinge-
gården og Trongården – og derfor bør en ombygning af huset også overvejes på et 
tidspunkt.	En	ombygning,	der	nedbryder	oplevelsen	af	lange	gange	og	samler	boli-
gerne	i	overskuelige	boliggrupper.	

Bakkebo	vil	kunne	udvides	med	enten	flere	boliger	eller	med	en	samlet	enhed	for	
midlertidige	pladser.	Hvis	udvidelsen	af	plejeboligkapaciteten,	der	måtte	være	be-
hov	for	i	fremtiden,	ikke	henlægges	til	Bakkebo,	er	der	plads	på	matriklen	til	at	en-
heden	for	midlertidige	pladser	kan	opføres	dér	 (eksklusiv	de	midlertidige	pladser,	
der	anbefales	til	det	nye	demensvenlige	plejecenter).	Fordelen	ved	dette	er	blandt	
andet,	at	driftsfællesskaber	og	faglige	naboskaber	kan	udnyttes,	ligesom	den	sam-
lede	mængde	velfærdsboliger	på	matriklen	kan	anvendes	’elastisk’	over	tid	i	form	af	
at	plejeboliger	kan	anvendes	som	midlertidige	pladser	–	og	omvendt.	Alt	afhængig	
af	aktuel	efterspørgsel.

•	 Skovsminde er som kommunens nyeste plejecenter opført med større bevidsthed 
om	ældres	 boligafhængige	 trivsel.	 De	 udfordringer,	 der	 er	 for	 optimale	 demens-
venlige	 rammer,	 kompenserer	 den	 nuværende	 indretning	 ganske	 godt.	 Et	 decid-
eret demensvenligt indretningskoncept, som anbefalet i anbefaling A, vil yderligere 
forstærke	effekten	af	disse	indsatser.	

ANBEFALING // D ARGUMENTER
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Overvejelser	vedr.	ombygning,	udvidelse	
og	afvikling	af	eksisterende	plejecentre.
(fortsat)

ANBEFALING // D ARGUMENTER

Der	er	plads	til	udvidelse	på	matriklen	og	hvis	denne	mulighed	vælges	aktiveret,	kan	
der	enten	bygges	en	fløj	til	det	eksisterende	eller	der	kan	opføres	en	etage	mere	på	
det	bestående.	Ved	den	sidste	løsning	bør	det	overvejes	at	lave	ombygninger	af	de	
nuværende boligområder, således oplevelsen af lange gange og perifere fællesrum 
ophæves	og	forandres	til	fordel	for	mindre	og	mere	overskuelige	boliggrupper.	

Hvis	udvidelse	af	plejeboligkapaciteten,	der	måtte	være	behov	for	i	fremtiden,	ikke	
henlægges	til	Skovsminde,	er	der	plads	på	matriklen	til	at	enheden	for	midlertidige	
pladser	kan	opføres	dér	(eksklusiv	de	midlertidige	pladser,	der	anbefales	til	det	nye	
demensvenlige	plejecenter).	 Fordelen	 ved	dette	er	blandt	 andet,	 at	 driftsfælless-
kaber	og	faglige	naboskaber	kan	udnyttes,	ligesom	den	samlede	mængde	velfærds-
boliger	på	matriklen	kan	anvendes	’elastisk’	over	tid	i	form	af	at	plejeboliger	kan	an-
vendes	som	midlertidige	pladser	–	og	omvendt.	Alt	afhængig	af	aktuel	efterspørgsel.	

•	Udsigten har de samme udfordringer som især Trongården, hvorfor den samme 
anbefaling	for	ombygning	også	gælder	for	dette	plejecenter.	Det	skal	i	den	forbin-
delse være et opmærksomhedspunkt, at det er kommunens mindste plejecenter, 
som	med	sine	28	boliger	kan	være	udfordret	i	relation	til	økonomisk	og	faglig	res-
sourceudnyttelse	og	bæredygtighed.	Matriklens	størrelse	tillader	ikke	umiddelbart	
udvidelse med mindre der bygges i højden og i den forbindelse bør det overvejes, at 
rive	bygningen	ned	til	fordel	for	et	moderne	nybyggeri.	

Anbefalingen om radikal ombygning af Udsigten ledsages med anbefalingen om at 
inddrage ajourførte kapacitetsanalyser og befolkningsprognoser, der kan bidrage 
med	beslutningsgrundlag	for	antal	at	fremtidige	boliger	på	Udsigten	eller	om	Ud-
sigten	bør	 afvikles	til	 andet	 formål	 og	boligerne	opføres	 et	 andet	og	mere	efter-
spurgt	sted	i	kommunen.
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Kobbel-Husene,	Gydevej	15	ombygges	til	
flere	pladser	med	eller	uden	dagcenter.

•	 Der	er	aktuelt	udfordringer	med	både	tomgang	og	ventelister	til	boliger	til	borgere	
med	udviklingshæmning.	Dette	 skyldes	 formentligt,	 at	 Ahornparken	opleves	 som	
mest	attraktiv	blandt	de	visiterede,	som	derfor	vælger	at	stå	på	venteliste	fremfor	at	
tage	imod	en	bolig	på	Gydevej	15.	Efterspørgselsmønstre	bør	afdækkes	nærmere.

•	 Aktuelt	er	der	14	boliger.	Dette	antal	 kan	øges	til	enten	16	eller	18	afhængigt	af	
om	 ombygningen	 omfatter	 indretning	 af	 et	 dagcentertilbud	 –	 med	 henvisning	
til	 at	 analyse	har	 fundet,	 at	 der	 aktuelt	 er	 venteliste	til	 dagcenterpladser	 for	 ud-																		
viklingshæmmede.	

•	 Ombygningen	af	Gydevej	15	skal	inddrage	konceptet	for	målgruppevenlig	indretning	
jf.	dette	skemas	første	anbefaling.	

•	 Hvis	 kapacitetsbehovet	 for	 boliger	til	 udviklingshæmmede	 i	 fremtiden	aftager,	 vil	
Gydevej	15	sammen	med	Ahornparken	være	af	driftsstørrelser,	der	vurderes	at	være	
både	økonomisk	og	fagligt	robuste.	Dette	åbner	op	for	muligheden	af,	at	Kirkeleddet	
6	ommærkes	til	andre	målgrupper	inden	for	det	sociale	område	og	hermed	udvide	
området	for	den	i	næste	skemadel	beskrevne	forslag	til	Kirkeleddet	8,	10	–	20.

ANBEFALING // E ARGUMENTER
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Kirkeleddet	udvikles	til	et	‘Mini-Diakonis-
sen’ for nuværende målgrupper og med 
forbedrede	adgangsforhold	til	Græsted	
bymidte.

•	 Et	 ’Mini-Diakonissen’	er	en	arbejdstitel	 for	et	 koncept,	der	er	 fremkommet	 i	 ind-
dragelsesprocesserne.	Det	skal	forstås	som	et	kvarter	eller	et	område	bestående	af	
blandede	målgrupper	og	hvor	der	i	kraft	af	netop	disse	naboskaber	opstår	værdiful-
de	sociale	interaktioner,	der	er	med	til	at	øge	livskvaliteten,	trygheden	og	attraktivi-
teten	ved	at	bo	netop	dér.

•	 Beboerne	af	Kirkeleddet	8,	10-20	har	flere	fælles	relationer	til	bl.a.	skole	og	dagcen-
teraktiviteter.	Et	øget	samvær	mellem	naboerne	vil	styrke	fællesskab	og	uformelle	
ressourcer	mellem	beboerne.

•	Med	 forbedrede	 adgangsforhold	 til	 Græsted	 bymidte	 styrkes	 vilkårene	 for	 byens	
sociale	 sammenhængskraft.	 Blandt	 andet	 herved	 kan	 civilsamfundets	 potentielle	
ressourcer	til	gavn	 for	Kirkeleddets	beboere	udvikles	og	aktiveres,	hvilket	kan	på-
virke	målgruppernes	behov	for	sociale	og	praktiske	serviceydelser	fra	kommunen/
serviceleverandør	i	ressourcebesparende	omfang.

•	 Aktiveres	denne	anbefaling	er	et	opmærksomhedspunkt,	at	de	to	tilbud	i	dag	driftes	
af	to	forskellige	aktører	(Aleris	Omsorg	og	Gribskov	Bo	–	og	Støttecenter)	vigtigt.

ANBEFALING // F ARGUMENTER
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Hvis	kapacitetsbehovet	aftager,	kan	
Haragergård og/eller Hestehaven om-
mærkes	over	tid	til	andre	målgrupper	
eller	ældreboliger.

•	 Begge	bofællesskaber	oplever	tomgang	på	boliger	og	enkelte	er	allerede	udlejet	til		
borgere	uden	for	målgrupperne.

•	 I	respekt	for	forventningerne	til	det	fremtidige	kapacitetsbehov	for	boliger	til	andre	
målgrupper – eksempelvis borgere på kanten af velfærdsboliger og unge henover 
det	18.	år	–	er	begge	bofællesskaber	relevante	at	inddrage	i	visitationsøjemed	før	en	
evt.	ommærkning	ud	af	velfærdsboligkapaciteten.

•	 Hvis	andre	målgrupper	end	de	nuværende	visiteres	til	disse	bofællesskaber,	vil	per-
sonalet	 formentligt	 have	 behov	 for	 et	 kompetenceløft	 –	 især	 hvis	målgrupperne	
blandes.

ANBEFALING // G ARGUMENTER
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4.3 ANBEFALINGERNES PERSPEKTIVERING

Udover de anlægsrelaterede anbefalinger, er der gen-
nem analyserne og inddragelsesprocessen identificeret 
følgende anbefalinger, som bør fremhæves og inddrages 
i den fremadrettede anvendelse af konceptprogrammet 
og	implementering	af	handlinger.
Nogle af perspektiveringerne er anbefalinger, der har 
permanent karakter og indeholder emner, der bør løftes 
op og holdes oppe over tid for kontinuerlig opmærksom-
hed.	Andre	er	mere	’en	gang	for	alle’	initiativer,	der	har	
et enestående formål og derfor skal igangsættes på rette 
tidspunkt	i	implementeringsprocessen	fremover.	
Perspektiveringer er formuleret med afsæt i, at borger, 
bolig og service hænger sammen – trekanten -  og at be-
vægelser/løsninger i det ene hjørne påvirker de to andre 
hjørner – og at den evigt tilbagevendende opgave er at 
skabe	 (bedre)	 sammenhæng	 mellem	 behov,	 vilkår	 og	
ambitioner.
De følgende tekster skal læses som supplerende anbe-

falinger,	 der	 perspektiverer	 skemaet	 anbefalinger	 vedr.	
boligerne, men også i sig selv er anbefalinger om op-
mærksomhedspunkter, analyser eller konkrete initiati-
ver.	Anbefalingerne	er	 sektioneret	 i	 respekt	 for	 trekan-
tens	tre	hjørner.	

4.3.1 Boliger
KONCEPTPLAN FOR HELSINGEGÅRDEN
Helsingegården er en stor institution med en central 
og infrastrukturel god placering med mange boliger og 
en arkitektonisk grundplan, der muliggør sektionering i 
forhold	til	målgrupper	og	evt.	andre	lejergrupper	på	ma-
triklen.	Dertil	kommer,	at	Helsigegården	er	sammensat	af	
mange bygningsdele, der ikke hænger optimalt sammen 
rent funktionelt og især for plejeboligbeboerne vil op-
leves	forvirrende	og	påvirke	trivsel	og	tryghed	negativt.	
Konceptet for Helsingegården skal afstemmes konceptet 
for de midlertidige pladser og kan videre danne eksem-
pel for udvidelseskoncepterne for de øvrige plejehjem i 
kommunen.

Foto: Sætteworkshop, d. 1.9.16
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RENOVERINGS- OG UDVIDELSESPLAN FOR 
BAKKEBO, TRONGÅRDEN OG SKOVSMINDE
Af befolkningsprognoserne fremgår det, at kommunen 
vil mangle plejeboliger i fremtiden også selvom der snart 
bygges	et	nyt	plejehjem.	Det	reelle	behov	skal	analyseres	
nøjere	og	følges	over	tid.	Uanset	udvidelsesbehov	så	bør	
især Bakkebo og Trongården gennemgå en renovering, 
der blandt andet forbedrer de forhold, som påvirker især 
den store gruppe af beboere med demens beboeres 
trivsel	og	 tryghed.	Der	bør	derfor	 laves	demensvenlige	
udvidelseskoncepter	for	disse	matrikler.	Trongården	kan	
ikke	udvides,	men	det	kan	Bakkebo	og	Skovsminde.	Disse	
muligheder	 skal	 undersøges	 nærmere.	 I	 forhold	 til	 an-
lægsøkonomi, bør det indgå i overvejelserne, at det ge-
nerelt er mere omkostningstungt at bygge gammelt om, 
end	det	er	at	bygge	nyt.	

FREMTIDSPLAN FOR UDSIGTEN
Udsigten er et lille og gammelt plejehjem, som – også 
selvom der gøres indsatser for en mere demensvenlig 
indretning, bør have sin fremtid som plejecenter op til 
grundig	 overvejelse.	 Ombygning	 til	 et	 demensvenligt	
plejehjem	vil	være	omkostningskrævende	i	sig	selv.	Om	
bygningen kan bruges af andre målgrupper inden for So-
cial- og Sundhedsområdet eller Børne- og Ungeområdet 
bør	undersøges	nærmere.

KAPACITETSØGNING UDEN FOR GRIBSKOV KOMMU-
NES INDFLYDELSE (FRIPLEJEHJEM)
Incitamenterne for oprettelse af friplejehjem er fremmet 
i	de	seneste	år.	Friplejehjem	er	plejehjem,	hvor	boliger-
ne ikke er en del af kommunens samlede velfærdsbolig-
mænge.	 Borgere,	 der	 er	 visiteret	 til	 en	 plejebolig,	 kan	
vælge en friplejehjemsbolig frem for en af dem, kom-
munen	har	anvisningsret	til.	Dette	kan	potentielt	påvirke	
borgernes efterspørgsel efter plejeboliger i den kommu-
nale mængde af velfærdsboliger i nedadgående retning 
og bør derfor indgå i kommunens overvejelser omkring 
udvidelse	af	egen	kapacitet.

4.3.2 Borger
UDVIKLINGEN PÅ DEMENSOMRÅDET 
SKAL FØLGES TÆT
Udviklingen i delmålgrupperne af borgere med demens 
skal	følges	nøje.	Især	hvad	angår	borgere	med	svær	de-
mens,	 som	 kan	 være	 meget	 udadreagerende.	 Denne	
gruppe er stadigvæk relativ lille, men deres trivsel, tryg-
hed – og rolige adfærd – afhænger meget af de fysiske 
rammer.	Behovet	for	en	særlig	enhed	eller	en	særlig	byg-
ning er i andre kommuner erkendt og der bygges pleje-
hjem	for	borgere	med	svær	demens.	 I	 forbindelse	med	
fremtidige	 plejeboligprojekter	 bør	 dette	 aspekt	 indgå.	
Dette gælder også for om- eller nybyggeri af midlertidige 
pladser.

HJEMTAGNING AF BORGERE – 
ELLER SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Gribskov Kommune har visiteret en række borgere til 
botilbud	 i	 omkringliggende	 kommuner.	 Dette	 er	 oftest	
borgere med helt særlige behov for socialpædagogisk 
hjælp, og hvor borgergruppen er så lille, at det kan være 
svært	at	oprette	specialiserede	botilbud	til	alle.	En	afsøg-
ning og analyse af muligheden for at hjemtage sådanne 
borgere eller indgå i flere bæredygtige samarbejder med 
andre kommuner om de forskellige målgrupper bør un-
dersøges.	 	Dette	kunne	 f.eks.	gælde	borgere	med	svær	
grad	af	Asperger.

VELFÆRDSTEKNOLOGI
Som beskrevet i ansnittet om ’trends og tendenser’ 
i kapitel 2, er det meget vigtigt at følge udviklingen på 
det	 velfærdsteknologiske	 område.	 Den	 vil	 påvirke	 især	
ældres mulighed for at bo i eget hjem – før eventuelt 
ønske/behov	 for	en	ældrebolig	eller	en	plejebolig.	 Ind-
flydelsen på efterspørgslen/kapacitetsbehovet for æl-
dre- og plejeboliger er endnu uvis og udokumenteret, og 
bør	derfor	følges	nøje	over	de	næste	år.	Det	gælder	også	
de velfærdsteknologier, som kan bidrage med at aflaste 
personalet for rutineopgaver, så ressourcerne i stedet for 
kan bruges i de borgernære aktiviteter – der, hvor de i 
stigende	grad	vil	blive	efterspurgt.	Dette	begrundes	ved	
at målgrupperne til velfærdsinstitutionerne overvejende 
vil have kognitive udfordringer og derfor have behov for 
menneskelig	kontakt	og	interaktion.

INDDRAGELSE AF VELFÆRDSBOLIGER OG INSTITUTI-
ONER INDEN FOR BØRNE- OG UNGEOMRÅDET 
De i analysen omfattede velfærdsboligtyper kan med for-
del udvides til at omfatte boliger til børn og unge, herun-
der	unge	voksne	hen	over	det	18.	år.	Dels	fordi	der	kan	
være mulighed for inddrage målgrupperne derfra i nye 
naboskaber.	Dels	 fordi	 boliger	 i	 dette	 konceptprogram,	
som må betragtes som fremtidigt uegnede til deres op-
rindelige formål eller aktuelle anvendelse, måske med 
fordel	kan	benyttes	af	Børne-	og	Ungeområdet.

BEFOLKNINGSPROGNOSEN SKAL 
LØBENDE OPDATERES
I forbindelse med ændring af Planloven i sommer 2016 
forventes det, at tilflytningen af ældre til sommerhusom-
råderne vil stige mere, end de eksisterende og tilgænge-
lige	prognoser	hidtil	har	vist.	Dertil	kommer,	at	effekter	
af den styrkede forebyggelsesindsats også skal inddrages 
i diskussion af fortolkning af befolkningsprognoserne for 
kapacitet og kvalitetsbehov vedrørende velfærdsboliger-
ne.	
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Befolkningsprognoserne kan med stor fordel styrkes med 
beskrivelse af kendetegn, trends og tendenser indenfor 
de	 forskellige	 befolkningsgrupper.	 Eksempelvis	 for	 at	
kvalificere billedet af, hvad borgere i Gribskov egentligt 
ønsker sig i forhold til blandede kvarterer og sociale rela-
tioner	på	tværs	af	socio-demografiske	grupperinger.

4.3.3 Service
DRIFTS- OG ORGANISATIONSOPTIMERING
I respekt for trekantmodellens logiske omfavnelse af 
velfærdsområdets komplekse sammenhænge mellem 
borger, bolig og serviceindhold – og i erkendelse af kon-
ceptprogrammets hovedfokus på borger og bolig, bør 
der være en skærpet opmærksomhed på servicehjørnet 
i	trekanten.	I	dette	hjørne	handler	det	overordnet	set	om	
drift og organisation, som gerne skal kunne levere opti-
mal kvalitet og kvantitet givet de forudsætninger og med 
aktivering af de potentialer, der ligger i de fysiske ram-
mer	og	i	samarbejdet	med	og	omkring	borgeren.	

Som et ikke uvæsentligt element i drifts- og organisati-
onsoptimeringstiltag bør inddragelse og aktivering af 

frivillige	og	hele	den	sociale	 ’økonomi’	 inddrages.	Hvad	
er potentialerne og hvad er betydningen for nye samar-
bejdsmodeller med netop frivillige, der gerne vil bidrage 
med aktiviteter og bidrag til velfærdsboligernes bebo- 
ere?

VISITATIONSPRAKSIS 
Visitationen spiller en afgørende rolle for at sikre velfun-
gerende velfærdsboliger i den forstand, at visitationen af 
målgrupper påvirker borgernes oplevelse af kvalitet og 
påvirker effektiviteten af de til boligerne tilknyttede res-
sourcer.	Visitationspraksis	har	stor	indflydelse	på	graden	
af	’elasticitet’.	

Til at skabe en forståelse af visitationens rolle anbefales 
det at trekanten med borger-, bolig- og servicetypologi-
er	inddrages	aktivt	i	visitationen.	Det	grundlæggende	er	
her, at alle tre hjørner spiller sammen i skabelsen af den 
gode	visitation.	Den	gode	visitation	består	af	en	kvalita-
tiv visitation, hvor det både vurderes, hvilken borger, der 
skal flytte ind, men også kigges på det eksisterende botil-

Foto: Sætteworkshop, d. 1.9.16
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bud	og	sammensætningen	af	de	eksisterende	beboere.	
Visitationspraksis har stor betydning over tid, da det er 
svært og ofte uhensigtsmæssigt at flytte en borger fra sit 
hjem,	når	en	borger	først	er	flyttet	ind.	

•	 I Gribskov Kommune er der et boligvisitationsudvalg 
i forbindelse med ældre-, handicap- og plejecen-
terboligerne.	Udvalget	 vurderer,	hvorvidt	borgeren	
opfylder visitationskriterierne til den boligform, der 
ansøges	 om.	 Visitationen	 foretages	 ud	 fra	 borge-
rens	ansøgning	og	en	plejefaglig	vurdering	(Gribskov	
Kommune,	2016A).	

•	 Center for Social og Sundhed er ansvarlig for visita-
tionen	for	borgere	med	behov	for	botilbud.	Visitati-
onen foregår efter Voksenudredningsmetoden, hvor 
der foretages en individuel og konkret vurdering og 
tager udgangspunkt i Gribskovs serviceniveau og 
lovgivningen	på	dette	område	(Gribskov	Kommune,	
2013).

Det anbefales, at det undersøges, hvorvidt og hvordan, 
der er potentiale for en justering af visitationspraksis, 
som kan styrke det samlede overblik på tværs af kommu-
nens	velfærdsboliger.

TVÆRFAGLIGHED
Sammen med udviklingen på demensområdet og vi-
sitationspraksis er tværfaglighed vigtig at inddrage i 
forbindelse med en optimal udnyttelse af trekantens 
sammenhænge	og	synergier.	Der	er	her	mange	perspek-
tiver at tage fat på: Blandt andet samarbejdet mellem 
bygningsområdet og driftsområdet omkring udviklingen, 
kvalificeringen og implementering af handlingerne, der 
følger efter udarbejdelsen af dette konceptprogram; Ek-
sempelvis kan et fælles stærkere sprog for velfærdsboli-
gernes kvalitet og funktion, og en dybere gensidig indsigt 
i respektive fag- og kompetenceområder fremmme mer-
værdiskabelse	 af	 et	 energibesparelsesprojekt	 (udskift-
ning	til	LED-belysning)	så	dette	også	gør	de	fysiske	ram-
mer	for	beboernes	trivsel	(døgnrytme	og	wayfinding)	og	
arbejdsmiljøet	for	personalet	bedre.	

Derudover er der behov for en endnu højere grad af 
tværfaglighed i forbindelse med flere blandede målgrup-
per på tværs af social- og sundhedsområdet alene og vi-
dere	derfra	 til	de	andre	kommunale	 funktionsområder.	
Indsatserne på forebyggelsesområdet bør også indgå i 
et fokus på tværfaglighed og den effekt forebyggelse kan 
tænkes/viser sig at have på kapaciteten og arten af vel-
færdsboliger.

KOMPETENCESAMMENSÆTNING OG – UDVIKLING
Borgeren med demens’ trivsel handler i høj grad om de-
res	sansning	af	omgivelserne.	At	beboere	med	demens	

i velfærdsboligerne og på de midlertidige pladser også 
har sygeplejefaglige problemstillinger – blandt andet 
pga.	multidiagnoser	og	høj	alder	–	er	uomtvisteligt,	men	
det bør undersøges nærmere, hvordan kompetencesam-
mensætningen af sundhedsfaglige, rehabiliteringsfaglige 
og socialpædagogisk personale kan medvirke til at øge 
trivslen hos borgerne i disse målgrupper og hvordan den-
ne sammensatte faggruppe inddrager de fysiske rammer 
som en endnu mere aktiv del af deres omsorg, pleje og 
rehabiliterende	indsats.	
Ovenstående gør sig også gældende for borgere med ud-
viklingshæmning	og	borgere	med	psykisk	lidelse.	

TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDER OG INDSATSER
Når kommune, praktiserende læger, hospital og andre i 
disse år samler sig i nye projekter og samarbejdsformer 
med henblik på at styrke effekten og kvaliteten af ind-
satsen for blandt andre den ældre medicinske patient, 
kronikerne	o.a.	patientgrupper,	vil	der	formentligt	være	
en afsmittende effekt på efterspørgslen af velfærdsboli-
ger.	 Effekten	af	disse	 samarbejder	 kan	påvirke	behovet	
for	 plejeboliger	 og	 midlertidige	 pladser.	 Indsatserne	
forventes blandt andet at fremme mulighederne for, at 
borgerne	kan	blive	 (meget)	 længe	 i	egen	bolig	og	gøre	
tiden	 i	 plejebolig	 kortere.	Det	er	 vurderingen,	 at	pleje-
boligbehovet som det er beskrevet i analysen fra 2011 
bør	 opdateres	 med	 reference	 hertil.	 Ligeledes	 er	 det	
vigtigt i forhold til om- og nybyggerier at inddrage op-
mærksomheden på, om og hvordan der skal skabes plads 
på velfærdsinstitutionerne til eksempelvis praktiserende 
læger, tværsektoriel koordinering og forstærket samar-
bejde	med	pårørende.	
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