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THE MISSING LINK
Det har gennem vores researchperiode i Danmark, USA
og dele af Europa stået os stadigt mere klart, at den livskvalitet som det handler om i den 3.-4. alder hænger
tæt sammen med, om man – som i resten af tilværelsen – har mulighed for selv at vælge, hvornår, hvor og
hvordan man gerne vil tages hånd om. Ældre og gamle
mennesker er lige så forskellige som alle andre individer – og har tilsvarende forskellige behov.
Afstanden mellem subjektiv og kronologisk alder stiger
med årene – som en amerikansk finansmand udtrykker
det: ”For mig er alderdommen altid femten år ældre,
end jeg selv!”

Cocktail lounge i Plymouth Harbor - et eksempel
på et CCRC, Continues Care Retirement Center i
Sarasota, Florida.
Et live Jazz-band af pensiornerede musikere slår
hver morgen stemningen an i Senior Friendship
Center i Sarasota, Florida.

Undersøgelser viser, at vi er tilbøjelige til at identificere
os med de negative billeder om aldring og ældre – andres forventninger gøres til ens egne. Positive aldersforventninger giver omvendt et positivt resultat på os selv
og vores helbred. Det betyder derfor meget, hvordan vi
lever vores alder og hvilke billeder, og ikke mindst forbilleder, vi har på alder.

ser det som et missing link, at man i Danmark - i den
fase hvor man behøver forskellige former for hjælp til at
opretholde den daglige tilværelse – ikke har ret mange
valgmuligheder. Man kan forblive i eget hjem eller flytte
i selvstændige seniorboliger, evt. ”ollekoller”, med en
tilmålt mængde hjemmehjælp efter visitation – og så i
øvrigt vente på at blive tjenlig nok til at flytte på plejehjem / omsorgscenter, der bærer meget præg af ”sidste
station”. Mange vælger i den situation naturligt nok at
holde skansen i eget hjem længst muligt, men der betales ofte en høj pris i form af ensomhed, fejlernæring
samt mangel på social kontakt, aktivitet og stimuli.
Projektet her viser nogle alternative modeller for denne
vigtige fase i menneskers liv. Vi har som arbejdstitel undervejs kaldt projektet The Missing Link. Vi viser i del
IV hvordan vores udenlandske observationer kan fortolkes til DK.

Det peger alt sammen på, at man må finde nogle nye
livsstilskoncepter for overgangen mellem den situation,
hvor man kan bo helt uafhængig i eget hjem, til man
behøver pleje og omsorg til dagligdagens aktiviteter. Vi
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Del i: det danske udgangspunkt m.h.t. til ældre-omsorg
uddrag af research
(inkl. site visits og design-ins) fra dk
eksempler beskrevet i del i bilag
1. Perspektiver for aldring
2. Babyboomer-generationerne og valgmuligheder
3. Organisatoriske koncepter / modeller
4. Beliggenhed og relation til lokalområde
5. Frivillige
6. Økonomi - privat/offentligt samarbejde
1. Perspektiver for aldring
Befolkningsudviklingen med hensyn til køns- og aldersstruktur for perioden 2003-2050 er fremskrevet i Ældresagens Fremtidsstudie, Rapport nr. 1, 2004. Den siger (p.p.
112-13), at mens den overordnede befolkningstilvækst
efter 2008 forventes at være negativ fortsætter den demografiske aldring gennem hele perioden, dog med varierende styrke for mænd og kvinder i DK. Andelen af
befolkningen over 60 og derover stiger ifølge prognosen
fra 20,1% i 2003 til 29,4% i 2050 – svarende til 43%’s
stigning. Andelen af mænd over 60 vil stige fra 18% til
27,6% frem til 2050 – af kvinder tilsvarende fra 22,2%
til 31%. Derudover taler man om dobbeltaldring – dette
at andelen i ”ældrepuljen” af den ældste befolkning

over 80 også stiger stærkt – hos mændene en 3-dobling
og hos kvinder er fordobling frem til 2050. Den gennemsnitlige levealder i 2040 vil efter beregningerne være 8788 hos både mænd og kvinder (analyse fra ATP)
Heldigvis må man sige, at ældrebilledet ikke tegnes alene af demografi og statistikker, og det er sandsynligt at
faldende dødelighed også vil betyde forbedret helbred
i alderdommen, hvilket vil åbne for nye muligheder
sammen med de eventuelle problemer, man ellers især
fokuserer på og forbinder med den såkaldte ”ældrebyrde”. Spørgsmålet er så, hvordan samfundet skal udnytte
disse perspektiver konstruktivt
Ældreforsker, professor Kaare Christensen, Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet, har i en i en artikel
”Frisk som en olding” (Politiken 6.10.2005) opridset nogle
ret positive udsagn om, at alder som en hårdnakket markør
for identiteten er ved at være på retur, kronologien er i skred,
og livsfaserne er blevet mere flydende – og for første gang i
historien kan generationer se frem til at ældes med ynde! KC
ser det positivt, at der vil være flere generationer i spil. Artiklen er en del af en forelæsningsrække med titlen ”Aldring under forandring” og én af pointerne er, at aldring fra
at være set som noget mekanisk nu i høj grad viser sig som
en påvirkelig størrelse – faktisk er det sådan, at den hurtigst
voksende befolkningsgruppe er de 100-110-årige! (Ibid).

Projekt fokus på de meget ældre · 75+	Del i: Det danske udgangspunkt m.h.t. til ældre-omsorg



Myriader af miljømæssige og genetiske forhold spiller
ind, og der er langt igen til at forstå aldringens biologi.
Men meget tyder på, at det er vigtigt at holde sig i gang.
Amerikanerne har et udtryk: ”Use it, or loose it” – de
færdigheder, man ikke bruger, taber man. Aldersprocessen er med andre ord noget, man kan ”skubbe rundt
med” – i god eller dårlig retning, og det forpligter!
Og videre siger KC: En revolution inden for sundhedsområdet kan skabe et samfund, der i dag ligger helt
uden for vores fatteevne. Men i stedet for at kaste os
ud i en gerontologisk længdespringskonkurrence, gør vi
klogt i at starte med det, vi har. Det gode liv handler jo
ikke bare om at leve så længe som muligt. Det gælder
om at have det godt og bevare de fysiske intellektuelle
færdigheder på et rimeligt niveau (Ibid.)
Vi foretrækker som KC at fokusere på de muligheder,
udviklingen har åbnet for ældre. Mange har fysikken, tiden og pengene – og så kan man da ikke fortænke dem i,
at de gerne vil lege, rejse eller gå stavgang – og man skal
da ikke forhindre ældre i at være aktive og gøre det, de
gerne vil, fordi der findes jævnaldrende som ikke kan.
1. Missing Link
De beskyttede boliger, som før var en overgangsmulighed
mellem eget hjem og plejeboligen, er nu under omlægning og afvikling. Der er meget fokus på devisen ”længst
muligt i eget hjem”, og det fremhæves, at statistisk er det
omkring 80%, som siger at de foretrækker dette, MEN
ud fra hvilken baggrund vælger de denne løsning?
Vi ser følgende faktorer spille ind (baseret på litteratur

og anden ældreforskning, interviews med såvel beboere
som ansatte, dokumentarfilm m.v.- se venligst oversigt):
a. Hele personens identitet er ofte knyttet op på hjem
met og de funktioner, man har /har haft dér. Netværket er knyttet op omkring hjemmet.
b. Evnen til at ”kapere” forandring og kunne trives med
den aftager med alderen / tiltagende svækkelse og det
kræver overskud at flytte. Mænd synes at kunne
klare en flytning lidt bedre end kvinder (jf. Kræn
Blume Jensen’s forsknings-paper: Does Residential
Mobility have an impact on well-Being among El
derly People? Center for Boligforskning sept. 2005)
c. Usikkerhed over for det nye – det er ”knald eller
fald”, og der er ofte tale om, at man slet ikke kender
de nye bosteder, ikke kender nogen beboere eller de
vilkår, som man vil få! - Man ved hvad man har…)
d. Det meget dårlige ry som plejehjem / plejeboliger har
fået efter at visitationskravene er blevet så høje, at
de der endelig overflyttes er i meget dårlig stand den
gennemsnitlige længde for ophold er kun 2-21/2 år)
– selve navnet plejehjem / omsorgscentre m.v. rummer i sig en negativ klang af at være for ret ”sølle”
mentalt eller fysisk.
e. Eget hjem er også i mange tilfælde en billigere bolig situation end ældreboliger/ beskyttede boliger
og plejeboliger, som er på lejebasis i et boligselskab.
Med de såkaldte nedsparingslån for pensionister
i ejerboliger er denne boligsituation ofte mere attraktiv. Som lejer i ”systemet” betaler beboeren
max 10 % af sin indkomst, dog max 20 % af indkomsten over 145.600 kr., og der skal betales fra det
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tidspunkt, hvor boligen er til disposition. Hertil
kommer varme, el og serviceydelser.
f. Der er en generel frygt for at blive institutionaliseret og miste selvbestemmelsen / muligheden for at
leve som man nu selv vil.
Alle disse og flere psykologiske (og politiske) barrierer skal fremtidens bo-miljøer for ældre (taget i
bred forstand) kunne overvinde, så der skal noget
til for at gøre disse bolig-komplekser for de, der
kræver hjælp og pleje, til et attraktivt alternativ.
Vi ser på denne baggrund at der – uanset eksistensen af et vist antal ældreboliger og beskyttede boliger – er stort behov for at revurdere og
nytænke ”the missing link” mellem eget hjem og
den ultimative plejefase. Med fremtidens ældregruppe, som vil være større, leve længere og
bedre (også økonomisk) samt stille større krav
til valgmuligheder, oplevelser og kvalitet også
i den 4. alder, er der brug for at udvikle nye
livsstilskoncepter. Man taler i USA om, at ”the
baby-boomers”, 50+ generationen, allerede nu
stiller helt andre krav – ” wants to be anywhere
and every-where….”

Rosenlund ( del af Gyngemosegård-området i Herlev)
er et eksempel på, at man kombinerer omsorgscenter og ældreboliger / beskyttede boliger, og centret
har i sit nye afsnit (åbent i slutningen af 2005) også
yngre handicappede.

2. Visitation
Visitation vanskeliggør frit valg – det store problem er
at visitationssystemet gør folk meget svage, før de kan
anvises til beskyttet bolig samt aktivitetscentre – og tilsvarende igen meget svagere, når de fra beskyttet bolig
overflyttes til plejehjem (oftest via hospital eller rehabiliteringsafdeling). Der eksisterer – som systemet i DK er

i øjeblikket – 4 grundtyper af boligtilbud (udover eget
hjem med en tilmålt mængde hjemmehjælp, sygepleje
m.v.) til ældre som har behov for hjælp:
a. Ældre-boliger – i nogle kommuner også benævnt
seniorboliger.
b. Beskyttede boliger.
c. Plejeboliger / Plejehjem – også kaldet Omsorgscentre eller Leve-Bo-miljøer. Leve-Bo-miljøer kan også
omfatte beskyttede boliger (i 1998 blev institutioner
for ældre ved lov ændret til lejeboliger, hvilket
i nogle kommuner har resulteret i opførelsen af
en række såkaldte Leve-bo-miljøer).
d. Skærmede enheder specielt tilpassede demente beboere – kan være selvstændige enheder eller indgå
i en større sammenhæng med de øvrige boligtyper.
e. Endelig er der så til terminalfasen i nogle kommuner / amter / regioner hospice som tilbud.
(se også bilag DEL I side 70)
Til alle disse typer kræves visitation gennem Pensionsog omsorgskontorerne – dvs. at kommunen afgør efter
en vurdering af ansøgerens behov, om pågældende kan
få tilbud om plejehjem eller beskyttet bolig. Det er kommunalbestyrelsen, der på grundlag af de lokale forhold
fastlægger, hvilke kriterier der skal tillægges vægt, når
der anvises ledige boliger. Kriterierne kan således variere
mellem kommunerne. Er man visiteret til beskyttet bolig/
plejehjem i én kommune gælder den, hvis man ønsker at
flytte til en anden kommune (der er siden 1. juli 2002
principielt indført frit valg – skal dog kunne argumenteres – og sikkerhed for, at evt. ægtefælle kan følge med)
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Det skal bemærkes, at når man kontakter de
enkelte institutioners hjemmesider, taler man
om ventetider på ca. 2 mdr. – 15 mdr. (i Kbh.)
afhængigt af hvor attraktive stederne er, og det
lyder ikke i sig selv så slemt, men man glemmer
at fortælle, at tiden for at komme så langt som
til at blive indstillet til en plads kan være meget
lang og trang. Nedlæggelsen af utidssvarende
plejehjem og omdannelsen af flere beskyttede
boliger til plejeboliger uden at der bygges nye,
gør ikke situationen nemmere. Vi er vidende
om, at der i regeringen p.t. arbejdes med om
der skal indføres en garanti-ordning på 2 mdr. i
alle kommuner, men det vil formentligt skærpe
visitationstærsklen yderligere…
Visitationen gælder også dagcentre / aktivitetscentre
o.a. service
Visitationsprincippet gælder også alle andre serviceydelser for krop og sjæl, som kan tilbydes de ældre – såvel de som stadigt bor i eget hjem / i beskyttede boliger
som i plejeboliger. Mange får derfor ikke den hjælp og
de stimuli, de bør have til at holde sig i form taget i bred
forstand. Det gælder også demens-gruppen, hvor der
ikke findes tilstrækkeligt mange tilbud om dagcentre
/aflastningscentre/ kort-tidsophold.

I mange plejehjem / Leve-bo-miljøer er tilværelsen
temmelig passiv fordi beboerne er så svage før de
godkendes til indflytning.

Kommunerne er i medfør af Lov om Social Service,
Paragraf 73, forpligtet til at tilbyde genoptræning efter
funktionsnedsættelse, der ikke har medført sygehusindlæggelse, samt at sørge for tilbud om hjælp til vedligeholdende træning, der sigter på at forebygge funk-

tionstab og/eller vedligeholde funktionsniveauet (også
for kronisk syge). Der er kvalitetsstandarder, og kommunen skal udarbejde sine retningslinier herfor. MEN,
men: træerne vokser ikke ind i himlen, og det er dyrt
og besværligt at implementere systemet til individuelle
bo-enheder med transport etc.
Til de nuværende komplekser af beskyttede boliger og/
eller plejeboliger er der i nogle tilfælde med held tilknyttet aktivitets-centre (aktivitetsmedarbejdere), rehabiliterings-centre, motions- og træningsrum, svømmebassiner m.v. samt en ”restaurant/cafeteria/café” som
også kan være rettet mod lokalområdets hjemmeboende
ældre, som ikke længere magter den daglige varme mad.
MEN igen: man skal visiteres!
Resultatet af den skrappe visitationstærskel
og forhindringerne som er forbundet med at få
del i en kontinuerlig ”vedligeholdelses- og restaurerings-service” som ældre har behov for,
resulterer i, at mange sidder alt for ensomme
i deres boliger og har et afsavn af stimuli for
krop og sjæl.
Disse aktiviteters opgradering og integrering i
fremtidens by- og boligmiljøerne som et mere
åbent tilbud må være en anden vigtig faktor i
at fremme ældregruppens trivsel. Det vil spare
mange hospitalsindlæggelser og tilbagefald.
Rehabiliteringscentres direkte link til beskyttede boliger og pleje-boliger er beviseligt en god
ting, både for beboerne / patienterne og det offentliges pengepung (ref. Hasselbo i Brønshøj)
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Størrelse af ældreboligkomplekserne, layout og
en ofte set repetition af ensartede boliger har alt
sammen betydning for stedets atmosfære – eksemplerne her på de lange lige gange lyser langt væk
af institution!

– beboerne skal ikke pendulere mellem hjem
og hospital, men kan fra rehabiliteringsafsnittet overføres direkte til plejeafdelingen hvis det
skønnes nødvendigt for en tid eller permanent
– det betyder at de allerede kender de ansatte og
vice-versa, hvilket skaber tryghed over for den
nye situation.
3. Bo-kompleksernes skala / størrelse
Kompleksernes størrelse varierer meget – i Københavns
kommune f.eks. fra enheder med 32 beskyttede boliger

(Rosenborgcentret) over Håndværkerforeningens plejehjem med 180 boliger til Fælledgården med 250 boliger (125 plejeboliger, 73 beskyttede boliger, 52 plejehjemslignende boliger og et daghjem med plads til 25
gæster). Sølund er ét af de største med 460 boliger i flere
ens bygningskomplekser sammen med Bystævneparken
med flere forskellige enheder i et fælles parkområde: 69
beskyttede boliger (Egebo), 28 beskyttede boliger og 40
med plejehjemslignende status (Hasselbo), 30 plejeboliger, 14 særlige demensboliger og 16 aflastningspladser
+ 3 støtte/være-grupper (Pilehuset). De gamles by er et
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andet eksempel på en samling af forskellige komplekser.
OK-Plejehjemmet Lotte på Frederiksberg repræsenterer
en anden model på kun 23 beboere i en enkelt villa.
Rent økonomisk anbefaler Deloitte i en økonomirapport
om Vesterbros plejehjemsstruktur enheder på minimum
50, men meget gerne større! (kilde: Leder Ole Andersen,
Absalonhus)
Mest almindeligt er et antal på 80-90 – hvor man så igen
underdeler i bo-afdelinger på 6-12 bo-enheder – men også
her ser man i de fleste tilfælde at ”udvalget” for at finde
ligesindede, som man kan skabe et fællesskab med, bliver
for vanskeligt, idet enhederne har tilbøjelighed til at fungere som autonome afsnit, og beboerne kan dér ikke vælge
hvor de vil være. Det kræver meget af den fysiske udformning at understøtte en naturlig balance mellem at føle et
trygt tilhørsforhold i sin bo-enhed, men samtidigt være
motiverende for en cirkulation mellem flere ”udbud”.

Eksempler på mindre boliger her fra Humlehusene,
Herstedøstervej , Albertslund, Hasselbo, Bystævneparken, Brønshøj.

4. Bo-enhedens / Lejlighedens størrelse
Der er en tilbøjelighed til en Standardisering, selv om
behovene fra menneske til menneske varierer meget og
behovene skifter over tid. Problemet er, at Bo-enhedens
størrelse er afgørende for, hvad der i øvrigt kan bydes på
af rum til fællesfaciliteter. Den varierer tilsvarende meget fra Bryggergåden på 28 m2 (nogle enheder er dog
sammenlagt til 44 m2) og Rosenborgcentrets 41,5 m2
– 1-værelses fra ca. 49 m2 og 2-værelses på ca. 66 m2 og
op til Absalonhus på Vesterbro bygget 2001 med 68 m2
(på lejekontrakten! – er dog netto 50 m2). Den seneste
lov om ældreboliger siger 67 m2 som norm og 2 rum
samt eget bad.

Man må stille spørgsmålstegn ved, om det éntydigt er
lykken, at alle i plejehjemssituationen skal have store 2rumsboliger med eget køkken – det er f.eks. for demente
en belastning at skulle forholde sig til 2 rum (forvirring),
og de har mere brug for at være i fællesrum, og med hensyn til køkkenerne må man konstatere, at de oftest bruges uendeligt lidt (når besøgende skal lave en kop kaffe
f.eks.) – der er mere brug for at tænke i forskellige rummodeller og fleksible løsninger. De beskyttede boliger
– eller hvad de skal hedde fremover – må have en større
rumlighed end plejeboliger, men også have en større fleksibilitet overfor beboerens (skiftende) situation.
5. Mangel på fleksibilitet, individualitet og variation
Eksempel på udsagn fra en gammel mand om hans ønske om pleje: H.C.Rasmussen, pensioneret rektor, tidligere formand for A3A og cand. psyk. (Spidsen i DR
– gengivet i Gerontologi marts 2005):
”Det er dejligt at der bliver gjort noget for én, når man
bliver gammel. Men kan man også få lov at spise usundt
og være fri for gode råd, hvis man har lyst?
Når der er noget i vejen med os gamle omkring de 80
er vi i lommen på systemet – derfor er vi optaget af jeres overvejelser om, hvordan I skal bære jer ad med os!
Mange af os vil nødigt på plejehjem. Vi husker de fast
reglementerede hjem med deres sammenstuvede gamle.
Selv om institutionsmodellen er blevet blødt op er skiftet fra egen bolig en voldsom ændring. Integriteten kan
føles truet – kan man få lov at være i fred og dyrke fortidens laster?
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Det er godt, at der nu tages udgangspunkt i helhedssituationen som f.eks. ved de nye idéer om Leve-og Bo-miljøer. Forskningen skal passe på med ikke at forenkle virkeligheden og bruge resultaterne for rigidt. Og resultaterne
bliver ofte ikke implementeret på grund af begrænsninger
i økonomi / budget. Personalet skal forstå betydningen af
at gøre mere sammen med og for de gamle – at være medmenneske sammen med dem – det giver livet mening for
begge parter. Learning by doing – ikke teori!!”
Bedre kan det vist ikke siges som programoplæg også til
de fysiske rammer.
6. Aldersspredning og blanding af mennesker
Med alderdomssvækkelse, fysiske handicaps,
psykisk syge, forskellige former og grader af demens, alkoholikere o.a. misbrugsramte opstår
problemer med at ”blande” – Hvordan kan man
bedst muligt på lempelig vis ”sortere” så samværet bliver meningsfyldt og attraktivt.
Nogle få komplekser som kollektivhuset på Bellahøjs
beskyttede boliger rummer en aldersmæssig spredning
fra 25 til 98 år – Gyngemosen med den ny udvidelse
2005 er et andet eksempel på, at man inkorporerer boligfaciliteter for yngre handicappede og hjerneskadede,
hvilket kan have den gavnlige effekt, at man så er ovre
i en anden bevillingspulje, idet beboere under 67 ved
lov skal tilbydes flere aktiviteter, som så flere kan have
glæde af. Men de fleste rummer alene aldersgruppen fra
65 og opefter – og flest i gruppen 75-85.
Få steder har en nærhed til skoler, børnehaver, ungdomsinstitutioner etc., som kan give attraktive indtryk og kon-

takter i hverdagen, forbindelse til lokalsamfundet samt
modvirke ældreghettoer. Bl.a. har man i Aalborg på Smedegården eksperimenteret med en blanding af plejehjem,
ældreboliger og ungdomsboliger sammenknyttet omkring
plejehjemmets aktivitetshus (Byggeplads DK 3/2004)
Det er en kendsgerning, at relationerne til de øvrige beboere udgør et dilemma for mange – (bl.a. i Eva AlgreenPetersens undersøgelse med udgangspunkt i Kirsebærhaven i Valby, Gerontologi marts 2005). De udtrykker
ønske om et fællesskab, men distancerer sig samtidigt
fra de øvrige beboere ved at beskrive dem som værende
væsentligt dårligere end de selv føler sig. Flere tager decideret afstand fra den form for fællesskab som de mener plejehjemmet udgør – bl.a. fordi de ikke har valgt
det! NB ingen af beboerne beskriver alder eller funktionstab som dele af deres egen identitet, og de ønsker
ikke nødvendigvis at identificere sig med andre, hvor
alder og svækkelse er det, man er fælles om.
Dette og de øvrige udsagn om hvad det er der skaber
trivsel, besøg på udvalgte og meget forskellige pleje- og
omsorgsmiljøer i DK, USA og NL, litteraturstudier m.v.
peger alt sammen på:
1. der må nødvendigvis være et rimeligt stort
udvalg af mennesker, for at man som ældre
kan finde ligesindede med hvem samværet kan
føles valgt, varieret og væsentligt – (vi kalder
det de 3 V’er)
2. ligesom vi i andre afsnit af livet i rimelig grad
kan vælge, hvor vi vil bo, og hvem vi vil være
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sammen med, baseret på hvem vi har noget til
fælles med og kan lide, må boligmiljøerne for det
sidste afsnit af livet (hvor vi ikke er de nemmeste
at omgås) også kunne tillempes de forskellige social- og helbredsgruppers situation og behov.
Regerings-visioner på ældreområdet:
Hvis Socialministeriet mener det alvorligt med sit udsagn (jf. Socialminister Eva Kjær Hansens tale ved repræsentantskabsmødet 2004 i Foreningen til Fremskaffelse
af boliger for ældre og enlige d. 11. nov. 2004) er regeringens visioner for ældreområdet baseret på Fleksibilitet
og frit valg (jf. www.social.dk, den sociale portal):
Hun sagde videre: Individuelle behov og ønsker skal
genspejle sig i ældreområdet. Fleksibilitet handler først
og fremmest om, at et moderne velfærdssamfund skal
give plads til forskellighed. Systemet bør tilpasse sig
borgerne og ikke omvendt. Derfor skal de kommunale
tilbud være bedre gearet til at kunne matche individuelle ønsker og behov. Ældre er forskellige både når
det kommer til ressourcer og til behov. …….Vi må ikke
standardisere vores syn på alderdommen. Vi er lige så
forskellige når vi bliver gamle, som vi er på alle andre
tidspunkter i livet. Vi vil forskellige ting, og vi kan forskellige ting. Og langt de fleste ældre har rent faktisk
rigtig mange ressourcer.
Typisk spisesituation, her på Rosenlund i Herlev.
Her er spiseafdelingen forbundet til køkkenet
for dog at give en vis kontakt til anretning af
maden men festlighed omkring måltidet som ritual
er sjælden i dagligdagen.

Frit valg på ældreområdet handler om, at den ældre selv
skal have mulighed for at præge sin tilværelse i overensstemmelse med de forventninger og ønsker, den enkelte
har til tilværelsen. Derfor skal vi overlade mere ansvar
til den enkelte ældre og give flere muligheder for, at han

eller hun selv kan tilrettelægge sin alderdom. (udsnit af
ministerens tale)
7. Køkken-faciliteter og Mad-service
Ét af de centrale kvalitetspunkter hvor der bør nytænkes
og videreudvikles er måltidets vigtighed. Maden, dens
tilberedning og servering er et vigtigt kernepunkt for
de fleste mennesker i beskyttede boliger og på plejehjem påpeges af mange (bl.a. Karen Marie Bundgaard:
”En vigtig bid af hverdagen” i Gerontologi marts 2005).
Måltidet er med til at skabe en hjemlig atmosfære, og
det at organisere et måltid muliggør et tæt fællesskab
med en familiær tone og nærhed. Ved undersøgelser
(A.M.Bundgaard i sær-nr. af Gerontologi om måltidets
vigtighed) viste det sig, at deltagerne i processen kom
til at kende hinandens historie, nuværende situation og
fremtidige gøremål – tilsat venligt drilleri og lidt snerren som i normale familier – men også med større hensyntagen og forståelse – ”VI”-fornemmelse i forhold til
de andre bo-enheder tydelig. Madlavningen giver mulighed for at udtrykke jeg’et specielt for kvinder i den
nuværende generation, men det vil givet vis ændre sig
med kommende generationers kønsrollemønster – vigtigt er dette både at gøre andre en tjeneste og have indflydelse. Mange giver dog udtryk for, at de ikke orker
den store huslighed og madlavning, men de vil gerne
være med i køkkenregionerne og deltage med mindre
”in-put”. Det er meget svært at komme i gang med at
lave mad igen, hvis man først har opgivet det (sker ofte
qua længst-muligt-i-eget-hjem-strategien). I mange tilfælde er mænd lettere at hjælpe i gang, fordi det for dem
er nyt land og ikke forbundet med tabte færdigheder.
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Hvad kan man indenfor reglerne??
Situationen med maden løses i dag meget forskelligt ud
fra stedernes ”ånd” – man kan sige: hvor der er en vilje
er der en vej. Thyra Frank fra ”Lottes” OK-plejehjem
på Frederiksberg har - ud fra sine egne erfaringer med
kvaliteten i at maden laves på stedet, hvor beboerne er
– formået ikke bare at fastholde princippet i ”sit eget”
plejehjem, men at få det indført med stor succes i hele
Helsingør kommunes plejehjemssektor. Det KAN altså
løses, selvom levnedsmiddelkontrollens regler definerer køkkener der betjener mere end 12 personer som
produktionskøkkener. Det vil sige meget skærpede krav
til hygiejne, råvarer og tilberedning afskærer mange muligheder for afslappet samvær omkring køkkenet som et
madtempel, således som det har været i de flestes hjem!
Spørger man nutidens plejehjemsbeboere, om de vil
tage direkte del i at lave maden betakker de fleste sig
som sagt – mange vil dog gerne være med til at bage.
Men spørger man de midaldrende er der flere, der giver
udtryk for, at det med maden er blevet mere en hobby,
og at maden er blevet objekt for en gourmet-kult, som
meget vel kan komme til at præge fremtidens holdning
i retning af ønsker om at være mere aktiv i mad-processen. Køkkenregionerne er under alle omstændigheder
et vigtigt kommunikationsfelt incl. tilrettelægning af
menu-planer, madlavning af og til, indkøb og valgmuligheder – festlige anliggender og gæstebud.
Thyra-Frank-konceptet om at man godt KAN lave
maden i de mindre enheder og forstærke oplevelsen
af medvær hos beboerne på et omsorgscenter er
gennemført i Helsingør kommune – her Strandhøj
i Espergærde som var icebreaker.

I sammenhæng med køkkenaktiviteter bør man
også se på hele spisemiljøet og inddrage populære fænomener i rødvinsgenerationen som
café-liv, steder til drinks og uformelle sludresi-

tuationer (unobtrusive communication).
8. Begrebet ”Hjemlighed” i relation til beskyttede boliger og især plejehjem. Det at have følelsen af at være
i et hjem eller rettere føle sig ”hjemme” fremmes af 3
faktorer: ( KMB ibid.)
1. de fysiske rammer
2. stedets filosofi mht. at inddrage de ældre
3. personalets organisering – få ”stabile” personer
er involveret og personalet deltager i alle aktiviteter.
Eva Algreen-Petersen har gennem narrative undersøgelse ladet en række beboere fortælle om deres forståelse
af begrebet Hjemlighed (specielt med udgangspunkt i
Kirsebærhavens Plejehjem i Valby, hvor hun er ansat
– kilde: artikel i Gerontologi marts 2005.11.23 samt tilsendt forskningsmateriale).
De fleste har en stærk erindring om barndomshjemmet og en udpræget bevidsthed om kønsrollemønstret.
Hjemmet opleves for begge køn som noget praktisk og
økonomisk, som de har haft direkte del i at opretholde
– plejehjemmet opleves derfor langt fra af alle som et
nyt hjem i den forstand. Kvinder oplever et tab af kontrol over hjemmet, mens mænd føler ikke samme tab,
for den kontrol har de oftest ikke haft alligevel – for dem
er autonomi helt central for hjemlighedsfølelsen – dette
selv at bestemme hvad og hvornår! Formentlig vil de
kommende generationer af selverhvervende kvinder
også sætte den del af hjemligheden højt!
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De fleste er udmærket klar over og stiller ind
på, at det er en helt anden og ny situation som
ikke er /skal være en modifikation af det tidligere hjem, og mange kan godt være ”hjemme
i sindet”, hvis hjemlighedsfølelsen er uafhængig af de konkrete fysiske rammer (menneskets
stærke evne for tilpasning!). Mange forholder
sig ganske bevidst IKKE til plejehjemmet  som et
hjem, men opstiller andre parametre for trivsel
i den livssituation hvor de nu befinder sig!
Det der betyder noget (antropologen Lene Otto i Antropologi 43/44, 2001, p. 189-202) er tilstedeværelsen af såkaldte biografiske genstande som bærere af identitet og
erindring ved både at hente betydning fra livet og give
livet betydning. Historier er knyttet til genstande og fotos
som en del af beboerens selvforståelse, en ydre spejling
af personens indre virkelighed. Genstandene kan i øvrigt
også være symboler på status eller markere en særlig sans
for boligstil og evne til indretning. Ofte fravælges i flytningen ting, som er knyttet til aktiviteter den pågældende
ikke længere magter – og fravalget understreger dermed
mistede funktioner – hjemmet bliver et museum.
9. Omtanke og værdighed i ”systemet” – plads til valg
og forskellighed – stimuli…
At føle sig respekteret, involveret og stimuleret er alfa og
omega for ”successful aging”. Når det sociale fællesskab
ikke er selvvalgt, men bestemt af alder og svækkelse som
fælles negative forudsætninger påvirker det uundgåeligt
muligheden for hjemlighed. Afhængigheden af personalets hjælp og institutionens tilrettelægning, regler og

myndighedsbestemmelser giver tilsammen en følelse af
begrænset indflydelse. Så meget desto mere vigtig er bevarelsen af den enkeltes identitet og autonomi.
Rent fysisk har det i den forbindelse naturligvis også
betydning, at de enkelte boliger er så standardiserede
at det personlige præg af hjem er en udfordring for selv
den dygtigste indretningsarkitekt. Og ikke nok med det
– boligerne invaderes af plejesenge, medicinskabe o.a.
hjælpemidler, som er nødvendige for beboere og personale, men som i den grad får lov at dominere hele
”ånden” i boligen.
I en undersøgelse foretaget af Jorun Christoffersen:
Livskvalitet hos de svageste ældre, Ældresagens Forskningsafd. Kbh. 2000, viser, at der er forskel på beboeres
og personales opfattelse af, hvad der skaber livskvalitet
i plejehjemsmiljøet.
For beboerne handler det primært om ikke at blive overset / overhørt i hverdagen, føle sig respekteret, at personalet anerkender og respekterer deres uafhængighed
– samt at de kan få den hjælp de har brug for (bl.a. til at
se pæne ud!)
Fra personalets side lægges der vægt på at beboerne bevarer deres udseende, bevarer kontakten med familie og
venner, udnytter deres færdigheder og udfolder sig på
egne præmisser – de ønsker at se plejehjemmet som beboerens eget hjem.
Den franske arkitekt André Bruyère skrev (T&A 424/
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1996) i forbindelse med en konkurrence om gerontologisk service på l’Hopital Charles Fox: (– tankerne opstod
da han prøvede at leve der som ”en af de gamle” nogle
dage og nætter, altså ved participant observation!)

“Hvordan undgå at disse
steder for aldring, sygdom
og handicaps ender med at
være dødkedelige og have
et sansemæssigt / sensorisk
underskud?”

”Sært at se – og tænke på – hvor lidt de måder, hvorpå
vi udøver omsorg, har ændret sig – arkitektur har immervæk udviklet sig siden hulerne i Lascaux og det
gamle Athen, MEN det behag eller ubehag som denne
omsorgsarkitektur vækker hos os er altid af samme natur - udtrykt gennem de fysiske udformninger af døre,
vinduer, vægge, cirkulation, temperaturer, farver, lysindtag etc…”
Hovedspørgsmål han da stiller er: Hvordan undgå
at disse steder for aldring, sygdom og handicaps
ender med at være dødkedelige og have et sansemæssigt /sensorisk underskud?
Det må – siger han - være op til arkitekturen:
• at integrere omsorgsmåder der uden ophør udvikles og forbedres, undgå at følge gamle normer
• at glemme begrebet stiftelse/institution i
sådanne sammenhænge
• at erkende de dybe følelser som begrebet alderdom eller sygdom vækker i os: skam, frygt,
ensomhed, kærlighed, håb.
Man må – siger han – være åben og tage ved lære i et
territorium mellem det kendte og det ukendte – og bevæge sig på den smalle vej mellem det tekniske og det
følelsesmæssige (la Techno et le Pathos). Denne balance
er af vital betydning. Det er som om specialiseringen

af ”udstyr”, det kliniske og rummenes rationalitet - ligesom kunstige høflighedsfraser - accentuerer kløften
mellem generationerne, og polariseringen i et samfund,
som ellers på alle andre områder er under forandring.
En tilbagevenden til simple, menneskelige og økonomiske løsninger, der søger at fastholde personen i et vant
miljø med kontaktnet og familieliv, synes mere og mere
uopnåeligt i vore ”systemer” og institutioner.
De uundværlige tekniske hjælpemidler og reelle arkitekturløsninger må bringes til at gå hånd i hånd, hvis
ikke det sociale projekt skal slå fejl. Arkitektens rolle
er at etablere en rumlig kvalitet bygget på respekt for
personen / individet og en helhed af krop og sjæl. Et
plejested er et mikrokosmos af fælles, nærmest bymæssig bosætning, som bør genindtage sin del af de private
og offentlige rum i samfundet og ikke være ”siet fra”.

10. Aldring og demens – de forskellige typer stiller forskellige krav til de fysiske omgivelser
Der er tilbøjelighed til at betragte alderdomssvækkelse
og demens under ét, hvor der i realiteten er tale om
mange former for og grader af svigtende hukommelse og
tab af færdigheder.
Alder er vejen til visdom - siger den verdenskendte hjerneforsker og professor i neurologi ved N.Y.University ,
Elkhonon Goldberg, som i starten af oktober 2005 besøgte
København (Politiken søndag d. 9.10. 5. sektion side 4-5)
I flere årtier har hjerneforskere ment, at vores mentale
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kapacitet går ned, når vi bliver gamle. Nu kan EG komme
med den gode nyhed, at ældre mennesker sagtens kan
blive på toppen af deres formåen. I hvert fald inden for et
snævert felt. Han kalder det ”visdommens paradoks” –
som også er titlen på hans nye bog, udkommet på dansk
2005 (han udgav også i 2002: ”Hjernens dirigent”)
Han siger bl.a.: Vi ved, at ældre mennesker mister hukommelsen og evnen til at træffe beslutninger. Men samtidigt
forvirrer det forskerne, at mange ældre stadigt fungerer fantastisk på det felt, de nu har valgt at virke på. Det gælder
ikke kun raske mennesker, men også patienter der lider
af demens og tidlige stadier af Parkinsons, at de kan have
udvalgte områder de behersker til perfektion, selv om de
måske glemmer navnet på deres kone! Man har qua kombinationen af viden og erfaring mønstre på lager, som man
genkender og derudfra finder en intuitiv løsning på problemer indenfor sit specifikke felt.
MEN visdommen kommer ikke af sig selv – det er vigtigt
at have optrænet en vis grundform rent mentalt, hvis
man skal holde sig ung af sind. Venstre hjernehalvdel er
god til mønstergenkendelse, rutiner og ting, der er sket
tidligere – denne hjernehalvdel ældes langsommere og
rammes tilsyneladende mindre af alderdom og sygdom
som f.eks. demens. Højre hjernehalvdel er mest aktiv,
når vi skal lære og erkende nyt – så det gælder om at få
lært noget nyt mens tid er! Hvis man har levet et aktivt
liv med intellektuel, følelsesmæssig og fysisk aktivitet
har man tilsvarende mere venstre hjernehalvdel at stå
imod med. Men siger EG – der er ingen grund til fortvivlelse fordi man er kommet op i årene – før troede
man, at neuronerne var bagagen fra barndommen og at

det derefter gik ned ad bakke – nu ved man, at der bliver skabt nye neuroner langt frem i livet, selv hos personer med Alzheimers. Vi skal derfor opfatte hjernen
som langt mere dynamisk og omstillelig – f.eks. ligger
sprogcentret ikke fast, men kan flyttes til et andet sted i
hjernen hvis den beskadiges.
Derfor burde man oprette lokale mentale fitnesscentre
til brain-jogging som EG har gode erfaringer med. Det er
hans drøm at få lavet sådanne centre over hele verden.
Hans store videnskabelige fortjeneste er, at han ser på
”The Brain” og på ”The Mind” på samme tid – krop
og sjæl hænger sammen. IQ er stigende med de mange
nye udfordringer og hjernen har den evne, at hvis den
slipper for én opgave får den fri til at bruge kræfterne
på noget andet.
Der er altså god grund til at fremtidens bomiljøer for de
ældre satser på optræning af både krop og sjæl – fysik
og intellekt – og stimulere vore sanser og lader os bruge
vore individuelle ekspertiser til glæde for både omverdenen og os selv.
I DK skønnes det at 60.000 i dag har demens og at over
50% af disse er på plejehjem ( jf. Ældresagens Temamagasin Demens), men at dette tal i 2050 vil være fordoblet
– ca. 17% af alle over 65 rammes af en eller anden form
for demens. Betegnelsen dækker imidlertid over en bred
samling af symptomer på sygdom i hjernen – en tidlig
diagnose og den rette behandling og støtte er derfor helt
afgørende for forløbet. Her hjælper ikke kun medicin
- det sociale og fysiske miljø er sammen med de intellektuelle og sansemæssige stimuli helt afgørende.
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11. Muligheder og behov for aktivitet
Aktiviteter – og de dertil hørende stimuli – kan grupperes i 3 kategorier:
Sociale – Intellektuelle – Fysiske
Stimulation gennem socialisering er absolut nødvendig for menneskets velbefindende og for at
opretholde sin kapacitet og identitet, bevare et
godt helbred og undgå depressioner.
Tilsvarende er den intellektuelle stimulans og udfordring afgørende for, at man kan beholde sine åndsevner og udvikle dem. Den regelmæssige fysiske træning
og motion har tilsvarende stor betydning for ikke bare
kroppens tilstand, men det almene velbefindende. Evnen til at bruge sanserne og gennem perception kognitivt forholde sig til sin omverden skal tilsvarende trænes via det fysiske miljø og de aktiviteter og stimuli det
byder på. (se nærmere i Del III)

Eksempel på friluftsfaciliteter i den ikke bymæssige situation: Krogholmgård i Vedbæk, hvor man
har etableret tagterrasse og derudover har en
sansehave.
Eksempel på friluftsfaciliteter i den urbane situation: Absalonhus hvor terrassen indgår i storkarréens gårdrum med glæde af dens aktiviteter, bl.a.
børns leg.

12. Personale-faciliteter
Dette er et stort felt i sig selv og holdningerne spænder
lige fra, at personale overhovedet ikke bør have separate egne lokaler, til at der er stort behov for mindre
samtalerum og endeligt større personale-units i form af
”nursing-stations”. Vi har derfor valgt ikke at behandle
dette punkt mere udførligt, idet der efter vores mening
er behov for at revurdere personalets behov og situation
i relation til pkt 13: Frivillig hjælp.
13. Brugen af frivillig hjælp som i DK anvendes for-

holdsvis lidt, men dog er i stigning – burde med fordel
kunne udvides med reference til USA.
Vi har på grundlag af specielt vores research i USA set,
at der er vide perspektiver i dette med at udnytte også
de ældre beboeres egne evner og kapacitet i et gensidigt
give støtte / modtage støtte forhold. Andre steder er den
frivillige stab helt eller delvist udefra, men i alle tilfælde
er det afgørende en god organisering med klare ansvarsfordelinger, trænings-/instruktionsprogrammer – og ikke
mindst påskønnelse. Supplering med pensionerede professionelle, som stadigt har lyst at gøre en indsats, er til
stor glæde og gavn for nydere som ydere – og løser en
række kapacitetsproblemer.
14. Samspillet mellem uderum, landskabs- og havesituationer, friluftsaktiviteter og bygningerne kunne udnyttes langt mere intensivt – mange kommer aldrig ud!
Gennem vores research har vi set mange løsninger på
inde-ude-situationen i boligmiljøer for ældre – desværre heriblandt mange som hverken fungerer eller virker
stimulerende i dagligdagen. I vores design-ins, site-visits og interviews har friluftsliv og grønne områder i
samspil med boliger og fællesfaciliteter til gengæld haft
stor prioritet. Helt enkle løsninger som Mallorca-kroge
og verandaer, hvor man kan slikke solskin og samtidigt have noget at se på, steder at spise ude, haver med
blomster og fugle, udendørs aktiviteter som appellerer
til motion på en naturlig måde kan gøre underværker.
Ikke mindst demens-patienter har i høj grad brug for
på en sikker måde at kunne være ude på og specielt at
kunne gå (uden at blive væk) som modvægt til deres
typiske rastløshed.
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Nybodergårdens plejehjem er et eksempel på
et Københavnsk plejehjem som er fint indføjet
i en bymæssige situation som en del af
Nyboder, København.

Ekstrakt af feltarbejde i DK
Mange muligheder og udgaver af plejeboliger, omsorgsog aktivitetscentre har, som det fremgår af listen, været
besøgt og undersøgt i den forløbne periode.
De to danske eksempler, som er særligt beskrevet, er udvalgt ud fra deres diversitet bl.a. i layout, beliggenhedsmæssigt og arkitektonisk – og er her blot beskrevet som
vi har oplevet dem på godt og ondt.
Det ene er et ældre og det andet et af de nyeste eksempler på plejeboligmiljøer, som begge på hver sin form
har ”noget at byde på” i forhold til projektets vinkling.
Der er faldet mange kritiske bemærkninger om det overhåndtagende bureaukrati, som de ansatte føler tager deres tid fra det, de egentlig skulle og gerne ville. Bl.a.giver
det såkaldte BUM-system anledning til problemer i en
sektor, som i den grad må basere sig på en indføling med
situationen. Opdelingen ”Bestiller – Udfører – Modtager”
fører, uanset visionen om en fair og ligelig behandling,
til et millimeter-/minut tyranni, hvor der savnes en
tænkning som forholder sig direkte til opgaven og en
fokusering på personressourcer. (Systemet er godt nok
valgfrit for kommunerne, men da det skal bruges ved
udlicitering er der ikke megen chance for at slippe uden
om. Med BUM-modellen skal alt dokumenteres, og den
egentlige mening med systemet synes at være, at det skal
vise at ”folk” får mere end normeringen tilsiger – altså
nedskæring og besparelse i sigte!
Men det største problem er helt evident visitations-sys-

temet, der udgør en barriere, som man først slipper igennem, når det nærmest kan være lige meget. I mellemtiden
må mange forsøge at klare sig så godt, de kan med den
hjemmehjælp, der kan tilmåles i nøjeregnende minutskemaer – for de fleste ikke hverken fysisk eller psykisk
tilstrækkeligt for, at livskvaliteten og helbredstilstanden
kan opretholdes. Det er virkelig ærgerligt, fordi der i DK
er så mange gode viljer og tiltag m.h.t. leve-bo-miljøer og
omsorgs-centre/plejehjem, men den dårlige tilstand som
præger klientellet, gør, at også disse steder for den sidste
livsfase bliver en gennemgående meget trist affære.
Sammenfatning af research og site visits:
Stedets karakter
• Ansatte såvel som beboerne på dagens omsorgscentre og plejehjem beklager samstemmende, at det er trist,
at ”klientellet” er så aflægs, eftersom det er ualmindelig
svært at blive visiteret til at komme på plejehjem (jf.
bl.a. senest artikel på forsiden af Politiken d. 28.11.2005:
”Man risikerer jo at dø, mens man ligger i bunken”)
• Man taler meget om ”de go’e gamle dage” i plejesektoren, hvor der var langt større diversitet i beboernes
tilstand fysisk som mentalt – færre af de virkeligt tunge
beboere / patienter i den enkelte enhed, hvorfor det var
muligt at have flere aktiviteter og et mere ”gensidigt
samspil” mellem beboerne indbyrdes og beboere med
personale til glæde for begge parter.
• De mest velfungerende plejeboligmiljøer har enten
et egentligt aktivitetets-center (som også er udadrettet
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– med visitation!) eller aktivitetsansvarlige som udelukkende varetager denne opgave – ofte sammen med
frivillige. Dér hvor aktiviteterne skal organiseres af
plejepersonalet bliver det ofte minimalt, hvad de kan
overkomme oven i deres øvrige arbejdsopgaver. D.v.s.
at beboerne mere er i en opbevaringssituation end i en
stimulerende hverdag.
• Der er mange steder, hvor man positivt har droppet
de faste skemaer og lader beboerne f.eks. stå op og tilsvarende gå i seng efter individuelt behov samt indtage
måltider lidt forskudt (bl.a. er tidspunktet for den varme
mad et diskussionspunkt) – det giver stor livskvalitet,
når beboerne i højere grad selv kan bestemme i forhold
til deres egen rytme og behov – MEN det støder ofte ind
i normeringsproblemer (generelt stram og især for lav
normering i aften-timerne).
• De elementer, som fremmer livskvaliteten og respekten
for individualiteten, er helt tydeligt langt vigtigere for beboerne og størsteparten af personalet end om de formelle
regelsæt og skrivebordsbestemmelser overholdes (her er
der gået meget ”institution” i systemet på trods af den overordnede målsætning om, at en beskyttet / pleje-bolig skal
betragtes som enhver anden lejet bolig, blot med nogle ekstra serviceydelser, men også disse er blevet til et ”apparat”
som er vigtigere end de mennesker det skal hjælpe).
• De nuværende mest vellykkede og velfungerende steder, hvor folk trives og står i kø for at komme hen, fungerer nærmest på trods af systemerne – eksempelvis Thyra
Franks Lottes plejehjem. Hun er nu så efterspurgt som

inspirator i de andre kommuner, at hun dårligt kan træffes og det må jo fortælle at noget er galt de andre steder!
• Pionerer som hun og Birthe Kofoed med Folkesundhedsparken og den imponerende velfungerende højskole for ældre i Peder Lykke Centret er guld værd for
at vise, at det kan lade sig gøre at bryde igennem – og at
brugerne står i kø for sådanne tilbud (på Højskolen kan
man som ét af de få steder melde sig til UDEN visitation
og mod et månedligt gebyr få en masse kurser, oplevelser, nye færdigheder, rejser osv.)
• Vi har i det hele taget mødt mange beundringsværdige ildsjæle – men også mødt eksempler på systemsoldater – og det gør en verden til forskel, hvordan mennesket bag ledelsen er og opfatter sin opgave!
• Der er de fleste steder fortsat meget institutionspræg
– lange gange med patetiske belysninger, gulve og lofter
som lyser langt væk af institution, ensartethed og repetition frem for individualitet, som kan støtte orienteringen og være igangsættende for forskellige grupperinger
/ aktiviteter.
De bedste steder er dér, hvor man IKKE har sat en indretningsarkitekt på opgaven, men f.eks. som i Håndværkerforeningens plejehjem modtaget en række gaver til
interiøret af høj håndsværksmæssig kvalitet som giver
identitet til de enkelte rum og ”genkendes” af beboerne.
Arkitekturen og indretningen kan i langt højere grad
bringes i spil for at skabe identitet, støtte sanserne og
evnen til orientering.
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Eksempler på arbejdssituationer under
Design-in-sessions.

Aktiviteter
• Der er gennemgående blandt fremtidens plejeboligbeboere en positiv holdning til mange fælles aktiviteter,
men der værnes også om en privatzone
• Der er interesse for at komme ud hver dag, betragte
og nyde naturen, være soldyrker osv., men ikke mange
vil også passe haven.
• Tilsvarende er holdningen hos mange med hensyn
til madlavning – stor glæde ved interaktionen omkring
madlavningsprocessen – dele erfaringer og snakke om
det, men ikke så mange har lyst eller evner at overskue
selve madlavningen – der er behov for nogle åbne køkken-væresteder, hvor man kan deltage f.eks. i bagning
m.v. efter lyst og behov.
• Der er behov for at opretholde sit netværk med andre
og med familien og muligheder for både at være i eget
hjem og bruge en slags café-løsning, hvis man ikke har
overskud til at servere selv.

trene når ud til nærmiljøet eller er inviterende.
• Flere Peder Lykke Center-koncepter ønskes med
hensyn til blandingen af beskyttede, pleje- og demensboliger samt udadrettede funktioner som café / restaurant og Daghøjskole, som har aktiviteter for alle ældre
hvis de vil.
Pleje & Service
• Der er samme (begrænsede) pleje i egen bolig som på
plejehjem – visiteringsnorm.
• De findes ældreboliger, som er bygget som komplekser af ejerlejligheder indrettet som handicapvenlige
boliger m.v. – nogle af dem ganske veludstyrede med
restaurant, varmtvandspool, motionsrum etc. Men når
det så kommer til, at beboerne bliver mere svage, er de
alligevel afhængige af den kommunale visitation og almindelige hjemmehjælp med hensyn til rengøring, personlig pleje, mad-service etc.
• Mere valgfrihed og frivillighed.

• Stor interesse for indkøbsmuligheder med en vis
valgfrihed og variation – verden omkring er vigtig at
føle sig som en del af – også kulturtilbud, rejser o.l. der
kan stimulere og skabe fælles oplevelser.
• Der er i det hele taget positive erfaringer med, at der
bevidst gennem funktioner og plejestedets karakter og
strategi skabes interaktion med det omgivende miljø.
• Men der er gennemgående en mangel på at plejecen-

Design-ins gennemført i dk og usa
Det er et brugermedbestemmelses-begreb i en planlægnings- og designproces. Deltagerne lærer at sætte ord på
deres ønsker og at være i stand til at omsætte disse i tegnede planer og skitser. Deltagerne blev bedt om at formulere ønskede aktiviteter i dagligdagen som ældre, både
inde og ude.(Hvad ville man gerne kunne foretage sig, når
man blev ældre?) De fleste ønsker i alle grupper drejede
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Der mangler et alternativ
– valgmuligheder – et
MISSING LINK mellem eget
hjem og plejehjem – et livsstilskoncept som sætter fokus på den sociale, fysiske,
sansemæssige og intellektuelle stimulans, som gør
dagligdagen til en oplevelse
uanset om man fysisk og
psykisk er lidt slidt.

sig om fælles aktiviteter, sociale, fysiske og mentale – man
ønskede megen stimulation og samvær (se bilag Del I )

Oversigt over research i DK og udvalgte eksempler
Se Bilag del i (pp. 70-76)
Design-ins gennemført i dk og usa, se bilag del i
(pp. 76-79)
Vi tror – på linie med Ældresagens og Ældrefondens
Fremtidsstudie i forbindelse med EGV’s 75 års jubilæum – rapport nr.1 - på at fremtidens ældre vil have det
FORSKELLIGT! – sådan er det for hver generation, og
forandringshastigheden i samfundet øger forskellene fra
generation til generation.
I løbet af de næste 25 år vil andelen af ældre vokse fra
15 % til næsten 23%. I 2005 var der 812.000 danskere
på 65 år og derover – over halvdelen er gift og 25.000
er samboende, men skilsmissestatistikken forventes at
ændre dette. I 2050 vil der efter beregningerne være
1,3 mio. danskere over 65 år og en større %del vil være
singler (Kilde: ARKfokus 1/2006) I perioden 2003-2050
vil antallet af de meget ældre indbyggere (> 80) stige fra
4 – 9,1% i snit (M: 7,9% Q: 10,2%)

Focus 75+ Facts og konklusion af dansk research
Vi konstaterer at ”Eget hjem-politikken” har slået
igennem, således at størstedelen af mennesker
over 80 bor alene – er det en sejr?? Vi mener det
ikke – der mangler et alternativ – valgmuligheder
– et MISSING LINK mellem eget hjem og plejehjem – et livsstilskoncept som sætter fokus på den
sociale, fysiske, sansemæssige og intellektuelle
stimulans, som gør dagligdagen til en oplevelse
uanset om man fysisk og psykisk er lidt slidt.

Flere ældre og større krav skaber nye udfordringer og
behov for et langt større udbud af boligformer, større
fleksibilitet. 68-generationen – the baby-boomers som
man kalder dem i USA – udgør en skare af viljestærke,
målbevidste og kompetente (ja, vel også til en vis grad
forkælede) mennesker som træder ud af arbejdsmarkedet, og de ved hvad de vil.
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Del II: missing link – eksempler på modeller fra usa med 
supplement fra europa
Resultater af research
(inkl. site visits og design-ins) fra USA

ramte demente, men ikke altid skilled nursing og / eller
hospice. Der er altid omfattende aktivitetsprogrammer.

eksempler beskrevet i del ii bilag (pp. 79-95)

3. Senior Friendship Centers (SFC) En model for day-activity-center - uden tilknyttede boliger – et dag-aktivitetscenter der tilbyder såvel omsorg som mange forskellige
serviceydelser og aktiviteter til et lokalområdes ældre.

Beskrivelse af de typer af tilbud for den 3.-4. alder, som
vi har fundet i USA med tilhørende eksempler. Som supplement nogle Europæiske eksempler, der har adopteret
nogle af de samme tanker (Schweiz, Holland, Tyskland,
Frankrig m.fl.) (DEL II bilag pp. 96-101)
De amerikanske modeller for ældre, som ønsker / behøver forskellige former for “support“ og “care” til dagligdagens aktiviteter - mentalt som fysisk – repræsenterer
4 forskellige typer:
1. CCRC som står for Continuing Care Retirement
Community. Alt-i-én-model med mange bolig- og plejemuligheder, fra Independent Living til Assisted Living,
Skilled Nursing samt Hospice. Mange aktivitetstilbud
indgår også i en sådan ”campus”.
2. AL som er et Assisted Living Community (Model
med forskellige boligtyper og supplerende service- og
plejemuligheder til de, som behøver hjælp til de daglige
aktiviteter). Her er også særlige afdelinger for de hårdt

4. Beacon Hill Village i Boston, en bruger styret organisation for et lokalområde/nabolag: – tilbyder medlemmer hjælp og service døgnet rundt.
CCRCs og ALs findes både i ’for-profit’ og ’not for-profit’
udgaver, mens SFC og Beacon Hill Village er not for-profit modeller baseret på frivillig arbejdskraft og donationer.
For at hente inspirationer til at kunne udfylde ”The
missing link” i det danske system, har vi besøgt og analyseret forskellige former for tilbud, som findes i nogle
af de Amerikanske stater, specielt Florida, Californien,
Pennsylvania og Massachusetts. Mange andre stater er
– inspireret af disse – i gang med en udvikling af lignende koncepter. Aging in Place er overordnet set et vigtigt
princip for de tanker, man gør sig om de konditioner,
man bør tilbyde som et valg for det senere og sidste livsafsnit. Det handler om muligheden for at udvælge sig
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et sted og have den fornødne tidsramme til at oprette et
tilhørsforhold til et område, mens man endnu har energi
og kræfter dertil. Man skal finde en livsstil som ældre og
ikke mindst et tilhørsforhold til et ”society” som man
føler noget for. ’Self-selection’ er en del af dette at have
forskellige valgmuligheder – forstået således, at man også
har mulighed for at vælge den gruppering af mennesker,
som man føler man tilhører og har mulighed for at dele
interesser med – have et fællesskab med, det være sig på
det sociale niveau, fagligt, etnisk eller religiøst.
Indledningsvis beskrives mere overordnet de forskellige
organisatoriske modeller og driftsformer med henblik
på en “oversættelse”/ ombrydning til danske forhold.
Eksempler på de forskellige modeller suppleret med illustrationer. (se bilag)

Oversigtsbillede af Glenridge, Palmer Ranch i Florida
som eksempel på en CCRC.

Model 1:
A Continuing Care Retirement Community (CCRC)
CCRC er det koncept, som vinder stærkt frem i USA i
denne tid. Man mener, at det er fordi der er så mange
valgmuligheder inden for dette koncept, og også fordi
man er ved at få de første Babyboomers ind i systemet.
Denne organisationsform er den mest komplette og omfatter alle den 3., 4. og 5. alders faser under ét. Det betyder, at man allerede fra ca. 55-års alderen har mulighed
for at flytte ind i en sådan ”community” sammensat af en
række forskellige beboelsestyper inden for en ’campus’.
Boliger, som er eller kan tilpasses den enkeltes til enhver
tid aktuelle behov for hjælp og pleje. Denne CCRC model tillader også beboerne at opretholde en selvstændig
livsstil så længe som muligt, hvilket det imponerende

udvalg af aktiviteter er møntet på at understøtte.
Man har med andre ord både en valgfrihed og en
sikkerhed for at kunne forblive i sit valgte område til man dør. Her kan man blive taget vare på i
forhold til sin til enhver tid givne situation fysisk
og/eller mentalt, endda til og med den terminale
fase, idet hospice også er inkorporeret. Midlertidige problemer kan klares i det tilhørende rehabiliteringscenter, så hospitalsindlæggelse i mange
tilfælde undgås.
Denne model findes i som sagt både non profit- og profit-udgaver. I de fleste betaler man for et medlemskab,
som giver brugsret til en lejlighed og forskellige service-tilbud. Indskuddet for medlemskabet (som i nogle tilfælde tilbagebetales – der kan indgås forskellige
kontraktmodeller) er fastsat i forhold til den ønskede
bolig/lejligheds størrelse og beliggenhed. CCRC’s er oftest forholdsvis luksuriøse og tilbyder herlighedsværdier i beliggenheden, udstrakt service og en mængde
aktiviteter. Man skal dog vurdere disse eksempler ud
fra den amerikanske livsform og også se dem som en
slags livsforsikringsinvestering med mange muligheder
og aspekter med stigende relevans for Europa.
Man bor først i den såkaldte “independent living section” - for at kunne flytte ind her skal man med en form
for omvendt positiv visitation kunne dokumentere, at
man er i stand til at klare sig selv, men også have viljen
og evnen til at indgå i det sociale fællesskab. Boligformen
er her enten i parcelhus eller lejlighed til køb eller leje.
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Når det måtte blive nødvendigt kan man vælge at flytte
over til en “assisted living section” (AL), hvor man kan
få supplerende hjælp. Før dette interviewes man med
henblik på at fastlægge karakteren og omfanget af den
hjælp, der er behov for. Dette svarer så til forskellige
”points”/ skalatrin, og beboerne tilkøber så servicetillæg
i forhold hertil. I AL betjener man sig i høj grad af ufaglært, men trænet personale suppleret med få specialister
som for eks. lederen, som er en Registered Nurse (N.R.),
en diætist samt et stort antal frivillige. Man trækker så
på læge- og sygeplejehjælp udefra via medicare-sygeforsikringssystemet for at holde omkostningsniveauet nede
(se Del IV). Der er således en ekstern stab af professionelle, som stedet har en løbende aftale med, og som i samarbejde med det lokale ledelsespersonale kan vurdere,
hvad der er behov for af ud fra et know-how og kendskab
til den enkelte beboer. Der er en særlig demensenhed,
som er specialindrettet til behovet for de beboere, hvor
sygdommen er for fremskreden til, at de kan bo blandt
de øvrige beboere, men man forsøger længst muligt at
fastholde dem i en så godt som ”normal-situation”.

Komplekset The Glenridge on Palmer Ranch ligger
smukt placeret omkring en sø. Stilen er den i Florida
meget populære ”Italian style”.

Hvis det bliver nødvendigt med mere intensiv pleje døgnet rundt må man overflyttes til “skilled nursing section”,
som har et stort antal professionelle og et specialtrænet
personale, herunder læger og sygeplejersker. Dette afsnit indeholder også en rehabiliteringsdel for de, som
har brug for rekreation og genoptræning, Respite, (max
30 dage) og som så efter endt behandling kan vende tilbage til independent living-/assisted living- afsnittene.
Derved spares mange længerevarende hospitalsophold!
Tilsvarende er der også her en særlig enhed for de svært

demente, som kræver intensiv særbehandling.
Alle fælles faciliteter til fysisk, intellektuel og social stimulation samt underholdning er åbne for alle beboerne
i den pågældende community, når man har betalt sit
medlemskab. Eksempler på CCRC (se DEL II bilag)

Model 2:
An Assisted Living Community (AL)
Assisted Living defineres (iflg. M.Powell Lawton i “Elderly People and the Environment”, N.Y.1984) således:
“AL is a graft to the nursing home, with the intent to
extend this high-support model in the direction of greater independence. In other words, AL recognizes and
addresses deficiencies of the nursing home, namely,
frequent provision of excess care and independence
– undermining features of everyday life”…”the medical model on which the nursing home is based is particularly inappropriate for many people with dementia,
especially for those with stable medical conditions”.
AL er en organisation som er baseret på, at man skal imødekomme beboernes behov og fremme uafhængighed og
værdighed på en måde, som tillader beboerne at ”age in
place” i hjemlige omgivelser. Assisted Living Quality
Coalition definerer AL som følger:
An AL setting is a congregate residential setting
that provides or coordinates personal services, 24
hour supervision and assistance.
En Assisted Living community er som betegnelsen siger
en bo-situation i et bofællesskab (min.ca.100), hvor man
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kan få supplerende hjælp til at opretholde sin daglige
tilværelse - det være sig assistance til de praktiske daglige aktiviteter – personlig hygiejne, påklædning, makeup, toiletbesøg, rengøring, madlavning/spisning osv.
En del af disse appellerer til specifikke befolkningsgrupper,
det være sig på grund af religion, etnisk baggrund eller lignende. Flere af disse AL’s er etableret og støttet af religiøse
samfund, men de fleste er dog uafhængige private firmaer.
Problemet med ernæring for hjemmeboende ældre er stort. En artikel i American Journal of Nursing, 2005, rapporterer således, at fejlernæring
er en meget større helsefare end man hidtil har
været klar over – 20-30% af hjemmeboende er eller er på vej til at være fejlernærede. Det skaber
sygdomme og svagelighed, så problemer af ellers
mindre betydning bliver store.
Nogle AL-communities kan således også have ud-af-huset mad-service til lokalområdet – ”meals on wheels” (til
mennesker såvel som deres kæledyr) eller andre servicetilbud, som også bidrager til stedets økonomiske fundering og rekruttering qua den lokale sociale forankring.

Eksempel på Memory Collage i en demensenhed
– man støtter den enkeltes reminiscens.

I ALs lægges der desuden også stor vægt på at
tilbyde stimulerende aktiviteter socialt, fysisk og
intellektuelt i forhold til den enkeltes behov og
ønsker. I henhold til John W. Rowe and Robert
Kahn: ”Successful Aging”, (N.Y. 1998) er der to
kategorier af adfærdsstøttende aktiviteter, som
betinger en god aging-proces: den socio-emotio-

nelle og den instrumentale støtte. Den første kategori omhandler dette at få respekt, hengivenhed
og kærlighed – det, der viser individet, at det er
værdsat – den anden kategori er den mere kontante og direkte assistance, som fysisk hjælp til
hygiejne, det huslige, transport og forvaltning af
det økonomiske. Tilsammen er de betingelser for
bedre psykosomatisk helse, og med specielt den
sociale støtte forsvinder depressioner, og man
kan bedre leve med gener og smerter.
En vigtig faktor i successful aging er størrelsen af det
støttende netværk, specielt en indercirkel af venner.
Mennesker, som har et relativt stærkt forhold til andre
– familie, venner eller er medlem af et fælleskab, en organisation – lever beviseligt længere. Mange har med
den moderne livsstil og de ændrede familiestrukturer
ikke en stor gruppe omkring sig, de kan læne sig op ad
på deres ældre dage, hvilket er et yderligere stærkt argument for organisationsformer som CCRL og AL.
Disse livsstilsmiljøer tilbyder netop det, som er så vigtigt
for den gode aldring: at føle sig involveret og have mulighed for at fortsætte med mange forskellige aktiviteter.
AL er en ny model for langtidsstøtte og pleje – long term
care – som skal mindske forskellen mellem hjælp i eget
hjem situationen og ophold på institution (plejehjem) og
imødekomme den enkelte beboers individuelle behov.
AL-områderne har som sagt forskellige boligtyper, som
regel mindre studio lejligheder og 2 værelses lejligheder med bad og et tekøkken (oftest uden komfur og ovn
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a.h.t.sikkerhed!), men med microbølge-ovn, toaster o.l.
til de basale køkkenfunktioner. De fleste steder er dette
helt bevidst, idet man, både på de steder, vi har besøgt,
og andre steder vi har læst om, ser det som en meget
vigtig ting, at beboerne kommer ”ud af hulen” til de forskellige fælles arealer, idet den sociale integration og
aktivitet er noget af det vigtigste for en god aldring.
AL Communities inkluderer oftest et hospice og har tit en
tung demens-afdeling, men kun nogle af dem har Skilled
Nursing/plejehjems-funktionen. Det enkleste system er
repræsenteret af Sunset Lake Village (se nedenfor). Her
betaler man et indskud ved indflytning som ikke bliver
tilbagebetalt (de fleste steder har dog en prøvetid på 3
mdr.). Man lejer en lejlighed på min. 3 mdr.’s kontrakt
med en tilhørende personlig omsorgs- og plejeplan, som
er udarbejdet sammen med AL-administrationen ud fra
et interview, hvor evt. en pårørende er til stede. Careplanen har oftest 3 niveauer, som man på grundlag af
samtalen indplaceres på og betaler i henhold til. Ekstra
hjælp, man måtte ønske, kan man godt få, men må så
betale ekstra for.
I de fleste Assisted Living communities bor lettere demente og ikke-demente sammen i nabo-enheder – kun
hvis der er tale om virkeligt problematiske demensramte som f.eks. er aggressive, støjende, meget urolige og er
tilbøjelige til at stikke af, må de flyttes over til Skilled
Nursing afdelinger.

Billeder af Sunset Lake Village i Venice.

AL kan også tilbyde, at man for en kortere tid kan komme
ind her og blive plejet / rehabiliteret, såkaldt ”respite”.

Eksempler på assisted living komplekser
(se DEL II bilag)
Generelt for Model 1 og 2
Hvorfra rekrutteres beboerne.
CCRC og AL ”klienter” er den ældregruppe, som vokser meget lige nu og koncepterne udvikles hele tiden
til det bedre for at matche denne gruppes behov. CCRC
henvender sig til de relativt friske, som gerne vil have
en garanti for hjælp, når de måtte få brug for det. AL er
rettet mod de ældre, som begynder at få brug for hjælp
til de dagligdags aktiviteter. Mens AL-komplekserne er
vokset frem, har man parallelt udviklet særlige afdelinger for Alzheimers (ref. Rober L. Mollica in: Assisted
Living, 2001, p. 24) og specielle tilbud som passer til
mennesker, der i øvrigt udviser dis-orientering, begyndende hukommelsestab og forvirring.
Størrelsen af CCRC og AL
Man finder ofte, at mindre grupperinger/neighborhoods
fungerer bedre bl.a. fordi personalet så kender beboerne
bedre, og det er nemmere at orientere sig. Men på den
anden side er det ud fra observationer og litteratur også
klart, at enhederne ikke må blive for små, hvis der skal
være grundlag for det nødvendige aktivitets- og serviceniveau – ligesom det er vigtigt, at der er et rimeligt udbud af forskellige mennesker, så man kan finde nogen
at dele interesser og tale med. (Van Ess Coeling ref.
Assisted Living p. 301) udpeger 3 temaer som især understøtter følelsen af livskvalitet: mulighed for at kommunikere med andre beboere og personale, evnen til
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at kunne klare mange ting selv og evnen + muligheden
for at kunne hjælpe andre, som er svagere end én selv.
Supplerende angiver Kayser-Jones i sin artikel: The Environment and Quality of Life (ref. Journal: Nursing &
Health Care vol. 10, 1990) at menneskeligt samvær og
social kontakt med andre er de vigtigste elementer for
at skabe livskvalitet.
Miljøet og fællesskabet i CCRC og AL-miljøer
3 temaer er afgørende for at skabe samhørighed beboerne imellem: 1. Det fysiske miljø’s karakter og
størrelsen af bebyggelsen / komplekset, 2. Den anvendte strategi og praksis og 3. det at man blandt
beboerne deler interesser og baggrund. Af betydning er således ”shared characteristics and background” samt religiøse og etniske tilhørsforhold så
vel som uddannelsesmæssig baggrund. (Ibid.)
På denne baggrund har man undersøgt, hvordan beboerne og deres fysiske rammer passer sammen (’environment fit’) – der er udviklet modeller for hvordan
personer og miljø passer sammen (ref. F.M.Carp & A.
Carp in M. Powel Lawton: Elderly People and the Environment, 1984 og R.H.Moos & S. Lemke: Specialised
Living Environments for older People - Handbook of the
Psychology of Aging, 1985). Ud fra udtalelser fra administratorer, beboerne selv og familierne er det vigtigt at
matche beboerne med deres fysiske omgivelser. Det er
imidlertid ofte vanskeligt for lederne af de enkelte steder og personen selv / de pårørende at vurdere, om en
given person passer ind i miljøet. Man oplever, at en del

af de kognitivt stærke ikke ønsker at være sammen med
de svagere – derfor vigtigt at man kan vælge sin omgangskreds. Personalets (professionelle som frivilliges)
opgave er her at forsøge at understøtte de psykologiske
og emotionelle behov og vise fleksibilitet og forståelse.
Der er skrevet meget lidt om processen ved at flytte fra
egen lejlighed til en CCRC/AL facilitet, men flere forskere har til gengæld skrevet om vigtigheden af forbindelsen mellem ALs og det lokale miljø (ref. A. Cordon &
K.Wright: Going into a home: Where can an elderly person choose?, London 1993): Et fælles livsløb og følelse
af identitet med det lokale miljø allerede før man flytter
ind er generelt den ideelle situation. Dog udtaler flere af
administratorerne i Florida og Californien, at forankringen i det lokale miljø er mindre vigtig når der er tale om
højtuddannede og (succes)rige beboere fordi disse har
så mange andre ting tilfælles som at rejse, gå i teater, til
film, koncerter, spille golf, sejle osv.
For disse er til gengæld herlighedsværdien og
nærhed til byen og kulturelle aktiviteter afgørende. Tilsvarende fænomener synes at gøre sig
gældende også i europæiske sammenhænge, hvis
muligheden for at vælge er til stede.
Aktivitetsudbud
Integration og fællesskab beboerne imellem fremmes i
såvel de mindre som større komplekser gennem planlagte aktiviteter. Forudsætningen for at de ”kan køre”
er, at der er en centralt placeret person, som er i charge,
og at programmerne kommunikeres og tilpasses beho-
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vet. Der er imponerende eksempler på de daglige aktiviteter – eksempler på programmer se bilag DEL II p. 81
nedenfor. Personalet må støtte op om disse aktiviteter
og i videst muligt omfang selv deltage.
Meget vigtigt er det at det fysiske miljø skaber påskud for ”unobtrusive behaviour” – steder hvor
man uforpligtende har lejligheder til sammenkomst og at møde nye mennesker – en af de store
succes’er er således, når der er etableret en café /
en bar, en lounge med musik o.l.
De økonomiske modeller beskrives i Del IV.

Model 3:
Senior Friendship Centers (SFC)
Senior Friendship Centers er en særlig model for dag/aktivitets centre som har rod i Sarasota, Florida.
Organisationens motto er “ People helping People” Adult care centers baseret på frivilliges indsats.

Senior Friendship Centre, Sarasota, Florida.

Denne fornemme not for-profit organisation blev grundlagt i 1973 og har altså eksisteret i over 30 år med henblik
på at skabe en stabil og stimulerende day-care service
til det, man kalder den voksne befolkning, primært naturligvis ældre mennesker, som fortsat bor i eget hjem.
Konceptet er udviklet af en munk ved navn brother
William Geenen, og organisationen har som følge af sin
succes ekspanderet løbende, fra han startede ud lokalt i
Sarasota og i det helt små. Det er et utroligt flot koncept,
der tilbyder hjælp og aktiviteter for folk som er ube-

midlede såvel som for de, der kan betale en del selv.
Det drives med stor respekt for individet og den enkeltes fysiske og mentale evner. Hensigten er naturligvis at
gøre seniorerne i stand til at blive længere i eget hjem og
forblive uafhængige, men afbøde deres isolation og ensomhed, forbedre deres helbred og livskvalitet og undgå
en for tidlig institutionalisering.
Der ligger nu flere af disse centre i Florida: udover det
omtalte i Sarasota også i Venice, Fort Myers, Lehigh
Acres - altså i flere counties: Sarasota, Desoto, Charlotte,
Lee and Collier County. Det er derfor et tilbud som rækker ud til mange mennesker (og deres pårørende) og til
de, som vælger at blive boende i eget hjem eller simpelt
hen ikke kan betale for at leve i en CCRC eller ALC.
Der er tre afdelinger i dette koncept: The Senior Activity Center, The Living Room (for tunge demente) og
The Center for Healty Aging samt herudover en afdeling som rekrutterer og træner de frivillige.
The Senior Activity Center er et dag/aktivitetscenter,
der på hverdage tilbyder et væld af aktiviteter for de
borgere i lokalområdet, som gerne vil have del i det sociale fællesskab, få god mad og tage del i aktivitetsprogrammet, som omfatter både sociale, fysiske og intellektuelle aktiviteter. Brugerne transporterer sig selv til
centret eller, hvis ikke det er muligt, bliver de hentet af
centrets biler.
Living Rooms er tilknyttet centrene som et paralleltil-
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bud til de demente og drives med fuld autorisation fra
Florida State. Staben omfatter en professionel sygeplejerske og personer, som er socialt optrænet til at arbejde
med disse ældre mennesker. Også her er der mange aktiviteter.
Til en SFC er også tilknyttet et særligt Center for Healthy Aging som har formået at flyttet bjerge - også i den
statslige lovgivning - for at kunne skabe en så innovativ
løsning, der har fået national anerkendelse fra American Medical Association som et model-program til efterfølgelse! Også disse forebyggende behandlingscentre
er baseret på en frivillig stab, men her overvejende pensionerede professionelle.

“The National Institute of Senior Centers”. SFC i Sarasota har 350 frivillige.
Alle frivillige har navneskilte, og man gør meget ud af at
vise dem taknemmelighed for deres hjælp. Bl.a. holder
SFC in-honors reception hvert år, hvor bl.a. grundlæggeren (munken) deltager og siger tak, og de modtager
efter deres anciennitet en 5,10 eller 15 års pin.
Derudover udgives der hvert kvartal en publikation for
frivillige: Friendship News.
Eksmpel på model 3 (se DEL II bilag)

Om frivillige – People helping People – princippet
Alle modeller betjener sig af frivillige – Senior Friendship Centers motto er som anført People helping
People. Frivillige udfører så utroligt mange jobs fra at
være undervisere i kurser og andre aktiviteter til at hjælpe med daglige telefonopringninger for at kontakte de
personer som evt. ikke er mødt op i SFC’en, og sikre sig
at de er OK. Nogle hjælper også til i The Living Room.

Overdækket ankomst til centret.

Dog er det interessant at notere, at mange af de som
bruger Senior Friendship Centers dagligt er også frivillige. Igen her er det en glæde, at give af det man kan og
tidligere i livet har gjort – eksempelvis er en af spansk
lærerne 102 år og giver stadigt en fin undervisning i
spansk!!
Over 1400 frivillige er med i den dynamiske SFC-organisation, der er anerkendt som en national model af
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Del iII: visioner for livsstilskoncepter der kan udfylde the missing link
Udfoldning af de menneskelige behov
De menneskelige behov kan opdeles
og beskrives inden for kategorierne:
1. de sociale behov
2. de fysisk-sanselige behov
3. de intellektuelle behov
For at alle disse behov skal kunne tilfredsstilles i bomiljøer også for de meget ældre, må der være en række
stimuli, aktiviteter og rammer i det sociale og fysiske
miljø, som responderer på disse behov.
Demensramte stiller ikke mindst en række særlige krav
til det sociale og fysiske miljø, hvilket vi kommer ind på
i slutningen af dette afsnit.
Fremtidens ældre er en gruppe, som har været
meget aktive og engageret i mange forskellige
ting. De har flyttet rundt, ofte har de to hjem og
de har rejst meget. Disse vil forlange meget mere
stimulation og varierede aktiviteter end den nuværende meget ældre generation.
1. Sociale behov og aktiviteter
Mennesker er i bund og grund sociale væsener frem for
alt andet – social animals om man vil. Man kan sige at

egoisme og grådighed på egne vegne synes at være mere
og mere fremtrædende i verden som den er. Antropologer
fremhæver dog, at mennesker på alle stadier af livet behøver hverandre – behøver kontakt til medmennesket. Vi er
født som nysgerrige, sociale væsener, selv om vi også har
brug for en bufferzone – en slags boble – som sikrer vores
integritet og vores følelse af at være individ.
Vi har med andre ord på det sociale plan brug for privatliv, familieliv, naboskab og fællesskab – et netværk.
Vi har brug for selvbestemmelse og direkte indflydelse
på vores hverdags udformning, men også:
Inspiration, “puf” til at overskride vore egne grænser opdage nyt og ”turde-tørre!” Men de sociale aktiviteter
skal invitere på en måde, hvor det ikke er tvang, men
er ”unobtrusive” invitations til social interaktion – en
upåtrængende invitation, hvor det skal føles naturligt og
selvvalgt, hvilke sociale aktiviteter man indgår i. Mennesket har ikke bare behov for at blive underholdt, men
har også behov for at være medbestemmende i fælles anliggender og at kunne tage et initiativ som bærer frugt.
Ældre mennesker giver gerne såvel som modtager
støtte. Man kan tænke på, at det moderne menneske er et menneske, som flytter gennem livet omringet af nye og gamle andre, som skaber social
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støtte. Mennesker som har et relativt stærkt forhold til andre, familie, venner, et socialt netværk
eller er medlem af en organisation lever længere.
At være forbundet til andre fremmer helse og livskraft.
En vigtig del af dette har at gøre med at give og at modtage emotionel og social støtte. I henhold til Rowe and
Kahn (ref.: Succesful Aging, N.Y.1998) er der to former
for støtte til social adfærd: den socio-emotionelle og den
instrumentale. Socio-emotional support omfatter det at
give udtryk for hengivenhed, sympati, ømhed, respekzt
og accept – forsikre en person at han eller hun er værdsat. Instrumental support er gennem handling at give
assistance, som fysisk at yde hjælp, udføre eller hjælpe
med husligt arbejde, sørge for transport og ordne pengesager m.v.

Sociale aktiviteter kan være at dele kreative udfoldelser, hobbies m.v.
Korsang er for mange en attraktiv beskæftigelse som
også glæder andre end udførerne selv.

Social støtte kan også fremme bedre helse. Man
kan f.eks. ved at blive medlem af en gruppe få
tilskyndelse til motion, gå ture, lære om ernæring
osv. Med stærk social støtte forsvinder depressioner, og man kan klare smerter bedre. En vigtig
faktor i succesfuld aldring er, hvor mange støttende mennesker man har i sin nærmeste cirkel
af venner, så vi må prøve at finde nye venner til
erstatning for de, som vi ikke længere kan komme sammen med. Mange har ikke en stor gruppe
og her ligger så et andet positivt argument for
tilbud som CCRC og AL, såvel som for et så velorganiseret Dag- og Aktivitets Center som Senior
Friendship Centre.

Eksempel på sociale aktiviteter:
Line Dancing
Comedy Night
Mind Bender Social
Mini Golf and
‘Tea’ Time
Musical Movies		
Happy Hour Social
Movies
Sing-Along and Choir

High Tea Social		
Bridge
Poker Night
Shuffleboard
Bingo
Coffee Klatch
Humor and Current
Events
Armchair Travel

Udbuddet af fysiske aktiviteter er også væsentlige forudsætninger for, at den sociale interaktion bliver tilfredsstillende og er i balance med behovet for at markere sig som selvstændigt individ, der har råderum og
bestemmer selv.
2. Fysiske behov og aktiviteter
Det er vigtigt for en god aldring at være involveret og
fortsætte med mange forskellige aktiviteter, man har
haft i sit tidligere liv – ikke mindst sport, hobbies osv.
Vi må finde aktiviteter, som kan erstatte den stimulation
vores arbejdsliv har givet os. Vi har set fine eksempler
på alle de fysiske aktiviteter som kan tilbydes i især i
CCRC, men også i mindre AL og i Dag- og Aktivitets
centers som SFC. Disse steder skal i USA i en fast rytme
udbyde omfattende aktivitetsprogrammer, herunder tilbud om fysisk udfoldelse.
Det er en kendt sag at motoriske færdigheder og evne
til koncentration hænger sammen. Et fremtidigt livsstilskoncept må derfor indeholde mange og forskellige
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faciliteter for fysisk træning for både at beholde / tilbageerobre motoriske evner og styrke og fremme koncentrationsevnen, men det skal gøres lystbetonet. Interessefællesskaber blandt beboerne kan i høj grad stimulere
til aktivitet. Også rummenes karakter har meget at sige.
Mange mænd har svært ved at trives i de ofte alt for
pæne og friserede omgivelser uden plads til ”action”.
Et voksende antal Amerikanere er blevet bevidste om
vigtigheden af fysisk træning, efter at The Surgeon General (chefen for USA’s Sundhedsvæsenet) udgav en
rapport i 1996, hvori der stod, at ”ingen var for gammel
til at nyde fordelene af bedre helse ved at gå til / bruge
regelmæssig fysisk træning.
Den seneste forskning viser, at ”exercise” kan hjælpe til at styrke den fysiske og mentale helse blandt
ældre, og at det reducerer smerter og ydermere
udvikler hjerneceller. Research har også bevist, at
selv de meget ældre på plejehjem viser betydelig
fremgang i muskelstyrke og aerobic kapacitet, når
de har fulgt et progressivt træningsprogram.
Rowe and Kahn (ref. Succesful Aging, N.Y.1998) påviser, at flere slags styrke-træning har hjulpet ældre til at
balancere bedre, gå bedre, kunne gå op og ned ad trapper – og det har endog reduceret depression. Et sådant
program må tilbydes mindst 3 gange ugentligt. Alt for
mange har en forkert indstilling til styrketræning, iron
pumping, når det gælder ældre. Det har vist sig, hvor
enormt vigtigt dette er for at støtte helbredet generelt og
for at reducere risikoen for mange sygdomme.

Amerikanere over 55 udgør størstedelen af det voldsomt
voksende medlemskab af fitness centers.
Siver Sneakers er et ’benefit’-program, som tilbyder Medicare Health plans i heath clubs. Der er i dag 1.8 mio
medlemmer af dette prorgam.
”Fit after Fifty” er et program etableret af AARP (sv. til
Ældresagen i DK), som tiltrækker mange på grund af
deres easy-to-do-program og tilhørende Big-Band-musik. Dette program som startede i 2003, forventes alene
i Florida i 2006 at have åbnet 100 centre.
En håndfuld nye ’gyms’ (fitness centers) er nu åbnet kun
for handicappede, og andre er begyndt at etablere særlige programmer og maskiner for disse klienter, som er en
blandet gruppe af fysisk handicappede, herunder kørestolsbrugere, blinde, døve osv. Et par af de firmaer som
producerer maskiner har nu en stribe af ’disabled-friendly machines’, med blindskrift-instruktioner, håndtag med stærke klare farver og sæder, som kan justeres
på forskellige måder.
Eksempler på fysiske aktiviteter:
Water-aerobics		
Exercise
Swimming		
Fitness training on
machines
Stretch & Tone		
Ball-exercise		

Yoga			
Dance
Pilates			
Jazzercise Class
Golf incl. putting
Gym
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Fitness appellerer til mange både mentalt, socialt og
fysisk. Det viser sig, at de mennesker, som udfører de
fleste ”workouts”, er de, som også er mest aktive i andre
programmer og aktiviteter.
3. Intellektuelle behov og aktiviteter
Mac Arthur Foundation støttede et forskningsprojekt i
1990’erne som – modsat hvad man tidligere mente – påviste, at de evner vi ikke syntes at have længere, fordi vi
er blevet gamle, ikke er endegyldigt tabte.Nyere forskning har bevist, at man ved at bruge og udfordre sin hjerne regelmæssigt ikke alene kan beholde de evner man
har, men endda blive bedre, udvikle nye neuroner.
Forsknings resultater har bevist, at ældre som
tog del i intellektuel træning har vist forbavsende
forbedring i deres kognitive funktioner, evner til
induktiv tankevirksomhed og rumlig orientering.
For at beholde disse evner kræver det, at det hele
tiden bliver udfordret og brugt.

Regelmæssig fysisk aktivitet og motion udført alene
eller fælles er vigtigt for både krop og sjæl – både som
profylaktisk og rehabiliterende aktivitet.

Hjernen har stor kapacitet for at lagre information om
forskellige fakta og regler. Disse erhverves via læring på
grundlag af personlige erfaringer eller udspringer af kulturen! (E. Goldberg: Visdommens Paradoks p. 114-15). Vi
har en stor kapacitet til at bearbejde enhver form for information, enhver ny og uventet oplevelse med et “åbent
sind” - men denne evne skal populært sagt “holdes varm”
via stimuli.Vi mennesker besidder et stærkt mentalt maskineri, ikke mindst med henblik på at erhverve og lagre
foreskrivende (fremadrettet) viden - en evne som er tæt
forbundet med vores overlevelsesevne og vores konstante

målsætning om at forbedre vores kår (E.G. p.165) – Derfor er de konstante intellektuelle udfordringer et ”must”
for at fastholde en appetit på tilværelsen.
For intellektuel stimulation er det vigtigt at deltage i en
produktivitet med ansvar, såsom at være en frivillig som
underviser på kurser eller have ansvar for aktiviteter eller også deltage aktivt i en organisation eller simpelt hen
at deltage i kurser, som andre tilbyder. Produktiv ydelse
er en aktivitet, betalt for eller ikke betalt for, som skaber
positive ydelser og services af økonomisk værdi.
Det sted, vi til enhver tid i tilværelsen opholder os,
skal kunne give os de intellektuelle stimuli, som gør at
vi føler livet meningsfuldt og giver os en fortløbende
kognitiv styrketræning (brain-jogging), som kan bremse
alderens negative konsekvenser. (jfr. Ibid.) De nye livsstilskoncepter bør derfor sætte stærkt ind på brain-jogging i enhver forstand. Academy-modeller som vi har
set dem i USA og Daghøjskolens succes på Peder Lykke
centrets højskole vidner om, hvad der kan opnås og behovets omfang.
Eksempler på intellektuelle aktiviteter:
Foreign Affairs
Roman Empire
Islam Study
Judaism
Great Books
Watercolor Painting
Brain Matters

Classical Music
Computers
Economics
Foreign Affairs
Exploring Religions
Crossword Puzzles
Book Club
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Built environment – det fysiske miljø – inde som ude.
Den fysiske udformning og organisationen af ældres
boligmiljø som respons på de ovennævnte behov.
Valgets psykologiske betydning
Krav til de fysiske omgivelser og behov for samme vil
naturligvis ændres med den aldersbetingede forandring
af krav til aktiviteter og evne til at overskue situationen.
Det er derfor meget vigtigt tidligt i alderdommen at tage
positiv og selvvalgt stilling til en boligsituation. Et sted,
hvor man kan starte på et meget selvkørende niveau, og
som gradvist kan tilpasses en ny situation indenfor det
samme trygge lokalmiljø, hvor man har sine “mønstre”
og sine sociale kontakter.
De amerikanske koncepter, især CCRC men også
til en vis grad AL, formår fysisk at sammenkoble
den totalt uafhængige boligsituation med den senere situation, hvor du behøver hjælp i den daglige tilværelse. Inden for forskellige gradueringer
udformes det personlige hjælpeprogram. Dette
gælder videre til den situation, hvor du behøver
professionel pleje med 24 timers service samt endelig terminalfasen i et hospice.

Musik er vigtig for unge som ældre – de der selv
spiller kan ofte blive ved meget længe – det sidder
i fingrene…
Udstilling af beboers kunst.

Disse koncepter giver et meget klart svar på det behov
mennesker har for at føle sig i den rette situation på det
rette tidspunkt og at føle sig tryg ved fremtiden, hvis det
man ikke tør tænke på hænder for én – eller éns ægtefælle. Mennesket besidder – til forskel fra dyrene - den evne
både at have beskrivende og foreskrivende viden. Det
ene er her og nu: hvordan ting er, men det andet meget
vigtige er omkring, hvordan ting burde være. Herunder

især vores viden om, hvad vi må gøre for at sørge for, hvis
situationen skal komme til at stemme overens med vore
ønsker og behov, en viden om hensigtsmæssige handlinger. (ref. E. Goldberg: Visdommens paradoks USA / Kbh.
2005 p. 165). Det vil sige, at du til en hver tid har en klar
viden om dine behov og om, hvad der er bedst for dig
– viden om det gunstigste valg.
Det er derfor det personlige valg af éns fysiske og
sociale situation er så enormt vigtigt for at bibeholde en egen identitet. Konceptet om at kunne
vælge at flytte på et tidligt tidspunkt i dertil egnede seniorboliger med indbygget fremtidssikring
uden at andre skal bestemme, om man er “trængende nok” til det, er derfor altafgørende.
Dette kan i øvrigt gælde andre samfundsborgere end de
ældre, f.eks. fysisk skadede og handicappede, som i en
voksen-tilværelse har brug for at vide, at de vil kunne
udvikle sig og klare sig i et mere normalt og et ikke-plejehjemslignende miljø.
Den fysiske kontekst
Gennem vores research periode har det mere og mere
tydeligt vist sig, at de fleste af den generation, som står
overfor et valg af miljø at blive ældre i (indenfor en ikke
alt for fjern fremtid), ønsker sig et så aktivt og varieret
liv som muligt. Det gælder også, når det kommer dertil,
at man behøver hjælp. Der er et udtalt ønske om at bo
smukt og godt i gode omgivelser med adgang til uderum, men også at have en nærhed til bymæssige funktioner, både med hensyn til service og oplevelser.
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Bo-miljøets lay-out og fysisk-funktionelle organisation
Det fysiske miljø må byde på en meget bevidst
organisering af den private sfære i forhold til de
fælles aktivitetsområder og lægge stor vægt på den
semi-private zones udformning, så den på mange
valgfrie måder kan lægge op til social kontakt på
en ‘unobtrusive way’. Vi har set fine eksempler på,
at de selvstændige seniorboliger har et layout, som
afbalancerer deres helt private situation med en tydelig følelse af at være med i et større fællesskab.
I nogle af de amerikanske CCRC kan du ikke flytte ind,
med mindre du er i stand til og ønsker at bidrage til
det fælles lokale ”society” - blive kittet ind, mens man
er frisk, så at sige. Den fysiske lay-out skal naturligvis
understøtte denne sociale interaktion. Undersøgelser
viser i øvrigt at ældre mennesker slet ikke er gnavne
som myten siger, men tværtimod er bedre til at enes og
er mere tålmodige og tilfredse i deres personlige relationer til andre end yngre mennesker. (jf. N.Y.Times 7.juni
2005: artiklen ’Research Dispels Myth of the Old and
Grumpy’, med ref. til forskningsresultater beskrevet i
The Journal of Gerontology, maj 2005)

Fysisk genoptræning på særlige tilknyttede rehabcentre kan afbøde lange hospitalsophold.

Den næste fase med ‘Assisted Living’ vil normalt betyde,
at man rykker tættere sammen omkring en række mulige
fælles aktiviteter, som støtter op om ens dagligdag. Det
kan være den fælles spisning - fysisk træning - aktiviteter
af forskellig art, som bør være organiseret efter devisen:
det skal være nemt at komme til Mentalt giver disse aktiviteter en større tryghedsfølelse og en tæt kontakt til det

personale, som er knyttet til den pågældende enhed.
Leve-bo-miljøer i DK kan siges at have nogle af de samme træk som den amerikanske Assisted Living form,
men med den store forskel, at du ikke selv kan have forberedt situationen og kan vælge at flytte ind på et sådant
sted, når du føler behovet og mentalt er parat dertil.
Afsnittene for skilled nursing og/eller dementia care bør
også fysisk og funktionelt sammenkobles med muligheden for midlertidigt rehabiliterings- og helseinstruktions ophold for eks. m.h.t. diabetes og kostvaner m.v. (i
USA er ofte 30 dages ophold pr. år indbefattet som en
del af din kontrakt med ‘community”). Det afbøder lange
hospitalsophold og det letter det til enhver tid rette samspil mellem fysisk helbredstilstand og boligsituation lad os kalde det lokal fleksibilitet. Ordningen fungerer
også som profylaktisk / forebyggende foranstaltning,
idet den opfordrer én til i egen og stedets interesse at
holde sig selv i form, fordi tilbuddet er lige ved siden af
og man i forvejen har signed-in for ordningen.
En artikel i Politiken 29.11.2005: ’Syge ældre kan undgå
indlæggelse’ omtaler et interessant forsøg i Haderslev med
et ældre-team af specialuddannet sundhedspersonale,
som rykker ud til ældre syge og ”samler op” med rettidig
omhu i deres eget hjem, hvilket betyder langt færre såkaldte ’svingdørspatienter’ – indlæggelses-frekvensen er
her 1,8% mod landsgennemsnittet på ca. 10%. Team’et
klarer mange situationer her og nu, men vurderer også
om en indlæggelse er nødvendig eller om behandling
kan foregå i hjemmet eller på et dag-afsnit på hospitalet
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eller en rehabiliteringsenhed og i samarbejde med en fysioterapeut organiseres evt. genoptræning. Ordningen er
efter stor succes som forsøg i 2006 gjort permanent.
Krav man må stille til organiseringen
af livs-miljøer for de meget ældre
Hverdagslivet holdes sammen i et mønster af vaner og
gentagelser, der har betydning for beboeren. Når hverdagslivets vaner sættes ud af spillet ved, at man flytter fra sit hidtidige hjemlige domæne, er det vigtigt, at
der opbygges nye mønstre, rutiner og spilleregler. Disse
skal man selv sammen med personalet og de nye naboer
være med til at udforme – Det sociale liv bør omfatte
både variation og gentagelsen som en nødvendighed,
men også have en vis rytme, MEN gentagelsen i hverdagen giver kun kvalitet, hvis man kan ændre på den
– gentagelse uden indflydelse og muligheder for justeringer føles i bedste fald ensformigt – i værste fald som
tab af selvbestemmelse og mening i hverdagen (jf. Århus Kommune, Sundhed og Omsorgs pjece: Med omtanke og værdighed, 2002).
Som vi har set det realiseret i Assisted Living eksemplerne er der mulighed for både variation og gentagelse i
det fysiske miljø – rummene er fleksible i brug, fremmer
beboernes sociale interaktion og giver flere muligheder
for de fælles funktioner. Men det er vigtigt, at man også
definerer de private, semi-private og fælles zoner og
”spaces” således at man både:
Fælles rum med højt til loftet, lys, farver osv. er vigtige
”anderledes” spaces – her det såkaldte ”Town Centre”
fra Heron House AL community, Sarasota, Florida.

• kan være sig selv i sine private rammer
• i semi-private områder kan være ”med i livet” på

en uforpligtende måde (og at andre tilsvarende
”in an unobtrusive way” kan kontakte én)
• i forskellige fælleszoner har tilbud om forskellige
funktioner, aktiviteter og interaktivt samvær. Vigtigt er det, at man kan vælge at være sammen med
udvalgte grupper, man deler interesse med og ikke
altid være ”med alle” når man forlader privatzonen.
• at man ”kan gå i byen” – inde som ude – i sit lokale
livs-miljø, så hverdagen får nye oplevelser – variation!
Som en del af dispositionen i lay-out’et har vi set det
som en stor fordel, at der disponeres med en række forbindende rum, som kobler forskellige zoner sammen,
letter overgange og giver nye rumlige vinkler i stedet for
bare lange gange. Det gælder også bl.a. mellemled mellem inde og ude som f. eks. ”porches”, overdækkede
terrasser, atrier, solkroge o.l.
Det er vigtigt gennem stedets lay-out og organisation at støtte beboernes orientering gennem
visuelle ”clues”. Opdelingen i lokale ”clusters”,
overskuelige enheder, med egne farver, særlige
dekoration og møblering samt egen indgang til
den enkelte ”cluster” (udover indgangsdørene til
lejlighederne) – den semiprivate zone her stimulerer gruppens interne interaktion, følelse af fællesskab og dermed orientering.
De private indgangsdøre må tilsvarende være tydeligt
genkendelige – dette kan gøres på forskellige kreative
måder – ikke alle bryder sig om personlige billeder ved
døren – det er mere relevant i de særlige demensafde-
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linger. Enheden bør igen være koblet til fællesarealerne
– det føles nemmere fra det semi-private end fra den
helt private dør at bevæge sig ud i fællesområderne!
Måltidets vigtighed – køkken og spisefaciliteter
Duften af mad, den visuelle inspiration, som giver appetit og erindringen tilbage til hjemmet og egne ”ekspertiser”, er vigtig også som fælles samtaleemner – men
også for at sikre lysten til god mad som basis for at beholde både livslyst og et godt helbred – og dette bliver
vigtigere, jo ældre vi bliver!
Ét af de vigtige fællesområder er køkkenet (nogle steder i
forbindelse med en alrums-situation), hvor det skal være
muligt uforpligtende at tage del i ritualet omkring maden,
som er så vigtig en del af dagligdagens indhold og rytme.

Madens og måltidets kvalitet – duften og synet af god
mad – er af stor vigtighed i de ældres miljøer.
Tilsvarende må spisesituationen være kreeret med
omhu så der skabes forventning hos beboerne og dermed lyst til at spise.

Problemerne med sundhedsmyndighedernes kontrol i
relation til beboernes ”gåen i køkkenet” har vi set løst i
DK med Thyra Franks koncept med madlavning på stedet i mindre køkkenafsnit for op til 23 beboere – her følger beboerne med i processen omkring det forholdsvis
åbne køkken – og de kan tage del heri, hvis de har lyst.
Mest almindeligt er det dog med en overordnet produktionskøkken, hvor den sidste tilberedning, opvarmning
og anretning sker i det enkelte afsnit, hvor man så dog
kan følge med i slutfasen.
I USA har vi set det samme princip med overordnede
produktionskøkkener + sidste tilberedning på stedet.
Derudover har man som supplement mindre mad-bagehygge-køkkener for beboerne i de lokale ”neighbour-

hoods”, - et såkaldt country-kitchen, hvor de kan udfolde deres egne talenter med eller udem personalets hjælp
– her er mindre spisestuer og opholdsstuer lagt i umiddelbar forbindelse med lokal-køkkenet.
Man kan sige, at der er fire niveauer af spise-/serveringssituationer, som skal tilgodeses som mulige valg:
• restaurant-niveau, hvor man serveres for og kan
vælge forskellige mad-kombinationer fra menuen
• slut-tilberednings og anretnings-køkken i kombination med spisestue
• lokalt ”country”-køkken / alrum, som giver mulig
hed for helt afslappede mad-bage-hygge-funktioner
i en lokal beboerenhed / neighbourhood. I vores
design-ins kom begrebet en ”gourmét-køkken-platform op” – et sted for en beboergruppe at mødes
omkring drinks, snacks og tilberedning af lækkerier.
• Snack-bar og café hvor det døgnet rundt er muligt at
få små-måltider. Mange ældre har brug for mange små
måltider og skal ”fristes” til at spise og indtage væske
Det er vigtigt, at alle spise- hygge- og cafésteder har en
omsorgsfuld udformning og en god stemning – det gælder belysning, akustik, møblering og hele den ”setting”
der er omkring ikke mindst spisesituationen med borddækning, service osv. Det skal gøres med kvalitet og tilpasses situationen, således at måltidet virkelig bliver et
højdepunkt på dagen, man ser frem til.
Privatheden og den personlige kontrol
Det er vigtigt, at man kan kontrollere sin egen sfære: lys,
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“Forskningsresultater viser,
at smukke miljøer giver
næring til og udløser gode
følelser og tanker, som igen
influerer på somatiske og
fysiologiske kropsfunktioner”

temperatur, tv, computer etc. incl. en dørlås. En minimal køkkenfunktion med køleskab i privatsfæren under
éns eget ansvar, og kontrol kan være vigtig for bl.a. at
lave sin egen morgenmad, (så man selv kan bestemme
hvornår man står op) og evt. byde gæster på kaffe, drinks
o.l. i privat regi. Research viser til gengæld, at en fuld
køkkenenhed bliver udnyttet minimalt og derfor ofte
bare tager plads op.

humør og større lyst til samvær og aktiviteter. Forskningsresultater viser, at smukke miljøer giver næring til
og udløser gode følelser og tanker, som igen influerer på
somatiske og fysiologiske kropsfunktioner (jf. bl.a. prof.
Bryan Lawson, Univ. of Sheffield GB: The Architectural
Healthcare Environment and its affect on Patient Healthcare Outcomes, 2003, som tager udgangspunkt i undersøgelser af to forskellige sygehuses miljø.)

En del af den personlige kontrolsfære kan også være det
at have planter og dyr i sit private domæne, som man
har og føler ansvaret for – tilsvarende et mindre udendørs haverum, evt. som en løftet sansehave, der er lettere at passe og få glæde af visuelt, duftmæssigt osv.

Meget handler om at skabe ”pleasure”, fysisk og emotionel velbehag og glæde ved omgivelserne via arkitekturen - ud fra både en visuel, fysisk impuls fra omgivelserne og en stimulering af sanserne. Man undgår ofte at
tale om ”Pleasure” – glæde og følelse – i vores byggede
miljø – man taler kun om æstetik og ser arkitekturen
som tilhørende vort intellekt. Men perception / nydelsen af arkitektur handler ofte om følelser:fornemmelsen
af ’space’, rum, lysets spil, duften i luften, en stens kølighed og farvers varme etc..

Tryghed og sikkerhed
Tryghed og sikkerhed er måske det vigtigste for de svage
ældre. De fleste skader sker på grund af fald, og man må
derfor tænke på bevægelses-friheden imellem rummene
og på gulvbelægninger. I USA foretrækker man at bruge
gulvtæpper både af hensyn til sikkerheden som for at
undgå det institutionelle præg – det kan modificeres, så
de mest befærdede områder og zoner, hvor hygiejnen er
meget vigtig, ikke har tæpper, mens de områder, hvor man
gerne vil understøtte en hygge-funktion kan have det.
Det fysiske udtryk – Arkitektur og rum
At arkitekturen har betydning for psyke og livslyst som
for helse og velvære er ofte bekræftet (ref. bl.a. Arnulf
Kolstad: Psykologisk institut, NTNU: Helse og velvære).
Æstetisk gennemtænkte, lyse og venlige omgivelser fører
til mere positive holdninger til andre mennesker, bedre

Vi burde gøre glæde og oplevelse til en selvfølgelig ’attribute’ i arkitekturen – et fysisk miljø som
er designet med begejstring og en bevidst hensigt
om at give velvære til dets brugere.
Nye Livsstils-koncepter à la de beskrevne CCRC og AL-modeller har mulighed for at gøre ældres liv meget mere interessant, end hvis de boede alene i eget hus eller lejlighed.
Det ekstra man her kan få, er en variation af rumligheder af
fælles og semi-private spaces, som indbyder til aktiviteter
og samvær på en anden måde, end hvad man kan i et privat hjem. Et hjem kan både forklares som det sted, man bor
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– og som en følelse. At føle sig hjemme er en tilstand som
indtræder, når man har tilstrækkelig tilknytning til – og
indflydelse – på det sted, man bor. Det er her arkitekturen
og indretningen spiller en stor rolle som formidler.

Remiscens –resterende hukommelse og identitetsfølelse styrkes af Memory-objects
Indretning med smågrupperinger i forbindelse med
spisning o.a. form for samvær er tit en god idé – her
i Heron House spiser man i ”booths”.

De fysiske omgivelser bør på den ene side have så megen identitet, at de hjælper til at skabe en klar genkendelighed og følelse af tilhørighed. På den anden side
har mennesket i høj grad behov for at sætte sit eget præg
på sine omgivelser fordi det hjem, man har skabt over
lang tid er en vigtig ingrediens af éns selvopfattelse
af sin identitet (og omverdenens). Man kan godt flytte
mennesker i deres alderdom, men man skal være meget observant på, at deres identitet kan følge med - ofte
frasorterer slægtninge i en flytte-situation de ting, man
som gammel ikke længere kan håndtere som unyttige
i en fremtidige situation, men disse ”memory objects”
kan være netop de vigtigste for ens identitet og signal til
den nye omverden om, hvem man er.
Memory objects er en betydningsfuld del af éns identitet, som er knyttet til vidnesbyrd om det liv, man har
levet. Dette gælder ikke mindst i en demens-situation,
hvor det er opfattelsen af éns personlighed og identitet
fra ungdommen, som overlever (de tidlige mønstre er de
mest levedygtige over for hjerneskader). Den resterende
bevidsthed og hukommelse skal således understøttes og
være basis for demens træning. Ting / genstande som
er forbundet med den aldersgruppe, der er tale om, kan
medvirke til at styrke reminiscenshukommelsen. Livsstilskoncepterne bør derfor være ”on-going memory labs”.
Vi har naturligvis brug for at føle os trygge i vort fysiske

miljø – det handler om at kende/genkende visse attraktorer, som aktiverer vort indarbejdede mønstergenkendelse (ref. Elkhonon Goldberg: Visdommens paradoks
p. 157-62). De fleste ældre, som forlader deres hjem, er
godt klar over, at de nu passerer over til en helt ny fase
af livet og forventer ikke, at illusionen om eget hjem
skal kunne opretholdes for enhver pris. På den måde er
de fleste nærmest forud for de plejepersonalet og administrative kræfter, som for enhver pris forsøger at skabe
hjemlighed og imitere eget hjem-situationen - det er
urealistisk og forstyrrer tilpasningsprocessen (ref. Eva
Algreen Petersen, Gerontologi 1/2005) De ældre er glimrende i stand til at ‘kapere’ et nyt miljø og skabe de nødvendige nye erfaringsmønstre, hvis de nye steder har ‘
noget at byde på’, som kan erstatte de tabte mønstre.
Indretningen må tilbyde på mange små grupperinger, som er indrettet, så de naturligt indbyder til
samtale mellem to eller flere og forskellig slags samvær om andet end TV-apparatet – gerne med donerede møbler, som giver variation, men møbler som
er stabile og i en højde, som ældre nemt kan rejse
sig fra. Spisestuernes indretning har stor betydning
for at gøre måltidet til en oplevelse – det bedste er
smågrupperinger omkring gerne runde borde, hvor
man kan sidde 4-5 personer og samtale, sammensætningen af personer kan varieres, og hvor stole er
behagelige med armlæn og borde dækkes op med
omhu – dug, service, blomster m.v.
Det er vigtigt, at der er ting at se på – at der er kontakt
med verden uden for, med haverum osv. Entréen / lob-
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by’en hvor besøgende ankommer og mennesker går ud
og ind dagen igennem er et link til omverdenen, og der
er på steder vi har set især i USA gjort noget helt ekstra ud af denne ankomst-zone. Med musik, coffee-shop
og aviser/blade, kiosk m.v. samt synsmæssig kontakt til
fællesrum, auditorier / klasseværelser og opholdsstuer
bliver dette område helt centralt i stedets rytme – en
slags bazaar / markedsplads som i bedste fald også har
funktioner som bank, bibliotek, motionsrum, swimming-pool m.v., som kan rette sig ud mod brugere fra
det omgivende miljø. Også parkmæssige, grønne faciliteter med legeområder kan være et godt link til omverdenen og en daglig kvalitet for beboerne selv.

Eksempel på et scenograferet miljø som med lys,
lyd / musik, farver og mønstre aktiverer sanserne
(fra konceptet ”Turbulences” i Saint-Dié-desVosges i Frankrig).

Stimulation af sanserne som et vigtigt
element i ældres livsstilsmiljø
Sanseindtrykkene har ikke blot betydning for psykologiske funktioner – om vi er glade eller sure, positive eller
negative, om vi har overskud og egenværdi eller føler os
udbrændte –, men også den somatiske del af kroppen
bliver berørt af det vi sanser, og af hvad vi tænker om
det (jf. ark. prof. Birgit Cold, NTNU – forsker i Environmental Psychology: Omgivelsesestetikk og velvære, jan.
2004). Psykologiske, fysiologiske og sociale faktorer og
deres samspil med omgivelserne indvirker på den mentale oplevelse af at være rask eller syg.
Alt hvad vi erfarer og lærer kommer til os gennem sanserne. Skønheden opfattes gennem sanserne, opleves
følelsesmæssigt og erkendes kognitivt, d.v.s. at vi både:
1. må opfatte skønheden umiddelbart som en
sansemæssigt positiv stimulering, som et

følelsesmæssigt attraktivt udtryk – og
2. må opfatte at dette er i overensstemmelse
med, hvad vi tidligere har erkendt som smukt
eller der umiddelbart skabes en ny kategori
inde i éns repertoire af skønhed.
En kontinuitet, d.v.s. sammenhæng med beboerens tidligere liv spiller således også ind her.
Lys og farver er to meget vigtige bestanddele af det at
skabe et attraktivt fysisk og psykisk miljø for ældre.
Som vi bliver ældre ændrer kravene sig til farvevalg,
lys og indretning. Man har brug for farverne både som
oplevelse og kode for at kunne orientere sig – det gælder
ældre generelt, men især for de demente. Der må være
farvekontraster for at fange opmærksomheden og støtte
orienteringen, men man må også huske, at demente har
særlige problemer med visse farver og farve-kontraster.
Samspillet mellem farver og lys skal overvejes nøje.
Det gælder både dagslys og kunstlys. En stor mængde
kvalitets-dagslys er meget afgørende for velværet og humøret hos ældre samt for at støtte en regelmæssig dagnat-rytme. Vinduerne og hele zonen omkring vinduer
og døre med glas er derfor et meget vigtigt element i
miljøet, også fordi mange stimuli og sansninger netop
hentes ind herfra og fra forbindelsen mellem ude- og
inde. Forskning i universitetsmiljøer (Tennesen a. o.)
fandt, at de studerende som kunne se naturen fra deres
værelser scorede betydeligt højere på ’attention measures’ og beskrev sig selv som nogle, der kunne få ting til
at fungere bedre, end de studerende, som kun havde ud-
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sigt til andre bygninger. I vores interviews og design-ins
viser noget tilsvarende at gøre sig gældende for ældre,
for at de fungerer optimalt. Således er det vigtigt med
store vinduer med lave vindueskarme, det gør det muligt at have kontakt med udendørs miljøet, herunder til
i hvert fald ”bidder” af natur, men også himmellys gennem ovenlys eller særlige ”solskinszoner” kan fremme
velvære og modvirke depressioner.
Når vi bliver ældre, har man som bekendt brug for stærkere lys for at kunne læse og orientere sig, men lyset skal
kunne justeres efter funktioner (læse, spille kort, snakke
sammen osv.), tid på døgnet og årstider. Der må ikke være
tale om en stærkt skinnende / blændende og ujævn belysning, som er negative stimuli ligesom støj. ’Ambient’
støj er ofte et problem i ældre-miljøer med samtaleanlæg,
alarmer, høj lyd fra radioer, tv m.v. og alm. råben.
Lugtesansen er den sans, som synes at forblive længst intakt hos de fleste, og den er meget forbundet til minderne
vi har. Den lugt der ofte knytter sig til plejehjem, klinikker
m.v. er tit generende, men kan afbødes ved ventilation og
bedre rengøring suppleret med duftende planter m.v.
De udendørs rum og opholdssituationer er et vigtigt
supplement til de indre opholdstum – her fra JHA i
Reseda, Ca.
De grønne rum må med lysthuse og ”gazebos” give
påskud for at stoppe op og give skygge. SFC, Sarasota

Kun at undgå negativ stimulation er imidlertid ikke nok
– det er vigtigt at skabe positiv stimulation uden stress
det er alle 5 sanser (måske den 6. med!) der positivt og
omsorgsfuldt skal stimuleres gennem farver, tekstiler,
materialer, forskellige taktile overflader, gode dufte, farver, lys, akustik etc.

Udendørs landskab – sammenhæng mellem ude og inde
Den have- og landskabsmæssige udformning har stor
betydning for de ældre livsstilskoncept – mange har under vore besøg og design-ins fremhævet betydningen af
at kunne komme udendørs uden besvær, og dér hente
helse og glæde ved naturen, alene og i samvær med andre – og hver dag, ikke blot en gang imellem!
’The Healing Garden’ af Clare Cooper-Marcus
beskriver 9 kendetegn for en effektiv healing garden.
(ref. Cooper-Marcus, C. and M. Barnes Wiley: Healing
Gardens, Therapeutic Benefits and Design Recommendations, New York )
•
•
•
•
•
•

Homelike imagery
Places for privacy
Settings that stimulate mental alertness
Opportunities for social exchange
Places for family members to gather
A large enough area for outside
activities
• Comfortable seating
• A feeling of security
• Accessibility to the handicapped
Variation i plantevæksten med blomster, frugter, farver og
dufte er vigtig for at gøre det udendørs miljø attraktivt.
Mange lægger vægt på at have mulighed for selv at holde en lille have, evt. blot et bed som er løftet op, så man
nemmere kan passe det.

Udsnit af de grønne områder ved JHA i Reseda Ca
hvor landskabet er specielt designet.
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Forskellige siddearrangementer som tager hensyn til
sol / skygge og læ for vinden – bænke, liggestole o.l.
skal gerne placeres ved indgange og på terrasser eller
en overdækket ’porch’, lysthuse m.v., så der skabes forskellige oplevelsessituationer, hvor man kan se, hvad
der foregår.
Bløde kurver på stierne med nicher, hvor det føles naturligt at slå sig ned, og hvor man kan sidde og hvile /
nyde det. Når man går, skal der være visuelle forbindelser til, hvor det ’går fremad’ – fix-punkter som springvand, lysthuse, skulpturer, bede o. l.
S.Kaplan skriver (jf. Journal of Environmental Psychology, 15/1995 pp. 169-82) om ‘The restorative benefits
of nature: towards an integrative framework.’ – naturens
evne til at restaurere menneskers kapacitet til opmærksomhed og koncentrationsevne (’focus attention’). Naturen har også den positive virkning at kunne reducere
stress og rastløshed (jf. bl.a. Ulrich, 1983). Det gælder
ikke mindst for senil-demente - R. Kuller (1988) taler
her mere generelt om ’Environmental activation’ – aktivering gennem miljøet af ældre personer, som lider af
senil-demens.

Demens kræver en særlig tålmod og omsorg – både
fra professionelle, frivillige og fra pårørende – samvirket er meget vigtigt.

I koldere klimaer er store drivhuse og overdækkede atrier en god idé – her kan oplevelsen af planter og f. eks.
fugle og fisk finde sted året rundt
Eksempelvis har man i USA udviklet et særligt koncept
baseret på samspil med naturens elementer: The Eden
concept! Dette Eden Alternative, også kaldet The Green
House, er et koncept udviklet af en læge, M.D.William

Thomas. Det er et Assisted Living Concept, som lægger stor vægt på det fysiske miljø, fortrinsvis indtil nu i
forbindelse med hvad nærmest er som et plejehjem dvs.
for de tungere ældre beboere. Man prøver at kombinere
de bedste elementer som en høj grad af omsorg, et meget
selvstændigt privatliv og en stor grad af fællesskab som
i øvrige Assisted Living. Det fysiske miljø er et hjem, en
bygning designet som et privat hjem med 7-10 beboere.
Det særlige ved stedet er, at man lægger stor vægt på, at
miljøet har mange levende væsener udover menneskene: dyr som planter og naturelementer i det hele taget.
Katte og hunde løber frit rundt og fugle og planter findes
i alle de private såvel som i de fælles arealer.
En speciel ting ved Eden Concept er deres fastansatte
frivillige fra lokalområdet – de kaldes Shahbaz’er.
Konceptet tiltrækker besøgende og børn kommer regelmæssigt på besøg fra nærliggende vuggestuer og
børnehaver og leger sammen med de ældre. Der lægges
også vægt på at få beboerne til at bevæge sig udendørs,
hvor der også er et frodigt miljø.
Demens – og de særlige krav de sygdomsramte
stiller til miljøet
Almindelig aldring har mere med svækkelse af fysiske
funktioner og medicinske problemer at gøre, fordi legemet bliver svagere, og af disse grunde må man have hjælp
til nogle af dagligdagens aktiviteter. Det er for at afhjælpe
disse problemer, at man nu sætter så meget ind på at få
aktiveret de ældre både socialt, intellektuelt og fysisk.
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At blive ældre på normal vis som de allerfleste
bliver, betyder, at man beholder sine kognitive
funktioner. Den mest almindelige forandring i
den kognitive funktion er som regel begrænset og
er oftest isoleret til hukommelsen.
Stærk kognitiv svækkelse hedder Dementia. Den mest
almindelige form for dette er Alzheimers. Den anden almindeligt forekommende er Multi-infact Dementia. Demens er IKKE en normal aldring og i henhold til Rowe
and Kahn får kun ca. 10% af alle over 65 denne sygdom.
(ref John W Rowe, M.D. & Robert L.Kahn, Ph.D.: Successful Aging, Pantheon Books, New York,1998

Særlige problemer som de demente har og som det fysiske miljø skal forsøge at afbøde
• Problemer med støj og med hensyn til lyde – Skarpe
lyde skal dæmpes ved akustisk regulering, og nogle
skal helst være i særligt akustisk regulerede omgivelser.
• Problemer med manglende kronologi – ingen fornemmelse af tid – lever i nuet – kvalitetsoplevelser
her og nu. Miljøet skal levere fixpunkter for oplevelsen / hukommelsen og stimulere improviserede herog –nu-aktiviteter samt fleksibilitet.
• Problemer med disorientering og utryghed – de
fysiske rammer skal give tydelige signaler og indpasses efter dementes særlige synsopfattelse, f.eks.
at mørke felter på gulvet opfattes som huller.
• Problemer med rastløshed – der skal være ”øer”
som opfordrer til hvile og til anden aktivitet end
bare at gå – og til involvering.

• Sarthed med hensyn til berøring af kroppen –f.eks.
badeområder skal indrettes uden skarpe kanter og
med bløde former, tilsvarende med møbler, tekstiler,
måtter osv.
• Lysfølsomhed – nervøsitet ved store glasflader – diffuseret og blødt lys, men masser af lys.
• problemer med dag-/nat-rytmen og med at sove
Lyset afgørende fordi demente har forstyrrelse
i søvnrytmen – dag og nats forskellighed skal
understreges.
• Problemer med social interaktion, men vil samtidigt
gerne være i fællesskab – de fysiske rammer skal
støtte både fællesskab og tryghed.
• Problemer med ikke at føle normal sult- og tørstbehov – glemmer at spise osv.
• Nogle mangler de normale hæmninger og har en
aggressiv adfærd (frontallapsdemens) – de må ofte
bo i en sektion adskilt fra de andre.
Dementia Care må for at fungere være multidimensional – dvs. at man samtidigt må se på medicinske, funktionelle og socialpsykologiske behov.
Eksperter har længe været opmærksomme på, at miljøet
kan spille en vigtig rolle i omsorgen for Alzheimer’s og
andre demente patienter. Fordi sygdommen langsomt
berøver patienten såvel memory som de kognitive og
motoriske evner, er “home” med varme, komfort og
tryghed i omgivelserne vitalt vigtigt – men ofte har det
hjemlige været ofret for safety & security.
De følgende betragtninger om de særlige krav, som de-
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mente stiller til det fysiske miljø er især inspireret af
Jewish Home for the Aged med en særlig god Demensenhed kaldet Goldenberg-Ziman Special Care Center,
Reseda, California samt besøg på Pilehuset i Brønshøj
som er et aktivitets- og aflastningscenter for demente i
Københavns Amt. Hertil kommer iagttagelser og informationer fra faciliteter for de meget tunge demente incl.
Alzheimers, – enheder som er inkluderet i CCRCs og
ALs med meget fine, varme miljøer.

ikke har tæpper. Tæpperne må ikke have mønstre med
store blokke /tern, som er mørke eller i farver, da de af
demente opfattes som huller. Møbleringen skal ske ud
fra princippet: så lidt institutionelt som muligt og farverne bør mest være varme, dybere og fyldigere pastelfarver og med dekorering som visuelle “clues” . Hver af
beboernes skal behandles individuelt med sin personlige lænestol, og hver bør have en elektrisk seng med sin
egen form for sengebord og lampe.

Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange aktiviteter man
selv for disse beboere kan gennemføre – det følgende er
et eksempel på en daglig aktivitet i et sådant demenscenter i USA:

Kodeordene for hele miljøet er “wayfinding” og “lessen
agitation”plus gennem lay-out og positive stimuli.

Aktivitetsprogrammerne sidder fremme, hvor man naturligt færdes og skrevet tydeligt med store bogstaver.

Reminiscens – den resterende hukommelse og identitetsfølelse skal styrkes i disse miljøer – ikke kun gennem memory-labs, men også i det daglige miljø. Ved
hver indgangsdør, kan der f. eks. være en ‘memory-box’
- indeholdende billeder og memorabilia fra beboerens
liv – disse bokse signalerer både “jeg er hjemme” for
beboeren (demente husker bedre sig selv og sine oplevelser langt tilbage i tid) og er en ’visual celebration’
til omverdenen af beboerens rigt facetterede liv - giver
identitet og samtalestof. Boxene er låste, men nøglen
overdrages til en pårørende.

Bestyrelsen for Goldenberg-Ziman Care Center fortæller, at man før bygningen af dette center besøgte mange
steder og hver gang spurgte dem: hvad ville I have gjort
anderledes, hvis...Noget af det man klarede at løse var
behandlingen af gulvfladerne – tæpper ER et problem,
men også meget ønsket af beboerne - det bedste er en
blanding så de mest belastede og trafikerede områder

De såkaldte ’Happy Wanderers’- er et udtryk for de ofte
meget rastløse demente, som når de først får startet ikke
kan stoppe deres uendelige vandring, men bliver ved til
de falder udmattede om, hvis ikke noget stopper dem.
De indre rum skal indrettes, så de dementes opmærksomhed fanges og de afledes på forskellig vis. Og de
udendørs haveanlæg bør designes specielt for at kunne

9.30
10.30
		
3.00
4.00
7.00

Friendly visits – room to room
Trivia Challenge – with prizes!!!
(takes place in Aviary area)
Pets visits with Cassidy (same place)
Creative experience
Evening Movie (Green Hall)
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lede den vandrende beboer på en vej uden barrierer og
med aktivt inviterende attraktive hvileområder undervejs for at undgå “walk-to-you-drop” syndromet og den
deraf følgende udmattelse. Der må derfor en form for
scenografi til med landmarks (gazebos) samt nødhjælpsbokse, hvor man nemt kan kalde hjælp.
Dette at være udsat for naturligt sollys er uhyre vigtigt
for at støtte den dementes dagsrytme og dermed en
mere normal hvile-søvn som ofte er et stort problem.
Demens påvirker ofte patienternes rytme - man taler om
at “lessen sundowning”, hvilket netop sker ved at sørge
for rigeligt med dagslys, bl.a. gennem overstørrelse af
vinduer og ovenlys.
Badekar med bløde kanter og Jacusi-princip har en gunstig indflydelse og giver en behagelig afslappende effekt på de demente, bl.a. gennem bedre blodcirkulation
og dermed bedre sårheling m.v. Baderum må designes
således, at de af sikkerhedshensyn er adskilte fra boligerne. Også planter, oplevelsen af fugle f.eks. i aviaries
(flyvebure / volierer) og fisk i akvarier samt husdyr har
en meget beroligende virkning på demente

Samvær med andre – familie, venner, børn bør tænkes ind i de fysiske omgivelser.

Man kan forsøge at “normalisere” dagligdagen ved at
give forskellige oplevelser (“Activity anchors”) - man
mimer ’going into town’-oplevelser ved de forskellige
spiserum, beauty-shops, snack-omraader m.v. som skaber social interaktion. Modsat disse “Public spaces”
har man så Family rooms som tilbyder en anden slags
mere private sammenkomster, bl.a. også med besøgende
familie og venner - her er TV og snack-bars, fordi den

daglige indtagelse af føde for de fleste skal stimuleres. (I
tilknytning til disse family-rooms også et venligt indrettet rum hvor læger, sygeplejersker m.fl kan holde møde
med familierne)
Rolige rum med stilhed og beroligende effekt er indrettet for beboere med vocal control issues Her er rummet
akustisk reguleret og bearbejdet med tekstiler og bløde
materialer og dekorationsting.
Hvis bebyggelsen er i flere etager med gange, altaner /
balkoner skal de være så rummelige, at to kørestole kan
passere hinanden og udformet, således at de uden besvær tilbyder beboerne at attraktivt udeliv.
Dertil er også atrier, som både lukker masser af lys ind
men samtidigt skærmer af for varmen, en god ting.
Sikkerhed skal forvaltes omhyggeligt - der skal nøgle til
elevatorerne, og beboerne kan gå frit mellem enhederne
og ud og ind, men ikke “væk”.
Alle nurses’ stations er i Goldenberg- Ziman Care Center designet med ”udhængsskabe”, der også indeholder
kunstværker eller kunsthåndværk, så hvert sted er genkendeligt og defineret. Hele personalet har været gennem en særlig 8 timers træning i Person First dementia
care som supplement til en basic dementia training.
Den permanente stab varetager funktionerne: pleje, aktiviteter, hushold, social service, diaetistisk rådgivning,
administrative og diverse støttende funktioner.
I det omfang beboerne selv kan udføre funktioner som

Projekt fokus på de meget ældre · 75+	Del IiI: visioner for livsstilskoncepter der kan udfylde the missing link

45

støvsugning, havearbejde og vask, tandbørstning m.v.
opfordres de til hjælp til selvhjælp. Habitual skills - de
ting, som man har gjort igen og igen – skal støttes.
Et engelsk system kaldet Dementia Care Mapping er en
måde at opøve personalets samvirke med de demente
gennem participant observation.
Tilsvarende skal den sociale opmærksomhed og evne
trænes – dagligdagen skal være relativt vanebetonet,
og dermed være med til at skabe ’clues’ for at den demente bedre forstår sin omverden. Humor er tilsvarende en vigtig del af dagligdagen. Emotionel ’awareness
og expression’ skal tilsvarende støttes, så meget mere
som demente lever her og nu - i “feeling time’ og ikke i
clock-time.

grad benytter frivillige, mest i forbindelse med praktiske opgaver.
Vi ser det som er rigtig ting at udvikle livsstilskoncepter, hvor både beboerne selv kan indgå som
frivillige i det omfang de har lyst sammen med andre frivillige ude fra, der gerne vil gøre en indsats
og have en meningsfuld aktiv tilværelse, som det
praktiseres i USA i de modeller, vi har beskrevet.
På de efter følgende sider vises eksempler på fysiske
lay-outs og koncepter. Det fremgår her, at der er lagt
stor vægt på gruppering omkring en række variede fællesarealer, såvel indendørs som udendørs.

Sansemæssig opmærksomhed og oplevelse er vigtigt at
bygge på, idet dementia som regel ikke rammer sanserne, eller i hvert fald ikke dem alle – demente skal derfor
leve et ’sensory life’. Lugtesansen er især meget forbundet med hukommelsen, med minder (lugten af bagt brød,
blomster, en særlig parfume / creme etc...). Bevægelse og
rytme er igen vigtige elementer, gå, gynge i gyngestol,
danse sammen med musik og sang er meget vigtige.

Sikkerhed i demensafd. for at undgå beboerne forvilder sig væk kan godt laves på måder som ikke
signalere afspærring – her en mønsterlåge fra Sunset
Lake Village .

Frivillige
Frivillige er en meget vigtig forudsætning for at de amerikanske koncepter kan gennemføres. At kombinere
frivillige og professionelle vinder også så småt indpas
i Europa, og Københavns Kommunes Sundhedsvæsen
arbejder også med forsøgsordninger omkring frivillige
– ligesom en del pleje-/omsorgscentre også i mindre
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Koncept for lavt byggeri med fordelte fælles arealer, et demens- og rehabilitations center i ét, CCRC

Del IV: Vigtige perspektiver som kan overføres 
til brugerne i danmark
1. De kommende ældregenerationer vil have
    valg muligheder
2. Organisatoriske livsstilskoncepter / modeller
3. Beliggenhed og relation til lokalområde
4. Frivillige
5. Om økonomi
1. De kommende ældregenerationer vil
have valgmuligheder
Den befolkningsgruppe man i USA kalder The Babyboomers (født 1945 – sidst i 1960’erne) og tilsvarende i Danmark den såkaldte 68-generation rykker nu frem på banen,
og alt tyder på, at de vil forlange en forandring i planlægningen for deres fremtid som kommende ældre.
Således har Instituttet for fremtidsforskning i rapporten
”Bag Facaden – scenarier for fremtidens ældre mod 2014”
(Kristina L. Søgaard og Morten K. Petersen, Instituttet for
Fremtidsforskning sept. 2004) fremdraget nogle vigtige perspektiver for de overordnede udviklingslinier (p 27-28):
*Boliger til ældre spænder over en bred vifte af boligformer, som aldersmæssigt dækker gruppen fra 55 år og
opefter – en gruppe som i dag udgør 1,5 mio, men som
allerede om 10 år vil være vokset til 1,7 mio.
* Udviklingen på boligmarkedet for ældre har over tid
været kendetegnet ved en stigende ligestilling med andre grupper på boligmarkedet

* Ældre har øget mulighed for at sidde i egen bolig på
grund af stigende indkomst og offentlige boligydelser.
* Der foregår en udvikling i retning af øget privatisering.
Flere ældre vil i fremtiden bo i privatejede boliger, mere
ældreservice vil blive leveret af private, og en større del
af ældres finansieringsgrundlag vil være pension, formue og forsikring (Ibid.p.28)
Ydermere har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd medio
februar 2006 i sin analyse påvist, at formuen er størst
blandt pensionisterne, og at de i realiteten har mulighed
for et langt større forbrug end man umiddelbart skulle
tro, hvis man blot ser på deres løbende indkomst. Til
gengæld er der en stigende ulighed også i pensionisternes økonomiske forhold – ét af de store skel er bl.a. om
de er ejere eller lejere.
Vi ser dette som en bekræftelse på, at der er brug for et
bredt spektrum af valgmuligheder, og at der er basis for
en række ”tilkøbs-modeller”, som vi kommer ind på i det
økonomiske afsnit.
Den brede vifte af boligformer for ældre vil ifølge Institut for Fremtidsforsknings rapport omfatte følgende: Almindelige boliger til seniorer, fritidshus på helårsbasis,
ældreboliger, plejeboliger, hospice-boliger, seniorbofællesskaber, oldekoller og ældrebofællesskaber, egentlige
bofællesskaber (kollektiver), nabofællesskaber, seniorbyer
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eller seniorlandsbyer, pensionater, gated communities, seniorboliger i udlandet, nogle med flere boliger. (Ibid. p.28).
Aging in Place som begreb har som sagt stigende popularitet i USA og Europa, både som et livsstilskoncept og et design-koncept. Det betyder, at man flytter
sig i tide og derefter skal kunne blive boende i sit eget
hjem så længe som muligt, selv om man får brug for
daglig assistance. For at dette kan lade sig gøre skal
boligen være handicapvenlig med alle de nødvendige
tekniske foranstaltninger. De nye ældre vil gerne have
disse tekniske faciliteter, men det må designes, så man
ikke kan se dem! Et andet tegn på denne indstilling er
at se på ejendomsmarkedet, hvor der nu averteres med
”Fifty+Housing i stedet for Senior Housing.
Men, samtidigt med, at man ønsker at blive i eget hjem,
understreges det, at der skal være mulighed for social
kontakt med andre. Hermed bliver det vigtigt at udvikle
forskellige former for aktivitetscentre, klubber, fitnesscentre osv., som man kan blive medlem af. Når behovet
for intensiv hjælp måtte opstå, skal man kunne blive i
sit lokalområde og få den nødvendige omsorg.
Det er en logisk konsekvens af den ændrede livsstil, længere levetid og bedre helbredstilstand, at man vil kræve
at have et valg. Mange af fremtidens ældre er vant til en
meget aktiv livsstil, mange har to hjem, det ene måske
et feriehus. Mange foretrækker at holde ferie på ’resorts’
og hoteller, så de kan blive serviceret og ikke selv skal
stå for husholdning osv. Ligeså er de mere interesseret i
at opleve nye steder.

Institut for fremtidsforskning opererer i deres fremtidsscenarier for ældre 2014 med 4 typer:
1. Hverdagsromantikere som ser boligen og lokalområdet som deres borg (søger tryghed og ligesindede)
2. De rygsækrejsende ældre som bruger boligen og lokalområdet til at regenerere mellem oplevelserne
3. Vidensakrobaterne der ser boligen som et udgangspunkt for en mental og fysisk opgradering i et stimulerende nærboligmiljø oplader man for at tage del i livet
udenfor.
4. Lokale helte med tid og overskud – boligen som en
del af et aldersintegreret og ressourceorienteret
fællesskab – det sociale liv leves her mest indenfor lokalmiljøet og det tilfører ressourcer til
lokalområdet.
Vigtige perspektiver for livsstilskoncepter for fremtidens ældre
Vi ser tilsvarende vigtige perspektiver på baggrund af
vores research som kan overføres til brugerne i Danmark: De kan beskrives kort i en række kodeord:
Selvselektion, samvær med ligestillede, valgfrihed, frivillighed, selvbestemmelse, identitet, variation, stimulation, ”wellness” forstået bredt som vedligeholdelse
både fysisk og mentalt, variation i boliger og omgivelser, hjemlighed – ikke som kopi af hjemmet, men i en
ny kontekst.
Vi mener, at man er nødt til at erkende, at der er behov for mulighed for selvselektion også som ældre - det
at man kan vælge og flytte ind til et sted, hvor der bor
mennesker, som man føler, at man har flere ting til fæl-
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les med. Der må også være et stort nok antal, så man vil
kunne finde nye lignende bekendtskaber svarende til
det, man har haft gennem livet i øvrigt. Det kan være på
baggrund af social status uddannelse, økonomi, etnisk
eller religiøst tilhørsforhold.
Et flertal af de nye ældre foretrækker at flytte ind til
byen eller relativt tæt på byen, tiltrukket af de mange
aktivitetstilbud – mange udtrykker ønske om at bo i
nærheden af kulturcentre, shopping, universiteter og
andre åbne uddannelsestilbud. Hvor man tidligere var
tilbøjelig til at ”pakke de gamle væk” ude på landet, viser vores research, at det er bysamfundet, der trækker
– de store byer som de mindre provinsbyer. Det er her
man finder de mange tilbud og har mulighederne for
berigende oplevelser, aktiviteter og tilstrækkelige valgmuligheder.
Med valgfrihed mener vi, at man skal få mulighed for
at sammensætte den bolig- service- og plejeform man
ønsker på det tidspunkt, hvor man har brug for det. Det
må naturligvis være en kombination af egen ydelse (tilkøb) og offentlige tilskud alt afhængig af, hvor ressourcestærk personen er.
Naturligvis kan det offentlige velfærdssystem ikke bare
betale og give carte blanche ydelser, men som systemet
er, er det blevet så fastlåst, at det ikke levner mange
valgmuligheder for den enkelte ældre. Vi tror ikke, at de
ældre bare vil kræve at få alting gratis. Nutidens, og sikkert ikke mindst fremtidens, pensionister vil for manges
vedkommende have et overskud i pensioner, friværdi
og livsforsikringer, som de gerne vil medinvestere for-

nuftigt i nye valgmuligheder for at sikre en god tilværelse i den 4. alder og kunne tilkøbe de service-ydelser
de får brug for.
Disse perspektiver er overført til vores BoPLUS livsstilskoncepter:
2. Organisatoriske livsstilskoncepter / modeller
I det følgende beskrives projektet, nogle alternative modeller for den vigtige 3.-4. fase i menneskers liv. Vi har som
arbejdstitel undervejs kaldt projektet Missing Link, og de
resulterende koncepter vi har udviklet baseret på vores
indtryk og research, har vi som fællesbetegnelse foreløbigt
døbt Bo PLUS.
BoPLUS koncepterne repræsenterer forskellige livsstils
og ”wellness” modeller, som tager sigte på at imødekomme specifikke behov i forskellige befolkningslag og
aldersgrupper.
BoPLUS I
Det er en model, der har en størrelsesorden så den udgør et mindre lokalsamfund, hvori der findes forskellige ”livsstilstilbud” inden for et samlet kompleks, som
giver basis for et stort udbud af service og aktiviteter.
Det er et relativt ‘åbent’ lokalsamfund, hvor også mennesker udefra kan bruge nogle af fællesfaciliteterne, så
som ’wellness’- center, auditorium og café m.v.. Hovedattraktionen er, at man kan flytte til forskellige faciliteter inden for sit valgte lokalområde, og man kan bo her
indtil man dør, fordi der også findes tilbud om genop-
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træning, intensiv pleje, og et hospice, hvilket giver tryghed. Denne model synes at kunne imødekomme denne
gruppe 3. og 4. generations nye krav.
Her findes en række forskellige boligtyper: huse og diverse lejlighedstyper for selvstændige, aktive ældre,
lejligheder med særlig indretning og hjælp til de daglige aktiviteter efter behov (svarende til AL) og afsnit
for demente og for de, som kræver professionel pleje og
omsorg, samt hospice-enhed for den terminale livsfase.

etc. men også være en tryghed i en sygdomssituation m.v.
BoPLUS I konceptet kunne etableres både som nybyggeri og ved at udvide nogle eksisterende ældre-komplekser
som f.eks. Strandlund i Charlottenlund og Lundevang i
Hellerup, hvor man køber en lejlighed. Her findes allerede visse faciliteter som restaurant, svømmebassin og
nogle få aktiviteter.
BoPlus I kan realiseres i et mindre ”campus” koncept
eller i et højere etage byggeri.

Medlemskab i et sådant ældrekompleks kan betragtes
som at tegne en forsikring for det at få en kontinuerlig bomiljø- og plejesituation i alderdommen. Forsikringskontrakten kan have forskelligt indhold, så det
man investerer i starten, mens man har bedre råd, kan
”nedspares”. Det vil sige, at det investerede bruges som
forhåndsbetaling til udvidet rehabilitering, service, omsorg og pleje senere eller man kan ”tage chancen” med
et grundbeløb og så lade sin ydelse stige, når / hvis der
bliver behov for det.
Modellen kan også udformes, så der er tale om en kapitalplacering for indskyder selv eller dennes arvinger
eller en investering med udbytte, som hvis man have
aktier eller lignende i andre firmaer. Man køber en bolig
eller en ”share”, der vil blive mere værdifuld som tiden
går. Den sælges til dagspris, der ved salg følger markedet mod aflevering af en fast % del til organisationen.
Mennesker som frasælger deres for store huse vil kunne
betragte dette som køb af en ny hjemmebase med indbygget garanteret og en sikkerhed for, at hjemmet kan
passes i éns fravær. Det vil gøre det muligt for fremtidens ældre at rejse meget, have feriehus et andet sted
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Missing Link BoPlus I
Idé- & princip diagram
til et vertikalt main-streetkoncept. De Fælles områder
samles her primært i en dobbelthøj åben underetage samt
i tag-etage, mens halv-private
og hel-private områder føjer
sig til beboelsesetagerne.
Der er her tale om et kompleks
i en høj-tæt bebyggelse med
mulighed for udsigt og en
bynær situation suppleret af
altaner, vinterhaver m.v.

BoPLUS II
Dette koncept er et mere lukket kompleks, der tilbyder
en livsstil og boform for de, som behøver hjælp til nogle
af dagligdagens aktiviteter. Dette koncept vil også skulle
indeholde alle de mange aktiviteter som “Assisted Living
Communities” tilbyder (se Bilag DEL II p. 81 og 85).
Det er også i de fleste tilfælde en mere økonomisk ordning, og kan derfor appellere til en større gruppe potentielle brugere. Bl.a. specifikke befolkningsgrupper, ud
fra interessefællesskab, religion, etnisk baggrund eller
lignende. Eftersom dette koncept ofte indeholder afdelinger for svær demens såvel som hospice, fortrænger
det plejehjemmet som en løsning til de, der har brug
for hjælp.
Det fysiske layout er uhyre vigtigt for at tilbyde det bedste livsstils miljø. Lange gange må ikke forekomme!!!
Vi foreslår et ‘cluster’ koncept, som vist på skitsen på
forrige side. Det består overordnet af min. 80-100 bolig
enheder for at kunne give basis for et tilfredsstillende
service- og aktivitetsniveau. Komplekset er så opdelt i
mindre naboskaber af ca. 12 beboere, som hver har deres identitet og er grupperet omkring en række fleksible
fællesrum, der udgør en semi-privat zone med egen indgang fra det helt fælles område. De semiprivate rumligheder skal være varierede, velbelyste og i deres indretning lægge op til uformelt samvær med bl.a. en mindre
køkken-alrums-situation til lokale hyggestunder
Man kunne forestille sig at nogle af de nyere omsorgscentre i DK kunne udvides til en slags BoPLUS II koncept, eller måske kunne nogle af de gamle plejehjem

udvides og omdannes til dette koncept inklusiv professionel pleje’ og hospice.
Ligeså kunne man tænke sig at ledige bygninger som
skoler, biblioteker osv. kunne indgå. Højskoler kunne
fungere som kombinerede lære- og feriested for medlemmerne af et eller flere BoPLUS II’er. De meget ældre
ønsker også at rejse på ferie, og det er bevist at dette er
en vigtig stimulering for dem. De kan dog ofte ikke rejse
så langt væk, så derfor er dette måske en løsning.
BoPLUS III
Dette koncept er - meget enkelt udtrykt - en form for
nabolags støtte og aktivitets koncept for de, som ønsker
at blive boende i deres ejet hjem helt til det sidste, hvis
overhovedet muligt. Det oprettes og udvikles direkte af
den gruppe mennesker, som skal bruge modellen. Medlemskabet er betinget af at man bor indenfor det givne
nabolag. Man behøver ikke egne bygninger, men holder møder og sammenkomster i medlemmernes private
hjem eller andre steder som kirker, bibliotek, skoler /
universitetsbygninger. For medlemskabet betaler man
et månedligt gebyr og kan så få støtte mest af frivillige
blandt medlemmerne selv. Det er dog vigtigt at der er en
form for fast ansat personale, som arrangere aktiviteter,
hjælp til medlemmer og som man kan tilkalde 24 timer
i døgnet.
(Bo)PLUS IV
er et koncept for et dag/aktivitetscenter, som føjes til
et eksisterende bolig-/ ældreboligområde eller omsorgscenter og som samlet tilbyder et stort udvalg af services
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Missing Link
BoPlus II Idé- & princip
diagram til et horisontalt
“hovedgade” -koncept,
som understreger de fælles,
halv-private og hel-private
områder og inviterer til at
mødes – også uforpligtende.
Alle funktioner, som har
relation til det fælles, er
bygget op omkring en
bevæget hovedstreng. Her
tales om et kompleks i en
lav-tæt bebyggelse i op til
21/2 etage med mulighed for
intensive inde-ude-relationer.

Principiel organisation af BoPlus II koncept opbygget af ”clusters”, mindre naboskabsenheder, omkring en række fælles
aktivitets- og opholdszoner.
Mellem et ”cluster” med ca. 12 beboere
og ”det offentlige rum” er der indskudt
lokale semi-private zoner. 7-10 ”clusters”
deles om de fælles aktivitetsarealer.

Principiel opbygning af et BoPlus II ”cluster”
med ca. 12 beboere i en struktur, som undgår de lange gange og udnytter mellemzonerne til en variation af semi-private rumligheder. Alrummet med et mindre lokalkøkken er forstået som et areal til fælles brug i
stedet for fuldt køkken i hver bolig.

og aktiviteter. Det centrale i dette koncept er selvfølgelig, at man uden visitation selv kan vælge at komme
hertil, så ofte man vil på ugens hverdage. Der skal være
forskellige aktiviteter man kan deltage i gennem hele
dagen. Man skal også kunne få et meget velsmagende og
sundt måltid mad. Disse aktivitetscentre bør parallelt
have tilbud til demente (se Senior Friendship Center,
The Living Room. (Bilag DEL II p. 94)

restriktioner for at fungere langsigtet og mere åbent.
Man har i DK økonomiske støtteordninger i form af
mimrekort og rabatter til pensionister – men der mangler ofte et organiseret socialt netværk, der sikrer og tilskynder, at også de, som sidder alene tilbage i eget hjem
får glæde disse tilbud.

Det bør være gratis, hvis man ingen midler har, men
de fleste brugere vil, som det er i dagens klubber, godt
kunne betale noget. Man vil kunne bygge noget lignende op omkring nogle af de eksisterende aktivitets-/dagcentre som f.eks. Strandhøj, Gyngemosen etc. , som så
tilføres en større kapacitet gennem øget frivillig hjælp
og en vis egenbetaling. Som privat organisation må et
sådant koncept benytte sig næsten 100% af frivillige,
men man kunne også tænke sig en blanding af privat/offentlig støtte. De ældre kunne i stedet for medlemskab
af mange klubber have mulighed for og blive inspireret
til mange aktiviteter på ét sted.

Hvordan kan de nye livsstilskoncepter adapteres til det
eksisterende samfund.
Vi ser for os flere relevante modeller:

I DK er der mulighed efter servicelovens § 65 at danne
foreninger og klubber med henblik på aktiviteter og netværk for ældre. Det kræver dog en formaliseret organisering og mindst 50 medlemmer, og der skal ansøges hos
kommunen én gang årligt. Man er ikke sikker på at få tilskud og kan således ikke planlægge aktiviteter på længere sigt. Egenbetaling i en klub ligger typisk på 65 – 85 kr.
pr. måned. Loven rummer sammen med § 115 om kommuners pligt til at støtte sociale aktiviteter, muligheder
for et koncept som (Bo)PLUS IV, men det kræver færre

3. Beliggenhed og relation til lokalområde

BoPLUS I – Komplekset er af en størrelsesorden så det
i sig selv udgør et mindre lokalsamfund med flere alders- og servicekategorier. Det kan placeres i udkanten af bysamfund (større byer eller provinsbyer) og på
steder med naturmæssige herlighedsværdier eller med
særlige institutioner som afsæt f.eks. læreanstalter, så
der kan opstå et positivt samspil. Det er vigtigt at ældre-samfundet ikke bliver en isoleret enhed, men indgår i den samlede infrastruktur, og at der er god trafikal
forbindelse til bycentret. Man vil være tæt på byens tilbud med nærhed til kulturinstitutioner, shopping m.v.
BoPLUS I kunne f.eks. lægge sig op ad en højskoleaktivitet (for gensidig støtte) eller tage udgangspunkt i genanvendelse af bygninger som nedlagte industrivirksomheder eller institutioner og indgå som en katalysator for
et lokalområdes løft.
Bo PLUS II – Dette er et lidt mindre kompleks, der satser
på at tilbyde et bo-miljø for de, som har brug for hjælp
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i den daglige tilværelse og som skal have de aktiviteter tilknyttet, der skal til for at tilbyde alle de tidligere
omtalte stimulationsbehov. Disse Bo PLUS II-koncepter
kan med fordel placeres i mere bynær tilknytning, således at aktivitets- og serviceydelser også kan være udadrettede mod bysamfundet og dermed skabe et bedre
underlag for aktiviteter og service. Også nærheden til
byens mange tilbud er en vigtig attraktion og en del af
muligheden for at bevare forbindelsen til omverdenen
og forblive aktiv så længe som muligt.
Som særlige selvselektions-tilbud kunne man også tænke sig endnu mindre enheder som appellerer til særlige
ældregrupper som deler de samme interessefelter inden
for videnskab, kunst, musik eller andre særlige områder
som er en vigtig del af ”en livsstil”. Andre etniske og
religiøse tilhørsforhold kan også være en baggrund for
særlige ældre-fællesskaber som der bør være plads til.
Bo PLUS III tager udgangspunkt i eksisterende nabolag, hvor der bor mange ældre, som gerne vil forblive i
eget hjem, men også har brug for den fornødne tryghed
og service. De ønsker ligeledes at kunne tage del i en
række sociale, fysiske og intellektuelle aktiviteter. Her
vil man kunne oprette lokale private organisationer på
tværs af 2-3 nabolag (med reference til Beacon Hill Village-princippet), som så – evt. i kombination med den
eksisterende offentlige service - organiserer en frivillig,
gensidig hjælp til supplerende service, herunder hjælp
til at komme ud og ”tage del i livet”.
PLUS IV
(Bo) PLUS IV er et forstærket aktivitets-center koncept

som må ligge i et byområde, så man kan betjene et forholdsvis stort opland og dermed have mulighed for et
omfattende aktivitetsprogram – socialt, fysisk og intellektuelt. Der må være gode trafikforbindelser, så de brugere der er mobile selv kan transportere sig til centret
– for de der ikke kan selv, må der være mulighed for
afhentning i centrets biler.
Sådanne centre vil kunne supplere eksisterende områder med beskyttede og / eller seniorboliger, hvor der
mangler stimulerende aktiviteter. Man vil også både
kunne oprette nye sådanne centre eller bygge op omkring eksisterende aktivitets- og dagcentre, hvis disse
åbnes op for en større ”kundekreds”. Den succes som
Daghøjskolen i Peder Lykke Centret har, viser tydeligt,
at behovet er stort for sådanne multi-centre, der kan tilbyde mange slags aktiviteter.
Forsøg med aktivitets- og aflastningscenter for demente
(Københavns Amt: Pilehuset i Brønshøj) viser tilsvarende, at der er et stort udækket behov for denne gruppe
ældre og deres pårørende.
4. Frivillige
Som det ses i eksemplerne fra USA gør alle grene af ’elder care’ brug af frivillige for at kunne holde det høje
aktivitets- og serviceniveau (se bilag). Der er så megen
tilfredshed og selvtillid at hente i rollen som frivillig, at
det giver lige så meget tilbage til den, der udfører rollen, som det giver til den, som modtager hjælpen. Frivillige udfører så utroligt mange forskellige jobs, fra at
være undervisere i kurser og andre aktiviteter, hjælpe
til i alle de daglige funktioner og køre folk ud i byen,
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Principdiagrammer for den overordnet
placering og den indbyrdes beliggenhed af
funktionerne. Ældre organisationer tilknyttet forskellige boligtyper.
– her henholdsvis
1. BoPlus I koncept:
mindre lokalsamfund med flere alders- og
service kategorier. placeret nær ved/i udkanten af en storby/provinsby.
2. BoPlus II koncept:
mindre kompleks med boliger for de der behøver hjælp + et tilknyttet aktivitetscenter
som også retter sig mod bysamfundet.

Principdiagrammer for den overordnet
placering og den indbyrdes beliggenhed
af supplerende service og aktiviteter, for
ældre som bor i eget hjem.
Her henholdsvis
3. boPlus III koncept:
service og sociale aktiviteter
fælles for nabolag.
4. Boplus IV koncept:
Aktivitets- og dagcenter som
tilbyder en række forskellige
aktiviteter til byområdets ældre.

såvel på udflugter som til lægebesøg m.v. Ofte er deres
hjælpe-ydelser naturligt nok i form af noget af det, de
har beskæftiget sig med gennem livet. Mange af beboerne er selv frivillige hjælpere - selv i AL-komplekserne
finder man, at nogle af stærkere hjælper andre, dér hvor
de kan, - endda også i de tungere plejeafdelinger.
Der kan således være tale om både frivillige fra egne
rækker og udefra. I det sidste tilfælde bruger man i USA
almindeligvis en form for interview for at godkende en
frivillig. I den mest formelle form melder man sig og må
først igennem et interview og udfylde et ansøgningsskema, hvori man noterer ned, hvor man gerne vil arbejde,
eller hvad det er, man synes man kan tilbyde. Bliver
man ’ansat’, må man udfylde en fortroligheds-erklæring
og derefter deltage i orienteringsmøder og en særlig træning - de får også en manual.
Det vigtige er, at de frivilliges indsats er omhyggeligt organiseret og programlagt og at en instruktør i hvert enkelt program har det overordnede ansvar for de frivillige.
Alle frivillige bærer navneskilte og man må gøre meget
ud af at vise dem taknemmelighed for deres hjælp.
5. Om økonomi
Dette at være med til at yde en aktiv indsats, føle
sig til nytte, er en vigtig del af den amerikanske filosofi. At de fleste ældre gerne vil det sådan ses f.eks.
af dette billede fra Håndværkerforeningens Plejehjem
i København NV, hvor en ældre beboer har påtaget
sig arbejdet med at lægge de mange håndklæder
pænt samme.

Den økonomiske struktur i de amerikanske modeller:
Generelt om ’ Not for-profit’- organisationer
Not for-profit organisationer kan/skal ikke uddele deres
overskud til ’shareholders’ – det kan kun bruges til lønninger, husleje, drift, omkostninger osv. Når man som be-

boer betaler et indskudsbeløb i en CCRC eller AL får man
i virkeligheden ”en share”/en aktie. Denne aktie kan tilbagebetales med 100% eller med andre %-dele alt efter den
kontrakt, man indgår med stedet. Man tjener ikke renter
på denne ’share’, men når den bliver afhændet, bliver den
solgt til dagsprisen. Organisationen ”lever af” de påløbne
renter på disse shares mellem indflytning og salg.
Som ’not for-profit’, privat ejede organisationer kan CCRC,
AL, SFC og BHV også bruge offentlige midler til at holde
omkostningerne for beboerne nede. I USA kan beboerne i
CCRC og AL bruge deres folkepension som hel eller delvis
betaling for de månedlige ydelser (suppleret med anden
pension) og bruge deres medicare forsikring (sygesikring)
til hel eller delvis betaling for lægehjælp, medicin og rehabilitering. Ligeså findes der mange forskellige offentlige
tilbud, som disse organisationer kan søge.
I USA kan man donere penge eller aktier til en sådan
organisation og få skatte-nedslag.
Fordelen ved not for-profit i USA er, at udgifterne kan
holdes nede fordi en organisation med denne betegnelse:
1. ikke skal betale skat på sine indtægter
2. kan søge om government grants, (federale, stats- og
kommunale)
3. kan matche funding med in-kind service.
3. kan søge støtte fra private fonde
4. kan forlange gebyr
Generelt om ’For-profit’- organisationer
I almindelige for-profit organisationer kan man købe /
sælge sin lejlighed til dagsprisen, men må give organi-
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sationen en vis fastlagt %-del af salgssummen. Man kan
også indgå en kontrakt-model med disse organisationer,
hvor værdien af indskuddet dækker en række ydelser
over tid, men så tilsvarende reduceres årligt (en form
for nedsparing). En anden model i for-profit model er
den, hvor man betaler et relativt lavt indskud og lejer
sin bolig med tilkøb af service.
Assisted Living Communities (AL)
Det mest almindelige økonomiske arrangement er, at
man lejer en lejlighed og betaler for ydelserne i forhold
til sit behov.
Eksemplet er:
Sunset Lake Village
Her betaler man et relativt lavt indflytnings beløb:
$ 1.000,- som ikke bliver tilbagebetalt.
Basishusleje pr. måned for 1 standard bedroom
(svarende til en 2-værelses lejlighed) + pleje på
3 forskellige niveauer:
1) $ 3.060 2) $ 3.260 3) $ 3.495
Basishusleje for 1 standard bedroom i sektionen ”The
Gardens” for de tunge demente:
$ 3.786 + pleje pr. dag $ 135
Plejen indebære
24 timers personlig service som inkluderer hjælp til personlig hygiejne, spisning og motion i form af gåture m.v.

24 timers hjælp af personale, hvis akut behov.
Hjælp til medicinforbrug med check-up på at det bliver
indtaget som foreskrevet.
3 sunde måltider hver dag + mellemmåltider i form af
snacks – særlige diæter og servering af mad på sengen,
hvis beboeren er syg og sengeliggende.
Rengøring hver uge og daglig oprydning i boligen.
Ugentlig vask af sengetøj og håndklæder.
Aktiviteter som vælges fra programmet ud fra beboerens
interesse.
Forsyning m.h.t. elektricitet, vand, kloak, kabelnet for
TV og lokal tlf.
Transportservice til lokale indkøb /shopping, bankservice, læge og diverse klinikker.
Der er så tilbud udover dette, som man må betale ekstra for:
Respite care – rehabilitation og pleje over kortere tid
Særlig pleje som f.eks. respite-ophold i demensenheden
Personlig tøj vask
Frisør, manicure, pedicure m.v.
Gæsteværelse til sine besøgende og for gæstemåltider
Særlige ydelser som langdistance-tlf.opkald, service til
kæledyr etc.
Man betaler husleje og pleje pr. måned. Man lejer en
lejlighed på min 3 mdr. kontrakt med en personlig omsorgsplan. Ekstra hjælp kan man få ved tilkøb. I denne AL organisation kan man også komme ind og blive
plejet for en kortere tid, ’Respite Care’ – kort pleje er
$150,00 pr. dag, I ”the Gardens $ 175 pr. dag
De organisationer, der som Sunset Lake Village søger at
holde en mere rimelig månedlig brugerbetaling og som
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er for-profit, bestræber sig på at bruge så mange af de offentlige tilbud som muligt. De har f.eks. ingen fast ansat
registreret sygeplejerske - hvis de har brug for den slags
hjælp, ringer de efter den offentlige hjemmehjælp. De
bruger også de offentlige tilbud om fysioterapi, psykologisk hjælp, rehabilitering osv.

Man kan ved tilkøb få ekstra services.

CCRC, Continuing Care Retirement Community
Her findes både not for-profit and for-profit eksempler.

Et depositum på 10% af indgangsafgiften tilbagebetales
fuldt indenfor 5 uger og 80% fra 37.-120. dag.
Man kan få en prøvetid på en måned i en møbleret lejlighed før man beslutter sig endeligt.

I de fleste betaler man for et medlemskab, som giver ret til
brug af en lejlighed og forskellige service tilbud. Indskuddets størrelse for at blive medlem er relateret til lejlighedens
størrelse og beliggenhed. Disse communities er ofte relativt
luksuriøse og tilbyder et utal af services og aktiviteter.
Eksemplet 1 er
Plymouth Harbor (not for-profit)
Indskud baseret på lejlighedens størrelse og beliggenhed
Prisen er fra $ 132.000 til $ 560.000.
Efter 4 år betales dette beløb ikke tilbage. Til gengæld
er man garanteret at blive taget vare på livet ud, selv
om man på et senere tidspunkt, af en eller anden grund,
ikke længere kan udrede den månedlige betaling.
Den månedlige rate er på $1.050 til $ 3.600, som dækker det at bo + en standard service-pakke. Madplanen er
ekstra og koster minimum pr. måned $ 275.
I Assisted Living afsnittet er den månedlige rate $ 3.726
Inkluderet i dette er 3 måltider pr. dag og Level One
Health Care Plan.

Eksempel 2 er
The Glenridge on Palmer Ranch (for-profit)
Indskud baseret på lejlighedens størrelse og beliggenhed
Prisen er fra $ 285.000 til $ 578.000

Der er 3 forskellige indskuds-refunderingsmodeller:
1) Standard Plan 2) 25% refunderings plan og 3) 95%
refunderingsplan i den kontrakt man indgår.
Det sker på baggrund af et helbreds- og livsstilsinterview med ansøger selv suppleret af en læge. Der er en 5
mdr.’s intro-periode inden for hvilken 95% af indskuddet refunderes, hvis man beslutter at flytte ud igen.
Med standardplanen falder tilbagebetalingsprocenten
med 1% pr. måned (100 måneder i alt).
Man har her alle life-care fordele som er indbygget som
sikkerhedsnet og ingen aldersbegrænsning
Med i planen er der også en ret til et begrænset antal
dage pr. år med særlig pleje / rehabilitering (normalt
15-30 dage pr. år)
Overflytning til AL, memory support og/eller skilled
nursing kan ske til enhver tid og må betales på basis af
markedsprisen.
SFC, Senior Friendship Center
Aktivitets-centret er i princippet gratis i sine ydelser,
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idet konceptet er bygget på støtte og sponsormidler
samt frivillig indsats, som det offentlige så modregner
i støttekroner (in-kind-systemet).
De fleste betaler dog for deres måltid midt på dagen (67 $ pr. måltid) og ellers i det omfang de kan for kurser
og aktiviteter, kørsel osv.(mange betaler 50%), men det
er vigtigt for stedet at den økonomiske habitus ikke skal
bestemme om man kan deltage i stedets aktiviteter. I Demensafsnittet, The Living Room, betaler man 8$ i timen.
SFC Sarasota’s ’revenue ratio’ er et godt eksempel på
fordeling af årlige indtægter (i år 2005 ca. $ 7 mio):
42% Governmental grants og contracts
23% Fees and project income, dette er delvis betaling
fra brugerne samt penge fra de offentlige programmer
som passer ind i de ydelser, som SFC tilbyder.
35% Contributions. Dette består af halvdelen som kontant indtægt og den anden del er in-kind indtægt, som
er baseret på al den tid, som læger og tandlæger giver.
Der skaffes sponsormidler til driften af centrene med
månedlige sponsormiddage ud fra et givet tema - hertil
kommer særlige lejligheder som Valentines, Thanksgiving, etc. – i alt arrangeres ca. 30 sådanne middage med
ca. 200.000 måltider om året.
Ud af huset serveres fra Sarasota SFC alene 220.000
måltider pr. år til de svageste, som bor hjemme - også
deres husdyr kan få mad bragt med. Øvrige ældre, som
gerne vil have maden bragt som en behagelig service,
kan få det mod betaling.
Hertil kommer penge fra investeringsafkast og særlig
støtte til anlægsudgifter og sponsorindtægter fra særlige

kampagne-fremstød. Der er flere programmer som hver
har sit eget budget.
Donationer og sponsorer er en vigtig del af SFC og not
for-profit AL’s økonomiske fundament.
’In-kind match’ systemet er en måde, hvorpå den offentlige støtte som ellers ydes kan kanaliseres til driften af
fælles aktivitetscentre, hvis de frivillige løfter en del af
opgaven. Systemet betyder, at de frivilliges timer omregnes til det beløb som en tilsvarende ydelse vil koste
til almindelig markedspris. De frivillige må så udfylde
timesedler over deres aktiviteter, som så bliver talt op
og omregnes hver måned via et koordinationskontor. Da
der mangler kapacitet i hjemmehjælpssektoren vil de
frivilliges indsats kun være med til at lette presset.
Beacon Hill Village konceptet
Her betaler medlemmerne $ 500 pr. måned for medlemskab af den private foranstaltede serviceorganisation,
som driftsmæssigt er holdt på et minimum af ”staff”
– en organisator + døgnvagttjeneste, som kan tilkaldes.
Perspektiver for mulige transformationer
til danske forhold.
Til sammenligning anføres her et dansk priseksempel:
Strandhøj, Espergærde – et af de nyere kommunalt
drevne plejehjem. Stedet er et samarbejde mellem kommunen og en boligforening – kommunen ejer aktivitetscenterdelen, boligselskabet boligdelen (38 boliger + 12 i
et særligt demens-afsnit).
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I Senior Friendship Centre i Sarasota, Florida, begynder hverdagen for de ældre med live jazz-musik
spillet af pensionerede musikere. Dag-/Aktivitetscenhtret er åbent og gratis (bortset fra maden) for
alle ældre i lokalområdet og fungerer i høj grad på
basis af en entusiastisk frivillig indsats.

Beboerne betaler husleje til Espergærde boligforening
– 6.315 kr. pr. måned inkl. Varme, el- og antenne indskud: 26.500 kr.
Hvis man ikke har så mange penge kan man få supplerende boligydelse fra det offentlige
Hver måned betales for en servicepakkeaftale – standard: 3.310 kr. Man kan også her tilkøbe ekstra service.
Det er dog en regel at den enkelte skal have min. 1.200
kr. tilbage pr. måned af sin indkomst til lommepenge.
Hvis man som beboer på plejehjem eller som hjemmeboende skal deltage i klubaktiviteter er der typisk en
egenbetaling på 65 – 95 kr. pr. måned.
Naturligvis må det offentlige i plejehjemssituationer
hvor der skal ydes omfattende professionel pleje og
service prioritere de ældre efter deres plejebehov. Men

som sagt finder vi, at der mangler alternativer man kan
vælge, hvis man ikke har behov for den intensive plejesituation, men behøver støtte, social, fysisk og mental stimulering og variation i hverdagen. Vi mener at
mange ældre bliver fanget i situationen ”længst muligt
i eget hjem” med den mængde hjemmehjælp de kan tilkomme og dér får for lidt livskvalitet.
Vi tror ud fra vores research, interviews og design-ins, at mange gerne vil yde noget og give
noget i tilkøb / egenbetaling for at få et valg og
mulighed for forskellige livsstilskoncepter som
de beskrevne.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) beregner (Politiken
15.02.2006) i en tankevækkende analyse, at hvis pensio-
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’Alder er som at bestige et
bjerg. Man bliver nok lidt
forpustet, men får en langt
bedre udsigt.’
(Ingmar Bergman)

nisterne brugte af deres formue i resten af levetiden, ville
hver eneste pensionist i gennemsnit kunne få en potentiel
stigning i forbruget på 6.400 kr. om måneden, selv om der
naturligvis er stor forskel bl.a. på ejere og lejeres situation.
Ejendomsmarkedet og dermed ejer- og andels-boligmodeller er gennem de senere år blevet en populær måde
at sikre sin opsparing på. Mange af fremtidens ældre
har en gunstig situation økonomisk. Vi ser derfor, at der
må være mulighed for at opdyrke nogle forsøgsmodeller
for ældre som baserer sig på privat finansiering eller på
kombinationer af offentlig og privat investering. Disse
modeller skal naturligvis ikke erstatte, men supplere lejeboligformen for ældre.
Forskellige former for Public Private Partnership vinder
i disse år frem i mange Europæiske lande i sammenhæng med anlæg og/eller drift af større byggeri, serviceydelser m.v. I DK er Offentligt Privat Partnerskab (OPP)
endnu ikke så almindeligt anvendt, men der voksende
interesse for at bruge en sådan form for samarbejde,
hvor det offentlige og private regi kører et parløb om at
løfte forskellige samfundsmæssige opgaver – i hvert
fald i en ”blød” form, tilpasset dansk tradition. Idéen er,
at kommunerne / det offentlige system yder deres, men
supplerer sig med privat investering og know-how ud
fra princippet, at hver ”partner” gør det, man er bedst
til. Perspektivet er at man tilsammen kan opnå en større
kompetence og kvalitet i løsningen af opgaverne, forudsat alle parter er indstillet på at give afkald på noget for
at opnå noget andet og mere – bl.a. et fælles ansvar og
dermed en bredere følelse af ”ejerskab”.

Socialministeriet og Dansk Byplanlaboratorium har udviklet følgende definition af partnerskaber (jf. Byplan
Nyt 1, jan.2006):Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret samarbejde mellem offentlige
og private aktører med forskellige interesser, ressourcer
og kompetencer, der med udgangspunkt i en fælles forståelse arbejder på at skabe win-win situationer. Med
partnerskaber får kommunen adgang til flere ressourcer
– en medfinansiering – samt kompetencer som man måske ikke har in-house.
Det synes oplagt, at denne rapports fokusområde, ”the
missing link” på ældreområdet mellem eget hjem og
pleje-/omsorgscenter kunne være egnet til forsøg med
en eller anden form for partnerskabsmodel. Mange ældre i de kommende plejegenerationer (og deres pårørende) vil som det tegner sig være åbne for muligheden
af tilkøb af ekstra bolig- og serviceydelser for at få den
hjælp og stimulation der er brug for, når man ikke længere kan klare sig selv, men ønsker at opretholde en
høj livskvalitet. De udenlandske eksempler, specielt fra
USA og Schweiz, kan tjene til inspiration for at udvikle
modificerede udgaver som passer til den danske situation og velfærdsmodel.
Det er vores håb, at visionerne og de beskrevne Bo-Plus
modeller herefter følges op med henblik på at formulere
og realisere et dansk pilotprojekt.
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Del V: Bilag
bilag til del i
2. Visitation – om boligtyper for ældre
Plejehjem har traditionelt været bestemt for personer
med omfattende behov for pleje og omsorg. Beskyttede
boliger har været et tilbud til personer, som ikke længere kunne blive i eget hjem, men hvor behovet for hjælp
dog ikke var så omfattende, at en plejehjemsplads var
nødvendig. Den skarpe opdeling af boligerne efter funktioner er forladt i mange kommuner. I dag er der muligheder for at yde pleje og omsorg i samme – eller stort set
samme – omfang i beskyttede boliger som i traditionelle
plejehjem (jf. Socialministeriets Sociale portal).
Det har ikke siden 1988 været muligt at opføre plejehjem og beskyttede boliger. Fra 1988 er etableringen
af ældreboliger sket efter ældreboligloven og siden
1997 efter almenboligloven. De siden 1988 eksisterende
plejehjem og beskyttede boliger ”lever videre” indtil de
enten nedlægges eller ombygges til almene ældre- eller plejeboliger. ”Leve-bomiljøer” er alene en betegnelse for, hvordan man opfører plejeboliger (plejeboliger
svarende til tidligere plejehjem) – det er ikke en lovfæstet definition. Det er den enkelte kommunalbestyrelse,
der beslutter, hvor mange plejeboliger der skal opføres.
Det er et landspolitisk ønske, at de utidssvarende pleProjekt fokus på de meget ældre · 75+	Del V: bilag

jehjem og beskyttede boliger overgår til boliglovgivningen – bl.a. gennem ombygning (kilde: Kristian Gribskov
Kristensen, Socialministeriet).
Det skal forstås således, at hjemlen til at etablere bo-tilbud i form af plejehjem og beskyttede boliger er at finde i
servicelovens § 140 som en overgangsbestemmelse, idet
kommunerne ikke længere kan opføre plejehjem og beskyttede boliger efter serviceloven (tidl. bistandsloven).
De eksisterende plejehjem og beskyttede boliger vil som
følge af nedlæggelser og ombygninger til ældre/plejeboliger gradvist antalsmæssigt blive af mindre betydning. De
traditionelle plejehjem i Socialministeriets regi adskiller
sig på en række områder fra plejeboliger eller moderne
plejehjem. En væsentlig forskel er, at de traditionelle plejehjem er institutioner. Beboeren er altså her ikke lejer
som i moderne plejehjem med de rettigheder og pligter
det indebærer. Man kan dog, synes vi, stille spørgsmålstegn ved, om der reelt er den store forskel at spore.
Strandhøj Pleje- og aktivitetscenter
Adresse: Gylfesvej 17A i Espergærde
Centret åbnede for 3 år siden i 2002 - ark. Blad & Thygesen. Ligger på en fantastisk grund lige ud til Øresund
– området var tidligere Frk. Justesens Kurbad (en del af
det er tilbage og fint integreret i anlægget).
70

Det ligger som to 2-etages fløje vinkelret på kysten og
med skråt rettede vinduespartier som sikrer alle udsigten – i mellemfløjen for enden er dag-/aktivitetscentret
placeret og det 3-fløjede anlæg danner så et beskyttet
uderum med terrasse sol og udsigt. Området blev købt i
1950’erne af Tikøb kommune (nu Helsingør) og var først
alderdomshjem, så plejehjem, men den nye lovgivnings
krav gjorde, at man besluttede at nedrive det meste og
bygge nyt. (i mellemtiden var man huset på Montebello). Det nye byggeri er et prestigebyggeri for kommunen
og har også mange lyse rum og materialekvaliteter.
Komplekset rummer 38 boliger + en særlig demensafdeling med 12 (ligger for sig på en anden grund som et nyt
lavere kompleks). Boligerne er på 30 m2 med 1 rum +
køkkenniche og et stort badevær. – der er ikke ovn, men
man kan, hvis ønsket, få kogeplader (fare!)

Strandhøj Omsorgscenter i Espergærde er et af de
nyere bo-miljøer med tilknyttet aktivitetscenter for
ældre som har fordelen af en meget fin beliggenhed
ud til Øresund og et layout som tilgodeser også et
attraktivt uderums-miljø
Strandhøj – Fælles-aktivitetszonen rummer et fint
cafeteria, spisested hvor også ældre fra lokalmiljøet
– hvis de er visiteret til det – kan komme at spise
deres varme mad.

Leder Anette Hjort udtaler, at de henholdsvis 9 og 10
beboere på de to etager er et ideelt antal, men økonomisk set skal der helst være mindst 12 pr. etage-enhed.
Dagcentret/aktivitetscentret er udadrettet (anvises efter
visitation), men fungerer også for beboerne, som betaler
et kontingent hver måned. Godt at mange fra lokalområdet kan komme her og mange spiser her også – stort
lyst spiserum med synligt køkken, der virker som en
restaurant. Aktivitetscentret har et træningskøkken som
fungerer 1 gang om ugen.
Med hensyn til mad er der på boligetagerne et køkkenalrum og et mindre opholdsrum for enden af fløjen (udsigt, men ellers ikke så funktionelt) - al aktivitet foregår
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omkring køkkenet, som er åbent, så alle kan følge med.
Der er mange ambitioner fra personalets side om at følge
Thyra Franks Lotte-koncept (hun har været konsulent
og i samarbejde med AH gennemførte man madlavning
på Strandhøj – ordningen blev evalueret efter et år, og
nu har Helsingør kommune indført lokal madlavning på
alle kommunens plejecentre.
Beboerne vil gerne kigge på i køkkenet, men ikke selv
skrælle kartofler o.l., men beboerne er med til hver 14.
dag at lave mad-planen for 2 uger – livretter bestilles til
fødselsdage, fester o.l. – ok med vin/øl til maden, hvis helbredet tillader det. Der serveres varm mad om aftenen.
De to x to etager fungerer som 4 forsk. miljøer og tillempede leve-bo-miljøer med præg af beboere og ansatte
– husdyr må godt komme med her, men det skaber problemer i forbindelse med madlavning. Alt for megen tid
bruges af personalet på den krævede egenkontrol med
skemaer og stive regler personalet har oplevet at skemaer VAR lavet, men af travlhedsgrunde ikke afleveret
til tiden – 5.000 kr. i bøde.
Gennem forhandlinger kan man komme igennem med
at der ikke er tale om produktionskøkken op til ca. 12
– men man er underlagt alt for dyre indkøbsaftaler (+ et
kontokort til Netto!) - forsyninger 3 gange /uge - det er
trods alt en lettelse for personalet ikke at skulle ud af
huset for alle indkøb - småting købes ind sammen med
beboere, men området mangler butiksbetjening.
De fleste indgår serviceaftale om forskellige ydelse, – man
bestemmer selv bortset fra den obligatoriske vinduespuds71

“der skal en kulturændring
til i samfundet og hos politikerne for at stoppe de evige
sparerunder – de tror aldrig
de selv bliver gamle ...”

ning. Hvis man frasiger en ydelse, skal familie/pårørende
sørge for det, men man kan få hjælp til køb af specielle ting.
Linned skal være institutionens, ellers eget tøj – el-seng og
madras er standard og centrets – alle øvrige møbler er private – Der er loftlifte forberedt med skinner i alle rum.

Fysioterapeuter i dagcentret bruges også i plejeboligerne, bl.a. i forbindelse med oplæring af personalet – man
træner så videre i centret efter lyst og behov – gymnastik 2-3 gange/uge og stavgang med frivillige hjælpere
samt ergoterapi.

Boligerne lejes af Espergærde Andelsboligforening
– indskud 26.500 (kan evt. lånes af kommunen) – husleje 6.313 incl. varme, el og TV-antenne - regel: når alt
er betalt skal der være minimum 1200 kr. tilbage om
måneden (den fulde servicepakke koster 3.309!). Kommunen driver aktivitetscentret.

Kommunens statistik / budget kalkulerer med beboerophold på 18 mdr. i gennemsnit – det holder ikke
– folk er her længere – der kan ske omvisitering til demenscentret – man har intet hospice. Devisen længst
muligt i eget hjem underminerer stedernes ånd og
“plejehjemmene” har derved fået et dårligere ry - ikke
mindst grundet pressens fokusering på dårlige scenarier. De ekstra penge, regeringen påstår at den har givet
til ældreomsorgen, mærkes ikke – tværtom!

Beboerne har ikke meget overskud fysisk og psykisk
til at anvende dagcentret – kun 2 ud af 10 magter det
– de bliver stadigt svagere. Hver afdeling har fastansat
5 dagvagter og 4 aftenvagter, 1 rengøringsdame. Der er
2 nattevagter fælles for hele komplekset. Hver anden
weekend arbejder man – her er bemandingen tre dag og
to aftenvagter (hjælper hinanden indbyrdes)
Man bruger frivillige – Strandhøjs venner – til praktisk
hjælp ved større arrangementer – besøgsvenner og man
har busser – personalet vil gerne, men mangler tid! –
der skal være mindst 1 fra personalet med på ture – man
bruger den lokale servicebus til udflugter til Espergærdes indkøbscenter. Der er sket nedskæringer i sommeren 2005 - hver afd. er beskåret med 1 dagvagt – Udsagn
fra lederen: der skal en kulturændring til i samfundet og
hos politikerne for at stoppe de evige sparerunder – de
tror aldrig de selv bliver gamle…..
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Hvis en beboer er visiteret i egen kommune, og der rettes
begrundet henvendelse om en plads til Helsingør kommune accepteres visitationen umiddelbart – der er et
“bytteregnskab” – NB Frederiksberg og Kbh. kommunes
anviste er friskere end kommunens egne – dvs. visita-tionskriterierne er forskellige fra kommune til kommune.
Personalet mener her, at det vil være godt at blande alle
slags gamle beboere, det ville være super for personalet
som virkelig gerne vil de gamle.
Men man skal være meget bevidst og opmærksom på
situationen, hvis man skal blande demente og fysisk
handicappede – kropskontakt! Hvis en person diagnosticeres som lidende af Altzheimer sættes man i behandling, og der er mange medikamenter som kan forandre
udviklingsforløbet – nogle kan få en del færdigheder til72

bage. Der opstår dyk på kurven, men også “stabile trin”
i forbindelse med demens bl.a. Altzheimer - derudover
forekommer små blodpropper med skade på hjerneceller
– og specielt frontallapdemens, som betyder at alle hæmninger ryger – den sidste kategori skaber problemer! Og
må holdes separat. Med hensyn til dementes trang til at
stikke af og blive væk er lovgivningen således, at de IKKE
må lukkes inde, men man har lov at gøre det svært for
dem at slippe ud. Pårørende-foreningen og foreningen
SIND har modsat sig aflåsning og fået det gennemført.

Positive observationer:
1. Beliggenhedsværdi
2. attraktivt fælles terrasse og uderum
3. meget lyst og ret høj materialekvalitet
4. aktivitetscentret og dets café/restaurant
velin tegreret i komplekset
5. Køkken-alrum på etagerne er meget brugte
og ret velfungerende
6. der laves mad på stedet (efter Thyra Franks
inspiration til kommunen!)
7. husdyr er tilladt (skaber dog visse problemer)
8. alsidige træningsmuligheder in-house
9. aktiv brug af frivillige til arrangementer
10. Man har egen postkasse og ringeklokke uden
for døren samt navn og et billede af beboeren.
Håndværkerforeningens plejehjem i Emdrup er et
eksempel på et plejehjem som stammer tilbage fra
1957 og som er velintegreret i sit lokalmiljø. Her ses
komplekset udefra – lige for afsnit med altan/glasverandaer som kan åbnes om sommeren.

Negative observationer:
1. der er også her lange og ensartede gange
som ikke rigtigt kan benyttes
2. de særlige opholdsrum for enden af fløjene
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er for isolerede og for små uanset flot udsigt
3. det er vanskeligt med indkøbsmuligheder
4. personalet er presset i normering og har
ikke overskud til fælles aktiviteter
Håndværkerforeningens plejehjem
Adresse: Håndværkerhaven 49, 2450 Kbh. NV
Håndværkerforeningens plejehjem blev bygget op på et
meget bevidst grundlag for 48 år siden (1957) – de unge
under oplæring i fagene skulle have en lille lejlighed i området. Fortsat åbenhed til lokalområdet – også i et vist omfang kontakt mellem unge og gamle. Der er i alt 42 frivillige,
som ikke indgår i plejefunktioner, men til arrangementer
som fest, sang, oplæsning mv. men også til at holde i hånd,
gå tur, følge til…og sociale funktioner bredt set. Udfører
også ringetjeneste til hjemmeboende: Go’ Morgen, har
du det godt?. Der drives en café med nær-spisning for de
hjemmeboende, hjemmehjælperne er værtinder her! Det
skaber fint samspil for overgang til plejehjem. Alle hjemmehjælpere her er privatiserede og har central her – dvs.
opmærksomhed! En ”helhed” omkring borgeren præger
atmosfæren – god tilbagemelding på systemet.
Plejekomplekset består af 168 plejeboliger opdelt i 10
flere forskellige enheder som er ”specialiserede” og
har forskellig bemanding, men kompletterer hinanden
– hertil kommer en rehabiliteringsafd. med 12 pladser.
Afd.leder Gitte Schwartz fra rehabiliteringsafd.
hvor der er visitering som til øvrige afd. – beboerne
er der i snit 6-7 uger. Fordelen med denne afdelings
nærhed til plejehjemmet idet overgangen lempes.
Der er 9 ansatte med daghold, aftenhold og nat73

hold. Afd.leder Bente Suensons afdeling med 13
beboere ligger lige oven på rehab.centret, så der
er mange indbyrdes besøg og flytninger – fungerer
fint i samspil. Organiseret efter tildelt beboerpleje,
1 ansat til 1 beboer - der er i alt 8 ansatte.
Fysioterapeut Bente Bülow’s afd. har i alt 6 terapeuter (normen er på 4) – fysioterapi til både
pleje- og rehab. – beboere er højt prioriteret. For
alm. vedligeholdelse af fysisk form trænes 1-2
gange/uge – rehab. 1 gang/dag. NB gennemført
selvvurdering af fysioterapibehov (samarbejde
med Bispebjerg Hospital uden om visiteringen)
Fysioterapi også tilbud for medarbejdere. Også
eksternt gymnastik rettet mod lokalsamfundet
(incl. nærgymnastik ma. & fr. kl. 9). Varmtvandsbassin (eneste i Kbh.på plejehjem)

Håndværkerforeningen har et populært islæt af
håndværkertraditionen, som bl.a. ses her i den
lokale festsal.

Afd. sygeplejerske Emma Trock: stor afdeling med
15 ansatte og 23 beboere på én etage – udtaler at
23 er et godt tal og at de er blandet af “relativt friske” + fysisk tunge. Man får “underholdning” qua
“trafik” i det daglige, idet afdelingen også har en
bank og en tandlægeklinik (lokalsamfundet)
Afdelingernes meget forskellige størrelse afspejler bygningerne - OK med forskelligheden.
1 afdelinger har 13 beboere, 1 har 17, 2 har 18,
1 har 21, 1 har 23, den største er på 31. Man har
nogle få boliger til ægtepar og som en god ting
3-værelses lejligheder øverst oppe til mennesker
“på kanten” – de kan bo alene men tilmed have
gavn af det fælles.
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Der er 1 centralkøkken for hele komplekset med en ansat kok - beboerne har et vist valg af madretter - man har
en kamp for at bevare dette system! Beboerne må a. h. t.
hygiejne ikke hjælpe, men de må godt bage en bolle o.l.,
plukke jordbær, skrælle æbler etc., men problemer med
berøring af kød, æg m.v.
Der serveres varm mad midt på dagen (efter beboerønske - men næste generation vil næppe det!), dog oftest
en lun ret/suppe kl. 18 til aften (duften!) - man bruger
ovne på afdelingerne – eftermiddagskaffe med småkager /større kager engang imellem - om aftenen ostemad
kl. 20.30. Vin og øl til maden er OK. Morgenmad spises
individuelt kl. 7-10 - forsøges tilpasset individuelle behov (NB dog sætter pillerne en rytme!). Tilsvarende er
sengetid frit - hvis der skal bruges 2 hjælpere kan det
dog være et problem at vente til sent. Efter gymnastik
om form. god appetit til den varme mad.
Stor indretningsmæssig forskellighed i rummene og mellem afd. - mange arvede, men også fine møbler i kraft af
håndværkertraditionen. Håndværkerforeningens medlemmer har fortrinsret til stedet – smedene har f.eks.5
pladser. Håndværkerforeningen yder sponsorstøtte.
Man har et beboer-råd som man lytter til og som virkelig
har indflydelse.
Den store afd. har onsdagshygge – om fredagen er der
dansk film – lørdag lidt ekstra – realiseres ved at alle
betaler ind til en pulje. Pårørende kommer ofte med noget til hele afdelingen (eksemplet har smittet) - “Ånden”
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her er i kraft af den gamle kultur, nu er der kun få håndværkere, men lokalmiljøet har stor betydning! – Naboopmærksomhed. Fungerer som en lokal oase à la situationen på landet - man kender stedet og hører til. Den
lokale bank, frisør og fodpleje (samt varmtvandsbassin)
bruges af de lokale sammen med caféen og gudstjenesten
hver søndag – man har også en stor gammel festsal.

stilen – bruges til fester, cirkus, gudstjeneste mv. (kan
også lejes indiv.)

Demente er på alle afdelinger, men især på de mindre
og derudover er der to særlige afdelinger med specielt
engagerede ansatte. I rehabiliteringscentret opdrager
man på hinanden - hvis nogen på grund af demens er
direkte “grænseoverskridende” – voldgæster de andre
o.l. – anbringes de i de specielle afsnit.

Positive observationer:
1. Plejeinstitutionen meget forankret i og velintegreret i lokalområdet – og det er en tradition.
2. Stedet har funktioner som også retter sig udad
– bank, frisør, café, varmtvandsbassin,
festsal m.v. så der ”sker noget”
3. Mange grader af helbredsmæssig status er
inkorporeret i det samme område (incl. rehab.center)
4. Borgerne omkring kender stedet og omvendt
– bl.a. en effekt af at den privatiserede hjemmehjælp har sit daglige organisationscenter
her – man kender stedet og hinanden.
5. Mange frivillige danner et velorganiseret
netværk
6. Stor indretningsmæssig forskellighed – lagt
vægt på hygge!
6. Nogle opholdsrum er glasinddækkede terrasser som så kan åbnes om sommeren – planter
og blomster – masser af lys og musik – meget
populære
7. Udendørs muligheder i øvrigt – meget benyttet er ”Mallorca-krogen” og det lokale lysthus
8. Indtægtsbestemt husleje

Stedet har glæde af en stor terrasse og en lukket have,
hvor der også er høns samt tepavillon/lysthus. De tidligere altaner blev til glaslukkede fællesrum, men kan åbnes
helt op om sommeren (+ markiser) - man har en såkaldt
“Mallorca-krog” til soldyrkelse fra marts til november!
Afd. 2A er den lave sidst tilbyggede del - desvære er der
byggefejl, bl.a. i badeværelserne. På vores forespørgsel
om større centrale baderum er svaret Nej tak: større individuelle baderum – alle bades på eget baderum, men
der er ét stort baderum fælles.
OK med katte og hunde her - man har en god nattevagtshund som er meget afholdt!
Altan/glasverandaerne er populære tilholdssteder for
afslapning og soldyrkelse.

Rundvandring: – stedet skilter hyggeligt med håndværksfagene – den store sal også præg af håndværkerProjekt fokus på de meget ældre · 75+	Del V: bilag

Huslejen er indtægtsbestemt. Maden: 90 kr pr. dag: 12
kr. morgenmad, 37 kr. frokost, 42 kr. middagsmad.
Ældre-hjælper-ældre-rum i kælderen (frivillige - daglige opringninger m.v.). Fitnesscenter - bruges for lidt.
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9. Aktivt beboerråd
10. de ansatte vurderer i samarbejde med hospital behovet for fysioterapi uden om visiteringen
Negative observationer:
1. Baderum er utidssvarende og volder problemer funktionsmæssigt
2. Nogle af lejlighederne er ret små
3. fitness-center placeret i kælder og er ikke
attraktivt – bruges for lidt
4. varmtvandsbassinet er attraktivt men forvalt
ningen i relation til booking udefra giver
nogle problemer.

Design-ins gennemført i 2005
Der var i alt 3 i DK samt 2 i USA – de fandt sted på:
(se appendiks side 103)
Design-in processen – (her i komprimeret udgave)
Brugermedbestemmelse er et særligt begreb i en planlægnings-og designproces. Den indebærer, at de mennesker der skal bruge/udvikle et felt, et område eller en
bygning, på forhånd får lejlighed til at udtale ønsker og
behov i ord og tegninger. Det optimale er at gå igennem
flere stadier for at opnå et godt resultat, da meget få mennesker er i stand til umiddelbart at formulere ønsker og
behov for de fysiske omgivelser, men vi forsøgte os her
med en koncentreret form. Design-in processen er nøje
tilrettelagt således, at den består af både mere planlagte
og - bevidst - mindre fastlagte faser. Processen forudsætter altså, at der gennemløbes flere forskellige faser
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med forskelligartet indhold og formål. De fortløbende
faser har til formål at gøre deltagerne bedre i stand til at
fremkomme med kvalificerede forslag / ønsker og kommunikere deres idéer med hinanden.
Deltagerne, som består af alle de relevante brugergrupper,
skal via processen frigøre sig fra vante forestillinger om,
hvad man plejer, lære at sætte ord på deres ønsker, og derefter være i stand til at omsætte disse i tegnede planer og
skitser. Nøgleordene i denne proces er sanser og fantasi,
som deltagerne må lære at bruge aktivt. Det betyder også, at
deltagerne må lære noget om arkitektur i bredeste forstand.
Under professionel vejledning kan deltagere i en design-in
proces udføre imponerende planer og tegninger. Desuden
har brugerne og de forskellige personalegrupper som jo
også er brugere - ofte en bedre fornemmelse for hvilke behov der er, end planlæggeren eller arkitekten har.
Der er flere formål med serien af design-ins. I første omgang handler det om at få deltagerne til at etablere en
opmærksomhed på det fysiske miljø, hjemme eller på
arbejde. Det gøres ved at opøve deltagernes sanser og
fornemmelser af rum, struktur, former, lys og skygge,
farver m.m. og ved at få dem til at opøve en bevidsthed
om, hvordan de selv fungerer i deres omgivelser.
Dernæst er målet at få deltagerne til at opnå en forståelse af de mange forskellige aktiviteter de foretager sig
og af, hvordan aktiviteterne bliver påvirket af de fysiske
rammer. Deltagerne skal med andre ord forstå, i hvor
høj grad det fysiske miljø påvirker den menneskelige
adfærd, og at det fysiske miljø enten kan støtte eller hindre udfoldelse og aktiviteter.
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Endelig skal den øgede opmærksomhed og forståelse resultere i aktiv handlen, hvor deltagerne søger at komme med
forslag til, hvordan man kan forbedre det aktuelle fysiske
miljø. Ud fra de behov og ønsker, der undervejs er kommet
frem og er blevet formuleret, vil deltagerne være i stand til
at være medskabere af nye og bedre fysiske miljøer.
(koncept og praksis udviklet af AAE i forbindelse med
udviklings- og byggeopgaver i USA og DK)
Processens generelle forløb i forbindelse med
projekt Focus på de meget ældre, 75+
Gruppearbejde I:
Formulering af ønskede aktiviteter i dagligdagen
som ældre – indendørs og udendørs (hvad ville
man gerne kunne foretage sig?)
Gruppearbejde II:
Opdeling af aktiviteterne i kategorierne:
Individuelle /private og Fælles/sociale
aktiviteter – som deltagerne vil foretrække
det (gerne i begge kategorier) Læse op for
de øvrige grupper og skrive ned på papirer
der ophænges.
Gruppearbejde III:
Optegning af boble-diagrammer som principmodeller for fællesfacilitetskrav indendørs
og udendørs.
Optegning af boblediagrammer for placering
af boliger i relation til fælles faciliteter.
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Der arbejdes på en tænkt grund af en valgt rummelighed på 1-2 ha – enten på landet eller i
en bymæssig situation. Der kan være tale om
én eller flere bygninger.
Det var generelt i alle design-in-grupperne, at man først
havde svært ved at stille ind på at formulere sig omkring disse aktiviteter, men da det var kommet godt i
gang gik de fleste absolut mest op i de fælles og sociale
aktiviteter både indendørs og udendørs såsom:
Fælles sociale aktiviteter indendørs:
Spille billard, kort o.a.
Høre musik
Dyrke motion
Lave mad
Deltage i studiekredse
Male, tegne o.a. kreative sysler
Have besøg
Besøge andre
Se film
Dyrke drivhusplanter
Dele oplevelser med udvalgte andre
Samtale
Dialog
Have vinklub
Dyrke svømning
Fælles Sociale Aktiviteter udendørs:
Cykle
Gå på café
Dyrke Motion
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Udvalgte eksempler på boblediagrammer og idémodeller til fremtidens ældreboligkomplekser.
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Gå ture
Være i naturen
Dyrke roser
Go shopping
Tage til koncert, biograf, udstillinger m.v.
Rejse
Være en del af lokalmiljøet
Private/ individuelle ønsker som blev
Gentaget i de fleste grupper var Indendørs:
Høre musik
Læse
Skrive
Se fjernsyn / film
Lave mad
Massage
Træne sin krop
Sove til middag
Arbejde med Computer
Ro til fordybelse
Private/ individuelle ønsker udendørs:
Cykle
Ligge i liggestol
Gå på café
Go shopping
Dyrke krydderi-have
Gå ture
Som mere aktive kropslige udfoldelser lagde de fleste
vægt på at kunne dyrke en form for indendørs motion.
Udendørs var det, de fleste vægtede højst, at cykle, gå
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ture og bare det at være i naturen.

Bilag til DEL II
Eksempler paa CCRC:
The Glenridge on Palmer Ranch og Plymouth Harbor,
begge beliggende i Sarasota, Florida samt White Horse
Village; New Town Square, Pennsylvania.
The Glenridge on Palmer Ranch Adresse:
7333 Scotland Way, Sarasota, Fl. 34238-8515
Glenridge er eksempel på en ’for profit’ CCRC beliggende
i et stort velhaver-kvarter indføjet i et naturområde kaldet Palmer Ranch i den sydligeste del af Sarasota county
på Floridas vestkyst. Komplekset er kun godt 2 år gammelt (2003) og udvides fortsat med endnu en bygning,
men områdets balance mellem bebygget og ubebygget
areal skal respekteres (protected wet-land). Området er
opført i en soft vernacular style af karakter som et luksus
feriehotel og ligger i et 90 acre (36 ha) stort område med
en central Village Commons på 60.000 sq feet svarende
til 5.500 m2. (se oversigtsplanen p. 80)
Her kan man bo fra 60 år og opefter. I independent
living bor p.t. 400, i AL-afsnittet 60 og skilled nursing
har 37 pladser. Glenridge har licens til at udvide med
yderligere 30 Skilled Nursing enheder.
Området indeholder: A. Club Homes, B. Alm. boliger
med overdækket parkering, C. fredet grønt område, D.
The Highlands (private AL apartments), E. The Carroll
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Center (Health & Rehabilitation) som omfatter skillednursing, Memory Support, Aktivitetsområde og Fysisk
terapi område, F. Fitness Center og Spa med aerobics,
gymnastik, swimmingpool og tennisbaner og endelig G.
Village Commons, som er hele hjertet i komplekset og
som rummer bibliotek, 5 spisesteder, Performing Arts
Center (teater med plads til 250), hvilket også bruges til
Glenridge’s udadrettede aktiviteter), Creative Arts Studio, Hobby/Club Rooms/Classrooms, Wellness clicic,
Beauty & Barber Shops, swimmingpool, Convinience
store/Deli & Coffee shop, Business & Computer Center
og Cocktail Lounge - altså et helt minisamfund, som tilbyder en lang række valgmuligheder!
Overgangen i demensafdelingen er en lille ”plaza”
med et aviary, et flyvebur for fugle, som både visuelt
og lydmæssigt krydrer miljøet.

Det giver sig også udslag i alle former for fysiske aktiviteter i programmet fra dans og teater til foredrag og
alt hvad den akademiske kalender kan byde på af “polishing” og uddannelse.

Situationsplan for Glenridge Community med de
mange funktioner og sektioner angivet.
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Det fysiske miljø
Komplekset består af en række 3-4-5 etages blokke centreret omkring en sø og med fremhævede gavlpartier og
pitched roofs (saddeltage). Fitness centret med spa ligger i en separat blok. (NB. Oversigtsbillede p. 23)
Man har overalt meget smagfulde, men også meget differentierede interiører og skiftende farvesætninger, således at man kan orientere sig. Man betjener sig i høj grad
af donationer med hensyn til møblementer, flygler og
pianoer, antikviteter, bøger og kunst m.v. hvilket giver
en fin variation samtidigt med, at det understøtter den
private karakter – både for donatorerne selv (som ofte er
indflyttede beboere, der ikke har plads til alle deres ting)
– og de øvrige beboere/brugere og gæster. Man har i øvrigt nu introduceret den udmærkede model, at en potentiel beboer kan flytte ind på prøve i 30 dage i en møbleret
lejlighed, vænne sig til stedet og så tage stilling.
Der er flere forskellige valgmuligheder for i det
daglige at benytte spiserestauranter lige fra en
meget fornem og stylet udgave til lidt mere uformel stemning - også med hensyn til dress-code.
Desuden en café og en stor åben bar, som er populær både hos beboerne i Independent og Assisted Living - samt deres gæster.
Der er meget tæt forbindelse mellem Assisted
Living og Skilled Nursing afsnittene, så man virkeligt føler, at man forbliver i det samme miljø,
når man enten overflyttes dertil for en periode
med henblik på Skilled Nursing /rehabilitering eller mere permanent må overflyttes. Værelserne i
Skilled Nursing er lidt mindre end i AL, mens fæl80

les arealer og nursing stations har fået mere plads,
men principperne fastholdes også med hensyn til
en omsorgsfuld spisesituation. For de, som absolut
ikke kan klare at ’spise pænt’, er der en tilstødende
mindre spisestue med særligt designet porcelæn
og bestik. Her kan de få den hjælp, de behøver,
så de på deres side ikke skal føle sig flove, og de
øvrige beboere ikke føle sig generet.
I den særlige demensafdelingen har man et aflukket
ude-gård-rum med en tydelig mur, som dog ikke er så
heldig med sit udtryk af afspærring – (faren for at beboerne klatrer op gør, at man ikke tør plante træer op ad
den!) Til den anden side er til gengæld en ”porch” - en
overdækket og glasinddækket veranda med gyngestole,
så man kan følge med i hvad der sker på parkeringspladsen og vejen udenfor - dette arrangement er en succes!
Personale og frivillige
Nursing stations søges diskret indpasset i den øvrige
stil i ALs fællesområder, så disse små arbejdsstationer
for personalet falder naturligt ind - kun Skilled Nursing
afsnittet har flere større nursing stations. Personale ratio’en er her på ca. 3 nurses’ stations til 29 beboere - der
er i gennemsnit 1: 4 i den normale vagt 07-15. Der er stor
fleksibilitet med hensyn til beboernes valg af spisetider
(11/2-2 timers spænd), valg af badetider og -hyppighed
osv. ligesom man kan få catering service i boligen - alt
dette stiller store krav til personalets fleksibilitet, men
prioriteres højt. Der anvendes 30-50 frivillige, som et
påskønnet og nødvendigt supplement – disse er først er
igennem en godkendelsesprocedure.
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Aktiviteterne
Et stort aktivitets program udarbejdes for hver måned indeholdende både ”sunde”, underholdende og intellektuelle aktiviteter – det sidste foregår i det særlige regi kaldet
’ The Glenridge Academy’
En del af de frivillige (også blandt beboerne selv) indgår
som undervisere her, og akademiet tilbyder en flot palet af
aktiviteter – temaer som f.eks. Great Books, British & American poetry, Classical music, Foreign Affairs, Economics
for fun & thought etc. Desuden tager de frivillige sig på
at organisere en række andre aktiviteter som dans, events
som film og teater, musik, kortspilsturneringer m.v.
Der er alle former for service som frisør-barber salon,
vaskeri og renseri, catering services, bibliotek, IT-services og gæstelejligheder samt et særligt fitness center
og indendørs + udendørs swimmingpool. Der ydes
vedligeholdelses services, ugentlig rengøring og skift af
lagner, håndklæder osv. samt transport herunder til byture, shopping m.v. Desuden er der 24 timers medicinsk
nød kalds-system, sikkerheds-services, hele døgnet.
Dette CCRC eksempel hører naturligvis til i den mere
luksuriøse kategori, og det præger stedet, at alle i staben ved, at de skal yde deres absolut bedste for at tilfredsstille beboernes krav og dermed gennem et godt ry
hverve nye kunder, hvilket sker gennem regelmæssige
kampagner, hvor man så kan bruge det fine lokale teaterkompleks.
Men bag om de økonomiske forhold (se om disse i Del
IV) har stedet på det menneskelige plan en række positive aspekter og funktionsmåder, som beviser en om81

Collage over Glenridge CCRC: Teater, café/bar, lobby,
spisesal, udstilling af beboers kunst, ’porch’, opholdsstue og spisestue i demens-sektionen, samt lobby.
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tanke for at skabe livskvalitet. Der er skabt rammer om
en livsform og elderly-care, som godt kan kombineres
i en anden skala og for mindre penge.
Plymouth Harbor Inc.,
Adresse: 700 John Ringling Boulevard,
Sarasota, Fl 34236-1551
Plymouth Harbor er et eksempel på en not for-profit ”
Continuing Care Retirement Community”, som har en
fin beliggenhed på Cann Key (én af en stribe af langstrakte øer / keys i den spektakulære bugt udfor Sarasota by), Det betyder en landskabeligt ”setting” med en
fantastisk udsigt over vandet og samtidigt kun 5 min. fra
byens centrum. Når man ankommer til huset føles det
også her lidt som at komme ind i på et luksus hotel.

Plymouth Harbor – oversigtsbilledet viser kompleksets fine beliggenhed og dets bygningsstruktur.

Komplekset består af et højhus på 22 etager og tre bygninger på 3 etager, som er direkte sammenføjede med højhuset med gange og mellemliggende gårdrum der ligesom
haveanlægget mellem bygningerne og vandet binder
komplekset sammen til en enhed. Det er bygget i 1966,
som en velproportioneret modernistisk betonkonstruktion, der er fint vedligeholdt. Der er i alt 210 independent
living lejligheder og 20 assisted living apartments såvel
som et rehabilitations center og et plejehjem/omsorgscenter med 30 private værelser og 14 semiprivate enheder. Der skal også her udvides med 30 ekstra lejligheder.
Man kan flytte hertil, efter at man er fyldt 65 og blive
her til man dør. Man flytter fra selvstændig lejlighed til
Assisted Living (AL), videre til Skilled Nursing med hospice som sidste hjælpestation hvis nødvendigt.
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Stedets filosofi er i høj grad at promovere uafhængighed
og værdighed for alle beboere og give mulighed for at
fortsætte sin individuelle tidligere livsstil samt fremme
autonomi og valg. Personer, som har særlige problemer
på det tidspunkt, hvor de ønsker at flytte ind, kan ikke
forvente at blive accepteret a.h.t. den generelle ånd,
man ønsker på stedet.
De fysiske omgivelser
Det første der møder én ved ankomsten til højhuset er
en stor ankomst hal /lobby med højt til loftet og udsigt
til havet. Her er en stor receptions skranke - meget fornemt udarbejdet i mahogni - hvor der er besætning på
døgnet rundt. Her er også alles postkasser, og her beder
man om sin post – en måde hvorpå personalet diskret
holder lidt opsyn med beboerne. Over for skranken er
alle elevatorerne placeret.
På de andre sider findes der flere ”snakke-hygge-steder”, indrettet så man til henholdsvis indgangssiden og
havesiden kan se, hvad der sker og følge med i, hvem
der kommer og går. Andre steder er indrettet, hvor to
eller tre improviseret kan sidde og snakke sammen. Der
er en stor trappe som fører til næste etage, som rummer
restaurant o.a. fællesfaciliteter, og hvor der bl.a. også er
flere hyggegrupperinger, f.eks. til kortspil og eller med
et puslespil som altid ligger fremme.
For at skabe lokale nærmiljøer er højhuset opdelt
i ”Colonies” der består af 3 etager, hvor der er et
åbent atrium i midten (kunstigt dagslys) - dette
layout giver mulighed for at se, hvem der måske
83

Collage over Plymouth Harbor CCRC: Colony-plan
(højhus), Triple-høje atrium, Colony fællesrum,
spiserestaurant, bibliotek, activity-annoncering.
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opholder sig i fællesstuen i stue-etagen af en
”Colony” og man undgår dermed de lange gange.
For enden af den underste etage i ”kolonien” er
der et stort fælles fællesrum (the club) med køkken og spiseafdeling samt en meget stor balkon.
Begge steder er der plads til at alle beboerne kan
samles. Der eksperimenteres med en lidt friere
møblering, så der dannes flere små grupper,
hvilket beboerne foretrækker. På alle etager er
der fornem kunst og farverige planter. Væggenes
farvesætning er forskellig i de enkelte “kolonier”,
hvilket giver anledning til store diskussioner
blandt beboerne. Belysningen er gennemgående
indirekte med nogle få bordlamper her og der.
I husets AL afdeling på de 2 af etagerne er der et lignende layout. Her er alle lejligheder dog mindre studio
apts. fordi beboerne selv føler, at de ikke behøver mere,
idet der er så mange fællesarealer, hvor de kan færdes,
og fordi der er så megen personlig hjælp og omsorg.

Haveanlægget mod søen.

Aktiviteter og service
Der findes flere forskellige restauranter, en café og hyggebar med udsigt til vandet. De udendørs områder byder
på mange aktivitetsmuligheder som udendørs swimmingpool, lille bådebro med både, man kan benytte, og
små haver som beboerne selv kan tage vare på, hvis de
ønsker det.
I lighed med Glenridge er her tilsvarende mange aktiviteter og services som tilbud: bibliotek, frisør-barber salon, vaskeri og renseri, catering services, notarservice
og fax service og gæstelejligheder og der er en spa med
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fitness programmer samt indendørs og udendørs swimmingpool. Der ydes vedligeholdelses services, ugentlig
rengøring og skift af lagner, håndklæder osv. medicinsk
emergency alert system, security services, transport m.v.
Et stort aktivitets program udarbejdes for hver måned
af en fuldtids aktivitets-stab – bl.a. gymnastik, træning
i opvarmet therapy-pool, studiekredse, filmforevisninger, bibliotek, håndværks- og hobby rum etc. Det prioriteres højt, at beboerne også kan gøre brug af Sarasota
by’s mange kulturelle som andre aktiviteter. Der findes
således ”Convenience services” i form af en bus, som
kører frem og tilbage til byen fra tidlig morgen til sen
aften bl.a. for shopping – samt om aftenen en særlig bus
service til kultur- og sports-events.
Dementia Care units
Disse særlige afsnit findes i alle CCRC komplekserne, således at man også i den helhedsløsning, som er hele idéen,
sikrer sig at kunne tage vare på også de hårdt ramte demente. Det er en stor fordel for f.eks. ægtepar, hvor den ene
part er ramt, at begge kan blive indenfor det samme boligområde, men have en forskellig bolig- og plejesituation.
White Horse Village
Adresse: 535 Gradyville Road,
Newtown Square, PA 19073 - phone (610) 558-5000
(en 1/2 time fra Philadelphia, Pennsylvania)
Motto: A place for celebrating Life
Denne CCRC er også et ’not for-profit’ life care community beliggende i et attraktivt naturområde på 84 acres (34
ha) – et skov- og engareal i Western Delaware County.
85

White Horse Village udmærker sig ved sit country-koncept i et område med mange hestefarme (deraf navnet)
og er som model attraktiv for mange naturelskere. Økonomisk ligger denne community på et niveau mellem
Glenridge og Plymouth.Harbor.
Man kan her vælge mellem 10 forskellige typer boliger
og design fra rummelige 1-værelses til 3-værelses lejligheder i passende nær forbindelse til omdrejningspunktet, The Club House. Endvidere indgår i komplekset
garden style apartments og egentlige villaer med større
privathed. Størrelsen er fra 510 sq feet (46 m2) studio
lejligheder op 3300 sq feet (ca. 300 m2). Husdyr er velkomne her – en afgørende faktor for mange! – Indskud
ved indflytning refunderes – igen er her forskellige kontraktformer (se del IV)

White Horse Village CCRC er et country-koncept
placeret i et naturområde.
Stedet har mange boligtyper, både individuelle
boliger og lejligheder.

De tilhørende aktiviteter: Club House, lounges, auditorium, kunsthåndværks- og træværksted / studios, billard rooms, putting green for goldspillerne, rekreativt
område, computer center og fitness center. I club house
er der en full service bank, skønheds- og frisørsalon, et
bibliotek og en gift-shop. Også plads for afslapning og
underholdning - samt auditorium and cocktail lounge.
For dining er der flere valg: formal, eller informal som
buffet samt en café også med take-out service for frokost
og middag. Man kan også købe ind gennem caféen og
catering service kan bestilles til privat brug og til gæster. Den månedlige betaling indbefatter 1 måltid pr.
dag, og man kan så supplere med ekstra inden for en
fleksibel plan.

I fitness-centret er der en fuldtids træner, og der tilbydes:
yoga, aerobics, strækøvelser og dans – som friluftstilbud
gåture og en såkaldt Harvester garden, som beboerne kan
være med til at dyrke og hvor man kan plukke frugt og
blomster. Ca. 75 beboere er medlem af Village Singers
koret, og man foretager grupperejser, udflugter til teater,
koncert, museer, sportsbegivenheder, shopping eller
‘scenic excursions’. Et musik- og uddannelsesprogram
indgår i dagligdagen.
Når man behøver mere intensiv pleje, er der som i de
foregående eksempler en Skilled Nursing enhed.
For de demente - Memory impaired illnesses – er der er
særlig unit kaldet Four Seasons. Her er 24-timers nursing service i private eller semi-private rum.
Model 2 Eksempler paa Assisted Living komplekser
Eksempler er: Sunset Lake Village, Venice Florida. Jewish Centre for the Aged in Reseda, California samt
Sunrise Assisted Living, Woodland California.
Mange af disse steder har særlige afsnit for Memory
Impaired - se specielt beskrivelsen nedenfor af Jewish
Home: The Goldenberg-Ziman Special Care Center.
Sunset Lake Village Adresse: 1121,
Jacaranda Blvd., Venice, Florida 34292-4586
Motto: Stay Longer, Live Better
Sunset Lake Village er en ’for-profit’ Assisted Living
community, som også har en afdeling for memory loss.
Det er to 3 etages ejendomme bygget op som neighbour-
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hoods af 10 til 12 lejligheder plus fællesarealer. Der er
i alt 110 beboere i 9 sådanne enheder fordelt på 3 fløje
(arme) omkring det centrale område for service, socialt
fællesskab og administration. De fleste lejligheder er til
single beboere, men med nogle få i hver unit til ægtepar.

veret på bordene. Der er nydeligt dækket op med
dug og rigtige tøjservietter, blomster lys osv. Det
er det samme personale, som man kender dagen
igennem, der også serverer mad. Hvis en beboer
trænger til hjælp med at spise får de det her.

Det fysiske lay-out er ret så gennemtænkt (se plan p. 88)
”Fløjene” ligger rundt om hovedindgangen. Man skal
ringe på for at komme ind, og lige så snart man træder ind, sidder der en venlig sekretær, som siger hi! Til
højre ligger en ‘porch’ med gyngestole, hvorfra man kan
følge med i livet og trafikken – hvem der kommer og
går. Så går man ind i den rummelige, varme og venlige
lobby med åben forbindelse ind til kontoret og en flot
stor trappe, som svinger sig op til anden etage. Dette
rum er i åben forbindelse over to etager, fyldt med bløde
møbler og et flygel. Møblerne er arrangeret, så man kan
følge med i hvad der foregår, tilfældigt hilse på dem
som kommer ind og nemt sidde ned og få en sludder.

Man kan først flytte ind til Sunset Lake Village, når man
har brug for hjælp med dagligdagens aktiviteter. Man
blander fysisk handicappede med lettere demente. Gennemsnitsalderen i dag er på 83-85 år, men man har også
yngre fysisk handicappede ned til 50-års alderen. Et
pointsystem, som baserer sig på et interviewskema, udtrykker den enkeltes færdigheder og manglende samme
med deraf følgende hjælpebehov. På denne baggrund
kategoriseres beboerne i niveauer, som igen omsættes
til 3 forskellige månedlige ydelser, som omfatter husleje
og alle former for pleje i den pågældende pointkategori.
Man betaler pr. måned og er ikke bundet længere end
en måned. Der er et indflytningsdepositum på $1000,
som dækker renovering af den lejlighed man flytter ind
i - frisk tæppe, maling, etc.

Neighbourhood-konceptet betyder også, at hver
enhed har flere forskellige fælles rum. Der er en
opholdsstue som er ”den mere fine”, og så er der
en anden med fjernsyn og et åbent køkken-alrum
(det de kalder colonial kitchen), hvor beboerne
kan lave forskellige ting i samarbejde med de ansatte, f.eks. bage. Derudover er der en spisestue
med firkantede borde, hvor der dækkes til 4 ved
hvert bord. Køkkenet ligger lige ved stuen - her
varmer man den mad, som kommer fra det centrale køkken, så man får glæde af duften, og personalet anretter al maden, inden den bliver serProjekt fokus på de meget ældre · 75+	Del V: bilag

Stedet lægger vægt på daglig exercize i en ”klassesituation”, hver morgen kl.9:15. Det store fælles rum på 1.salen i centraldelen er dér, hvor man har gymnastikken,
og i øvrigt foregår alle de større fælles tilbud som musikarrangementer, foredrag, religiøse ceremonier m.v.
her. Der er mange forskellige aktiviteter, men ifølge lederen ønsker de nye grupper af beboere ikke ”arts and
crafts” – de vil hellere have underholdning og en capuccino bar! Sunset Lake Village ligger nær ved shopping
centre og byen Venice, så de har mange muligheder for
87

Collage over Sunset Lake Village, Lobby’en med
trappe op, Oversigtsplan af fælles område med
de 3 ”vinger”, lokalt neighbourhood, ’Porch’ og
typisk boenhed.
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at komme uden for deres egen verden. Der er en frisør
og pedicure etc. på stedet for de, som nu er blevet så
svage, at de ikke føler, at de kan gå ud, men de kan også
vælge at bruge disse ”services” ude i byen. Bingo, meet
& greet, film, lykkehjul m.v. indgår i ugens underholdningsprogram. Hertil kommer ture i byen for shopping,
kultur- og sports-events etc.
Ét af de 9 neighbourhoods kaldet The Gardens er for
de tunge demente beboere - det er indrettet nogenlunde
som de øvrige, men de private boliger er mindre, og der
er mere fælles område og mere plads til personalet.
Derudover er der er lås for yderdøren og haven er her
lukket. Den er arrangeret, så man nemt kan gå rundt
i haven og gå ind og ud, og der er dekorationer på
havemurens dør, som bevirker at en dement ikke vil gå
ud dér. Også de indendørs fællesarealer betyder meget i
dette afsnit, hvor mange er rastløse og måske har meget
lidt koncentrationsevne, men dog gerne vil se på andre
og være tæt på plejepersonalet og dermed få tryghed.

Sunset Lake Village Bygningskomplekset til havesiden.

Denne Assisted Living facilitet ligger økonomisk i midten eller måske lidt under det generelle niveau rent
prismæssigt, hvilket man som sagt klarer ved bl.a. ikke
at have registrerede sygeplejersker eller læge i sin stab.
De bruger plejehjælpere, fordi deres ydelser er defineret
som omsorg, idet der ikke er tale om en hospitalssituation, men om folks eget hjem. Hvis der er brug for sygeplejerske eller læge, indkalder de disse fra den lokale
hjemmehjælpsgruppe. De ser til, at alle kan blive kørt til
deres læge eller tandlæge. Når beboerne bliver så svage,
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at de ikke længere kan blive kørt til lægen, kommer han
til dem. Dette betales af Medicare, som er den føderale
sygeforsikring for gamle over 65 år.
Man kan blive her til man dør, men her er ikke et Skilled
Nursing afsnit. I den sidste livsfase er der hospice som et tilbud til den person, som har brug for denne særlige omsorg.
Stedet bruger ikke frivillige til supplering af personalet.

The Jewish Home for the Aged at the
Eisenberg Village Campus
Adresse: 18855 Victory Blvd. Reseda, Ca 91335
Et andet fint eksempel er The Jewish Home for the Aged,
som er en not for-profit AL – et stort og meget tiltalende,
levende kompleks med i alt 500 beboere, hvor kunst som
er doneret er et fremtrædende element i byggeriet. I området campus’en er en tilsvarende anden AL-enhed, Grancell Village, som er bemærkelsesværdig med sine udendørs arealer og brugen af kunst som børn har udformet.
Til komplekset er der for nylig tilføjet et Medical Center.
Derudover er der en særlig god Demens-enhed kaldet
Goldenberg-Ziman Special Care Center i direkte tilknytning. Vi vil i denne beskrivelse lægge særligt vægt på
demensenheden, som har en enestående positiv måde
at takle disse særlige problemer på.
Om miljøet og Alzheimers
Eksperter har længe været opmærksomme på, at miljøet kan spille en vigtig rolle i omsorgen for Alzheimer’s
patienter. Fordi sygdommen langsomt berøver patien89

ten såvel hukommelsen som de kognitive og motoriske
evner, er et “home” med varme, komfort og tryghed i
omgivelserne vitalt - men ofte har det trygge hjemlige
været ofret for safety & security.
Bestyrelsen besøgte da der skulle bygges mange steder
og hver gang spurgte dem: hvad ville I have gjort anderledes, hvis?... Noget af det man klarede, var behandlingen af gulvfladerne - tæpper ER et problem, men også
meget ønsket af beboerne - det bedste er en blanding så
de mest belastede og trafikerede områder ikke har tæpper, men selve opholdsarealerne har dem. Tæpperne
må i demensenheden ikke have mønstre med store tern
o.l. i mørke eller stærke farver, da disse af demente vil
opfattes som huller. Møbleringen skal ske ud fra princippet så lidt institutionelt som muligt, og farverne skal
helst være dybere og fyldigere pastelfarver og med dekorering som “clues” for orientering . Hver af beboernes
har sin individuelle lænestol, og hver elektrisk betjent
seng har sit eget personlige sengebord og lampe.
The Goldenberg Ziman Special Care Center
bygningen er på 2 etager og rummer 96 senge incl. en
16-sengs hospice-enhed – i alt 49.418 sq.feet sv. til ca.
450 m2). Stedets layout er formet ud fra to vigtige ting: at
hjælpe beboerne til “wayfinding” og “lessen agitation”.

Jewish home for the Aged, Eisenberg Village,
Reseda, Califonien – her The Goldenberg Ziman
Special Care Center.

Der er 3 enheder omkring en central court eller lounge,
hvor det første man møder er et stort flygel – hver af
de enkelte enheder har sin særlige farvesætning, med
møbler, kunst osv. Der er tre spisestuer til 32, 12 og 4
personer, men derudover har hver enhed sin egen dagProjekt fokus på de meget ældre · 75+	Del V: bilag

ligstue samt mange mindre opholdsgrupperinger og tilsvarende mange udendørs rum med blomster, græs etc.
Alle beboelsesenheder er placeret ud fra en ‘clusteropdeling’ i farvekodede arealer kaldet ’villages’. Hvert
opholdsområde har her tilsvarende et tema, som definerer den enkelte village - f.eks. “Grandma’s closet”
som indeholder udstoppede dyr, aviser, blade, hatte og
handsker og andre udklædningsrekvisitter. Disse fælles
opholdsarealer tjener som en visuel hjælp, for at beboerne bedre kan finde rundt og finde hjem. Samtidigt har
hvert sted tilbud om særlige beskæftigelsesaktiviteter,
der medvirker til at ’lessen agitation’ (den oprørte tilstand som ofte optræder som en effekt af sygdommen).
Andre områder har spilleborde f.eks. til amerikansk billard o.a. spil, et bibliotek og et ice-cream-get-together
samt et særligt område for børn, når der er familiebesøg.
Mange lounges og opholdssteder har mindre klaverer og
spinetter m.v. stående, som opfordrer til at sætte sig og
spille – musik spiller en stor rolle for de demente.
Konceptet ligner helt tilsigtet ”the village square”
– der er en coffee-shop og sidewalk café som så
samtidigt er Centret’s volunteer office – de kan
så holde øje med, at beboerne får nok at spise og
drikke (skal ofte opfordres til det da de glemmer
det). Af samme grund serveres mad 5 gange dagligt suppleret af snacks og fingermadder.
På 1.sal residerer de svageste, hvor sygdommen er
fremskreden og hvor mange er i kørestol. (denne etage
rummer to “cluster’-villages og hospice-enheden. Med
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De udendørs arealer er formet med stor omhu for
både voksne og børn.
Jewish home’s Eisenberg Village stueplan med de
fælles indre Village-squares.
Det første der møder i modtagelses-lobby’en i
demens afdelingen er et stort flygel.
Eksempel på ugeskema for aktiviteter.
Demensafsnittets 1. sal er for de tunge demente.
Donatorer spiller en stor rolle og får derfor deres
navne sat i gangstier , bl.a. hjerter.
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Et eksempel på donation af kunst til stedet.
Man har så fint ladet børn dekorere fliser som kunstnerisk udsmykning – se, det er mit barnebarns…

et særligt glaslamel-design i nogle af vinduespartierne
kan masser af lys komme ind uden fare for, at beboerne
føler sig utrygge eller falder ud. På 1.-salen ligger også
en beauty-salon, som leverer underholdning og liv til
etagen (den passive aktivitet med at se på er vigtige her)
– de raskere fra stueetagen kan selv komme herop.
Hospice-fløjen med 16 senge har særligt store rum og en
speciel indretning for at gøre familiens ophold sammen
med den døende så behageligt og privat som muligt. Her
er bl.a. de såkaldte window love seats (bænke i vinduesnicher som er gode for intime samtaler) og andre “setting
to share” møbleringer, som gør det lettere at have flere
familiemedlemmer på én gang - også overnattende.

for de rastløse demente, som ellers går sig alt for trætte.

Arkitekturen er baseret på at være “softened” med traditionelle træk, saddeltag og porticos, men også store
vinduer og skylights. Designet har endvidere taget sigte
på at beboerne / patienterne længst muligt skulle kunne
leve selvstændigt - “enhance his or hers motos, cognitive,
and ‘life’ skills as long as possible” (Jules Fogel i Cutting
edge research guides, The design of new Goldenberg-Ziman special ). Optimal sikkerhed er en anden parameter
opfyldt gennem en række strukturelle design elements,
som har til hensigt at begrænse personalets indgriben
overfor beboernes negative behaviour - og for at lette de
ansatte i at yde de bedste programmer og service.
De udendørs haveanlæg fungerer i høj grad som et nødvendigt og godt supplement til bestræbelserne i de indendørs rum. Udformningen følger de samme principper som
i interiørerne, idet haven underdeles i rum som har deres
egen identitet og stier slynges, men tilsættes samtidigt
”stops”, hvor det er naturligt at finde hvile på vandringen

Selve Sunrise Senior Living organisationen hører hjemme i Virginia og er verdens største organisation for Senior Living Services. Den er grundlagt 1981 og rummer
nu (2005) 370 Senior Living communities i 34 stater i
USA samt i Canada, UK og Tyskland – i alt med en kapacitet på ca. 40.000 beboere, og organisationen beskæftiger over 30.000 mennesker.
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I AL-delen ved siden i af i Grancell Village er der et
spændende haveanlæg, hvor beboernes børnebørn har
udfoldet sig i tegninger, som så er brændt over på keramiske fliser, der så danner en hyggebænk for de ældre
sammen med legesteder for børnene når de er på besøg.
Donatorer indgår med navns nævnelse indgår i den
kunstneriske udsmykning af området.
Sunrise of Woodland Hills
Adresse: 20461 Ventura Boulevard
Woodland Hills, CA 91364 -

Konceptet grundlagdes af Paul & Terry Klaassen for 25
år siden med henblik på at skabe en beboercentreret ældre-pleje-model. Et sted hvor individualitet, valgfrihed,
værdighed var i højsædet, og hvor ånden skulle styrkes
med involvering af familie og venner understøttet af et
veltrænet personale-team. I Sunrise-modellen er der
enheder for independent living, AL, Alzheimer’s care,
nursing og rehabilitation.
Sunrise komplekset i Woodland Hills, Californien min92

der en del om Sunset Lake village i Venice, Florida – og
de forskellige units af Sunrise har i øvrigt også stor indbyrdes lighed. (fotografering i Sunrise AL var ikke tilladt, derfor er billederne fra deres brochuremateriale)
Indgangshall’en er rummelig med forskellige siddegrupper og en åben trappeforbindelse op til 1. sal.
Der er mange fine, hyggelige opholds- og aktivitets-rum,
ligesom spisesalen er velindrettede med komfortable
stole og veldækkede borde. En bistro eller Ice cream
parlour (24 timers service) indgår som supplement, så
beboerne til enhver tid kan få snacks, juice m.v.
Der er også her forskellige typer lejlighedsstørrelser fra
studio apartments med bad og kitchenette tiul større
selvstændige boliger. Lejlighederne ved indgangen memory-bokse som klart fortæller, hvem der bor der, for at
understrege den enkeltes integritet.
Porches og terrasser forbinder de indendørs arealer med
haveanlægget så inde-ude-zonen bruges optimalt.

Typisk lobby i Sunrise AL konceptet.
Sunrise AL of Woodland Hights,
Reseda (LA), Californien.

Aktivitetsprogrammet er også her rimeligt omfattende
– mindst 5 aktiviteter pr. dag - og man kan vælge forskellige servicetilbud og niveauer. Aktiviteterne er
bl.a. fysisk træning / fitness, musik, kunst, intellektuelle stimuli, ”life-skill-activities (dagliglivsaktiviteter),
sanse-og reminiscing aktiviteter samt udendørs-aktiviteter og ud-af-huset-udflugter. En række beboerstyrede
interesseklubber indgår som supplerende aktiviteter. I
Alzheimer’s-afsnittet er der for hver beboer en 24 timers
individuel serviceplan (ISP) som fastlægger den daglige
rytme for den enkelte demente.
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Eksempel på Model 3
Senior Friendship Center
i Sarasota, Florida 		
Adresse: Brother Geenen Way,
Sarasota FL 34236
Motto “ People helping People”
– Adult care centers / dag- og
aktivitetscentre baseret på frivillige.
Citat fra organisationens brochure:
Ralph Waldo Emerson: This TIME like
all times is a very good one, if you know
what to do with it.
SFC i Sarasota har 3 faste afdelinger plus den hjemmehjælps-service de tilbyder i form af mad bragt hjem til
de svage hjemmeboende (meals on wheels). En autoriseret dietist planlægger alle måltider og snacks for at tilpasse maden til de ældres ernæringsbehov samt særlige
måltider for de som har dietary needs.
Hele konceptet er baseret på volunteer service der skaffer sponsormidler til driften af centrene med månedlige
sponsormiddage ud fra et givent tema - hertil kommer
særlige lejligheder som Valentines, Thanksgiving, etc.
– i alt ca. 30 sådanne middage med ca. 200.000 måltider pr. år. Ud af huset serveres fra Sarasota’s SFC alene
220.000 måltider pr. år til de svageste som bor hjemme
- også deres husdyr kan få mad bragt med. Øvrige ældre,
som gerne vil have maden bragt som en behagelig service, kan få det mod at betale for det.
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SFC’s Motto:
People helping People.

Afd. 1. Senior Friendship Activity Center
Senior Friendship Activity Center er hoved-centret, som
er åbent fra 8-16 på de 5 hverdage i ugen. Når man ankommer til den centrale lobby med forskellige siddegrupper, mødes man om morgenen ved 9-tiden, hvor de fleste
kommer (selvkørende eller bragt), af et herligt jazz-band
af frivillige gamle musikere. Motto: Isolation and boredom are strangers here! Her foregår mange forskellige aktiviteter hver dag fra dans til kunst, gymnastik og mange
andre ting. Ligeledes kan man i The Learning Center deltage i forskellige undervisningsklasser med forskellige
temaer og akademiske titler. Der er en coffeeshop, så man
altid kan købe sig en kop kaffe eller te med kager til. Der
serveres et stort måltid midt på dagen bestående af 2-3
retter mad. Aktivitetscentret er primært bemandet af frivillige, men der er 2 professionelle fuldtidsansatte. Dette
center besøges i sæsonen (vinterhalvåret) af 300-350 og i
snit over året af 200-250. Der er daglig ringe-service om
morgenen til de ældre som er hjemmeboende om alt nu
er som det skal være. Transport-service henter og bringer
de der ikke er mobile nok.
Afd. 2. The Living Room
The Living Room er som sagt specielt for de svært demente - her kommer 30-50 hver dag. Dette center er
bemandet med en registreret sygeplejerske, en diætist
og har så en frivillig staff, som er specielt trænet til at
hjælpe denne type ældre der kommer her. Der er planlagte aktiviteter hver dag tilpasset disse svage og senildemente. Centret tilbyder alsidig hjælp på et økonomisk
rimeligt niveau - her betales et beløb pr. dag for de som
har brug for stimuli og hjælp med dagligdagens aktiviProjekt fokus på de meget ældre · 75+	Del V: bilag

teter. Det giver samtidigt en aflastning til de pårørende,
som ellers dagligt må passe disse mennesker i deres
hjem. I The Living Room festligholdes også helligdage
og højtider, fødsels- og bryllupsdage, særlige fest- og ferietraditioner, happy memories og anden memory-training /brain-jogging og hobbies. Levende musik events.
Fysisk træning som særlige gymnastik-øvelser samt
skulder- og ryg-massage tilbydes.
Afd. 3. Center for Healthy Aging
Center for Healthy Aging er et center for sundhed (forebyggende) og for sygehjælp: man kan komme til konsultation hos en læge eller tandlæge, man kan få recepter og
man kan mødes med sygeplejersker, som giver gode råd
og også følger op på situationen. Alle disse tilbud gives af
frivillige - blandt disse både aktive og pensionerede professionelle (de pensionerede er forsikringsmæssigt dækket in af staten). En standard konsultation er på 30 min.,
og man kan få hjælp til billigere eller gratis medicin.
Den professionelle stab har en begrænset licens (som man
søger staten om og som forsikringsmæssigt dækker de pågældendes praksis selv om de er pensionerede) fungerer
her ca. 120 pensionerede psysicians (praktiserende laeger), som tilsammen dækker mere end 20 specialistfelter.
Endvidere 30 pensionerede tandlæger og 50 pensionerede sygeplejersker, et antal farmaceuter samt 40 klinikassistenter - alle som frivillige uden betaling. Udover disse er
der også frivillige læger og tandlæger som er praktiserende. Studenter, som vil komplettere deres uddannelse her,
er meget velkomne, og de har selv stor glæde af de ældre
professionelles erfaringer og oplæring. Organisationens
94

Morgen-jazz i lobby’en.
Activitycentrets samlingsrum, her til Elvis
Presley’s fødselsdag.

Health centers besøges hvert år af ca.10.000 patienter og
tallet er hastigt voksende. Her kommer kun de dårligst
stillede som enten er uden nogen form for forsikring eller
har en minimal statslig sygeforsikring. Her betaler de fra
20% - 50% af den normale udgift til samme ydelse og får
tillige hjælp til billigere medicin.

B-delen kommer fra bruger-betalingen – i The
Living Room for de særligt svage betales der dels et
depositum og for hver time p.t. $ 8,75 pr. time – det
omfatter både pleje, aktivitetsprogram og måltider.
Der sendes hver måned en opkrævning til den enkelte for det antal timer, man har været der.

Det er en ren privat organisation, men det kunne tænkes
at en lignende model kunne kombinere private initiativer med støtte af offentlige midler.
Den økonomiske struktur ( i SFC, Sarasota) som muliggør dette er som følger:

C-ydelser dækkes half & half af de frivilliges arbejder, læger, tandlæger osv. – svarende til ca. 1 mio.
årligt – et tilsvarende beløb er kontant sponsorstøtte, plus betaling af de ydelser man modtager.

Den årlige indtægt (som i 2005 lå på ca. $ 7 mio kommer
fra 3 kilder: A) 42% Government Grants – statstilskud
– på basis af kontraktaftaler, B) 23% Fees and project
income - Betalinger for ydelser og projekter, og C) 35%
Contributions – sponsorstøtte - (fifty/fifty som in-kind
fra lægernes og tandlægernes tid og halvt som kontant
støtte. Hertil kommer penge fra investeringsafkast og
særlig støtte til anlægsudgifter fra sponsorindtægter fra
særlige kampagne-fremstød. Der er flere programmer
som hver har sit eget budget.

Et eksempel på et lidt anderledes koncept er Beacon Hill
Village i Boston, som er en non for-profit organisation,
der er udviklet af brugerne i Beacon Hill og Back Bay nabolag, som har ønsket at blive boende i deres eget hjem,
men som er klar over, at de må have hjælp og supplerende
input på forskellige niveauer. Der er en fast ansat direktør og en koordinator som bl.a. hjælper med at organisere
de frivillige (som er medlemmer af organisationen). De er
med til at arrangere kurser og ’socials’/sammenkomster
samt ture til kulturelle aktiviteter. Medlemsskabet koster
årligt $ 500 pro persona og $ 780 for to. Denne fee dækker ugentlige ture til indkøb, bilkørsel af frivillige, excercise-klasser og foredrag relateret til aldring m.v. Services
derudover som man må betale for såsom reparationer i
hjemmet, hjemmehjælp osv. reduceres med 10 til 50 %
for medlemmerne. Det vigtigste er – mener mange – at
man kan få hjælp døgnet rundt blot ved at ringe til et
nummer, hvor en ansat kan tale med én og måske hjælpe
pr. telefon og ellers få fat på anden hjælp.

Der er visse forudsætninger knyttet til de
ovennævnte ydelser:
For A-delen gælder det, at der skal være 10% lokal match, altså egen-ydelse, hvilket man opnår
gennem det såkaldte in-kind fonds financerings
system, som betyder at de frivilliges timer ganges
med det $-beløb som den tilsvarende ydelse ville
koste andetsteds i byen.
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Europæiske eksempler på lignende modeller og
koncepter for Missing Link
Overalt i Europa er man i stigende grad opmærksom på,
at ældregenerationen stiller nye og større krav til ikke
bare omsorg, men livskvalitet.
Mange lande som f.eks. Italien har i lighed med Danmark
satset på at de ældre skal være længst muligt i eget hjem,
men det viser sig også her, at mange utilsigtede problemer
opstår, hvis de ældre og deres familier ikke har noget valg,
når der opstår problemer i dagligdagen fysisk eller mentalt.
Vi har gennem vores research dog også fundet, at der er
nye holdninger og gode forsøg på vej, som understøtter
vores synsvinkel med, at der er for de ældre et ”Missing
Link” mellem plejehjem og eget hjem, som der bør gøre
noget ved. Det følgende afsnit indeholder et mindre udpluk af positive eksempler fra Europa – valgt således, at
de belyser flere forskellige indgange til temaet.
Schweiz
Som et Schweizisk eksempel der i høj grad ligner de
amerikanske koncepter, har vi valgt at vise Residenza
Al Lido i Locarno (Nordenden af Lago Maggiore) suppleret med en artikel af lederen af Tertianum AG – Cesellschaft für da Wohnen im Alter, Hans Rudolf Bloechinger (Artikel i Wirtschaft mandag d. 21. nov. 2005)

Residenza al Lido i Locarno, Schweiz.

Residenza Al Lido i Locarno
Motto: Huset for individuelle ønsker!
Residenza Al Lido – blev åbnet allerede i 1988. Det er
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bygget af Ímmobilienfonds UBS Sima, som sammen
med Tertianum AG er Betriebergesellschaft og kvalitetsgarant over for beboerne.
Komplekset i ”middelhavs-stil” ligger direkte ud til en
park med sydens stemning – der er 5 etager med en 1etages pavillon-udbygning som skyder sig ud i parken i
forbindelse med en terrasse. Stedet er solrigt med 2.300
soltimer og en gennemsnitstemperatur på 15,5 grader
– Locarno kaldes også Schweiz’ solstue.
Bebyggelsen ligger tæt ved den gamle bydel med kultur- og
kunsttilbud, udflugtsmål og en offentlig promenade med
cafeer og restauranter. Busholdeplads uden for døren.
I komplekset findes bibliotek, ateliers og værksteder,
Bar La Farfalla med tilhørende have-terrasse, frisørsalon, pedicure, alle internetfaciliteter, varmtvandsbassin, fysioterapi og lægepraksis. Desuden har Golden
Age Clubs i Locarno til huse her.
Kultur- og aktivitetsprogrammet omfatter sang, musik,
forelæsninger, tegning og maling + andre hobbyaktiviteter – internet-kurser, regelmæssig gymnastik og biografeftermiddage.
Der er 87 boliger som 1-, 2- eller 3- rumsboliger. Husdyr
er velkomne. For særligt plejebehov har man 13 enkeltværelser til rådighed for hjælpere. Selve plejeafdelingen
har 18 sengepladser og for kortere eller længere feriebehov (familie, venner m.fl.) står der 2-3 rums ferieboliger
med al komfort parat.
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”Frisk vind i Senior/boligmarkedet” – interview med
Hans-Rudolf Bloechlinger – Chef for Tertianum AG og
tidligere var leder af Immobilien der Helvetia-PatriaVersicherung, hvor han har arbejdet for kvalitet og nye
urbane og arkitektoniske perspektiver på boligmarkedet
sammen med bl.a. kendte arkitekter som Herzog & DeMeuron, Meili & Peter samt L. Snozzi.
Siden juni 2005 har han været chef for Tertianum AG
– “Gesellschaft fur das Wohnen im Alter” – et selskab
som blev stiftet i maj samme år af Helvetia Patria sammen med Züricher Kantonalbank og Der Swiss Re – de
ejer nu 6 seniorresidenser og driver 9 andre videre.
Om ældrepolitik i forhold til boligmarkedet i Schweiz
siger H.R. Bloechlinger: Markedet er nu i stærk bevægelse og mange investorer står parat - seniorernes demografiske andel stiger også her! - foreløbig mest koncentration om boliger, men tilbud inden for pleje- og
servicesektoren står for som det næste. Der arbejdes
med den såkaldte Domus-plus-Modell, som retter sig
mod folk over 40 med en række individuelle løsninger
– Nogle af de serviceydelser som efterspørges er bl.a.
en udvidet trygheds- og sikkerhedsydelser som så skal
indbygges i de nye modeller og udbydes til andre eksisterende Seniorresidenz-enheder, der mangler forskellige serviceydelser. Det giver bedre økonomi og skaber
kontakt til fremtidige kunder!

Wilhelmiina, et urbant bolig- og servicecenter for
ældre i Helsinki, SF.

Finland
Her har vi valgt et eksempel fra Helsinki: Wilhelmiina
bolig- og servicecenter (Kilde: Victor Regnier: Design for
Projekt fokus på de meget ældre · 75+	Del V: bilag

Assisted Living, N.Y. 2002, pp. 163-68) Dette er en urban,
tæt ældrebebyggelse nær Helsinkis centrum og med tilknyttet rehabilitering, demens-afsnit og en multiserviceenhed i en 3-8 etagers bebyggelse – det er opført i 1996
(ark. Siitonen). Det fungerer nærmest som en AL-enhed.
Der er 60 boliger for svage ældre opbygget som ”clusters”,
37 såkaldte service-lejligheder og 26 demens-lejligheder
i 2 afsnit og 48 sengepladser i rehabiliteringsafsnittet.
Man har i det fysiske udtryk og i organiseringen tilstræbt en af-institutionalisering – de 60 boligenheder
ligger i 4-etages blokke med neighbourhoods af 15 på
hver etage, som igen er underdelt i 3 ”family clusters”
som er placeret i tre af de fire hjørner på hver etage.
I midten og i det 4. hjørne er der fælles opholdsrum
for socialt samvær på tværs. Hver af de enkelte enheder
har en dagligstue, en spisestue med balkon udenfor. De
særlige service-lejligheder er placeret i en 8-etagers bygning med 5 bo-enheder på hver etage også med fælles
opholdsfaciliteter, balkon m.v.
Servicecentret er centralnervesystemet i komplekset.
Her findes swimmingpool, restaurant, fysioterapi og
adgang til en række specialister. Servicecentret har et
meget stort centralt lobby-og-opholdsrum, som binder
kompleksets 3 bygningsmæssige enheder sammen og
står i direkte forbindelse med spise-restauranten.
Det tiltalende i det finske eksempel er det meget levende
layout som skaber samspil mellem de enkelte enheder
og gode relationer mellem inde- og ude-arealer. Variation også i materialevalg og masser af lys.
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Sverige
Sverige har som Danmark satset meget på såkaldt peripatetisk omsorg – altså hjemmepleje, men også her er
der forsøg i gang med alternativer. Sverige har en lang
tradition for, at boligbyggeriet skulle være socialt og tilgængeligt for alle (siden 1977) – altså ikke måtte skabe
barrierer for handicappede, heriblandt de ældre. Som
eksempel på et stort byggeri, hvor dette princip er gennemført, er Minneberg i Stockholm fra 1987 med i alt
900 lejligheder – hver i snit på 90 m2 (HSB byggeri – arbejderbevægelsens boligselskab startet 1923) 10 af lejlighederne er specialdesignet i deres indretning til særligt hårdt ramte beboere. Et i øvrigt dansk servicefirma
er tilknyttet komplekset og yder den nødvendige hjælp
til de dagligdags funktioner suppleret af en sygeplejerske på permanent tilkald samt en deltids fysioterapeut
og beskæftigelsesterapeut.
Som et vigtigt supplement til HSB-bebyggelserne er der
nu oprettet ca. 80 pensionist- og seniorklubber, som
altid har åbne døre, så man kan samles improviseret
udover de regulære arrangementer. Der opkræves en
betaling af medlemmerne, men boligselskabet bidrager
betragteligt og der suppleres med lotterier, basarer m.v.

Wozoko- MVRDVs helt utraditionelle ældreboligbebyggelse i Osdorp v. Amsterdam NL
Overloop-kompelset i Almere-Haven
(ark. H. Hertzberger) NL

Holland
Holland gør meget ud af den såkaldte ”op maat”-filosofi, hvilket betyder at plejen designes til at passe til
den enkelte beboer i stedet for at være bestemt af personale-krav. Dette omhandler bl.a. det, de kalder ”plusgrading”, hvilket vil sige en opgradering af de mange
eksisterende hjem for ældre og handicappede.
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Men derudover bygges der naturligvis komplekser til
ældre, og hvor man i England mere spreder de ældre
i mindre bebyggelser, har man i Holland valgt ofte at
samle de ældre i større enheder som udgør et lille samfund. For arkitekten Hermann Hertzberger er fællesskabet netop vigtigt også med det omgivende lokalsamfund
samt at designet gerne skulle invitere beboerne til interaktion. Principperne har han gennemført i en meget
menneskelig moderne stil allerede i 1985 med sin Last
Resort bebyggelse De Overloop i Almere-Haven, en ny
by SØ for Amsterdam 1987, hvor han tydeligvis gør sit
yderste for at nedbryde det institutionelle præge og givet sted en lys- og lystfyldt atmosfære. Bl.a. via de åbne
karnap-glaspartier (à la spanske miradors) ud til det
grønne område som bygningskomplekset omkranser,
giver stor kvalitet – selve haveanlægget og nærheden til
vand er en attraktion. Hjertet i komplekset (som også
omfatter gårdhavehuse) er den højeste bygning på 4 etager + et taglandskab som sammenknytter de tre fløje. De
største fælles arealer er central-hall’en med tilstødende
spisesal, hvor folk udefra også kan komme - og så haven. Det høje åbne rum med gallerier /balkoner har en
fin stemning med store vinduer og ovenlys. Balkonerne
har glasåbninger så alle, også de i rullestol, kan se ned i
fællesrummet og også forbindelsen fra lejlighederne ud
til disse åbne balkoner er meget gennemtænkt. Desuden
er der for enden af forbindelsesgangene konsekvent en
udvidelse med glasparti som naturligt bliver samlingssteder. Rumforløbene er bevidst gjort dobbelttydige
med overlapninger bl.a. med fleksible åbninger (Kilde:
The Architectural Review 1058/1985 samt V. Regnier:
Design for Assisted Living, N.Y. 2002)
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Helt anderledes, men også præget af at nedbryde ”man
plejer”-syndromet er ark.gruppen MVRDV’s højst eksperimenterende Wozoko seniorbebyggelse i Osdorf, en forstad
til Amsterdam – en blok med 100 lejligheder til folk over
55 - slutstenen i et boligkvarter for ældre. Med indsigt i
ældre menneskers krav til boligen ville man skabe en række lejligheder, der kunne tilbyde beboerne en høj grad af
selvstændighed og store altan-uderum med jord og træer.

Det rummer 73 beboere – 7 af beboelsesenhederne er
for par. Der er en koncertsal og en stor udstillingshal tilknyttet, hvor både beboerne selv udfolder sig, såvel som
inviterede talenter udefra. Herudover er der atelier’er,
musikstudier, bibliotek, værksteder etc., som både giver
rum for personlig udfoldelse som plads til socialt samvær om fælles interesser. Dertil et meget skønt haveanlæg som betyder meget i miljøet.

Man fik så det problem, at hvis der skulle være lys og
luft til alle, var der kun plads til 87 boliger og bygherrekravet var 100 – ved at lave kraftige udkragninger på
den nordlige facade fandt man plads til de resterende
lejligheder, der bogstavelig talt hænger i fri luft som
skuffer, der er trukket for langt ud – til gengæld får de
masser af sollys fra øst og vest. Hver lejlighed er givet
forskellige rum via variation af vinduers placering, balkonstørrelse, farvesætning og materialitet. I underetagen er fællesfaciliteter placeret.

Spanien
Spanien har lanceret boligbyggeri for alle generationer
ud fra en konstatering af, at fødselsraten falder og befolkningen bliver stadigt ældre – man har brug for hinanden!
Og hverken de gamle eller de unge har i mange tilfælde
tilstrækkelig indkomst til de almindeligt udbudte boliger. Alicante Housing Town Board tilbyder nu lejeboliger til ældre (40 m2 for 120 Euros svarende til ca. 900 kr.
pr måned) og arbejder ud fra 3 principper:

Et særligt eksempel på en ældreboligenhed der baserer
sig på et intellektuelt fællesskab for beboerne er stiftelsen Rosa Spier Huis i Laren i det sydlige Holland.

Rosa Spier Huis i Larken NL – et særligt ældremiljø
for kunstnere og videnskabs-M/K. Rosa Spier
Huis’ udstillingshal er et vigtigt kontakt-led også
til omverdenen. Koncertsalen benyttes af stedets
udøvende musikere + inviterede udefra – samt også
til foredrag m.v.

Det særlige her er selektionen af beboerne som skaber
en helt unik atmosfære. Rosa Spier var en harpenist
(1891-1967) som gennem sine koncerter samlede ind til
stiftelsen af en fond som i 1969 fik åbnet dette center
for ældre videnskabsmænd og kunstnere M/K. Forudsætningen for at flytte ind er, at man stadigvæk er aktiv
og produktiv for det fælles miljø. Stedet er udvidet og
renoveret i 1992, så det nu har status af omsorgscenter.
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1. fra et arkitektonisk synspunkt er det vigtigt, at boligerne specielt tilpasses de ældres behov og har et fleksibelt lay-out. Prioritet til vedvarende energi og bio-klimatisk installation.
2. man vil yde højeste niveau af service på 2 niveauer
– dels for beboerne – dels for lokalområdet: store rum til
fælles faciliteter som f.eks. bibliotek, computerrum, socialt
samvær, vaskeservice m.v. der i høj grad også bruges som
dag-aktivitetscenter for de omkringboende samt som helsecenter og central for borgerservice i al almindelighed.
3. man ønsker blanding af aldersgrupper så i ældrebo99

liggruppen reserveres 20% af de billige boliger til unge,
hvilket har givet gode resultater.
Alicante har gennem en årrække kørt en sådan enhed i
den historiske bydel og andre 3 urbane bebyggelser er
realiseret i 2004-05 – hverken de gamle eller de unge vil
placeres uden for bylivet!
Komplekserne rummer ca. 250 lejligheder for alle generationer med urtehave, geriatrisk swimmingpool, motionsrum, solarium, TV-rum, vaskeri og afslapnings- og
haverum. Desuden et kombineret borger- og socialcenter (såkaldt markedsplads) med bank, beskæftigelses- og
kulturcenter, forelæsningssal og telecenter.
I hvert kompleks er der et dag-aktivitetscenter og to af
dem har Helsecenter + P-anlæg for de udefrakommende. Disse centre finansieres i fællesskab af stat, region
og kommune i et samarbejde mellem de forskellige
departementer for sundhed, socialvæsen, bolig, trafik,
handel osv.

Stueplan i Les Magnolias i Longjumeau F, hvor
ælderboligafsnittet deler fællesfaciliterer med hospitalet ved siden af.
Loungen sammesteds der fungerer som en lokal
service og markedsplads.
Saint Dié med konceptet ’Turbulences’ / Turbulenser
– et sensitivt omsorgscenter baseret på stimuli.

Frankrig
Pensionisters og ældres vilkår et varmt emne i Frankrig.
Under organisationen Plan et Construction har man siden 1990’erne haft et særligt program kaldet SEPIA som
skal fremme eksperimentalt og innovativt boligbyggeri
for de ældre. Et af eksemplerne er et ældrecenter fra
Montréal du Gers (ark. T. Nabères & J. Fourcade, 1995)
– Stedet er ikke så stort, men inkorporerer med held et
ældre landhus sammen med nyt byggeri og kobler sig på
en nærliggende lægeklinik og fritidsaktiviteter – altså
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en kreativ adaptionsmodel i mindre skala. (kilde: New
Housing Concepts 1999 og Techniques & Architectures
424/1996)
Et eksempel i den større skala er et program, som kombinerer et privat ældreboligcenter ”Les Magnolias” med
et geriatrisk hospital i Longjumeau som så deler multifunktionelle arealer (ark. Bruno Willerval). Konceptet er
et landsbytorv – et sted som fremmer tilfældige møder
og blander aktiviteterne og hvor design og møblering
har høj kvalitet og støtter genkendelse og stedsidentitet. På torvet, L’éspace Laudinat mødes man også med
familie, venner, udefra, ansatte osv. Blandt de fælles aktiviteter for de i alt 250 beboere, hvoraf 50% er her long
term, er en 500 m2 fællessal til optræden, forelæsninger
osv., en café, et cafeteria, en aviskiosk, et bibliotek, et
oratorium, en hvile-/meditations-zone og et værksted.
Man indbyder kunstnere, har udstillinger og forestillinger, koncerter, debatter om litteratur, aktuelle emner
etc. I den tilhørende park organiseres barbecues og forskellige haveaktiviteter, bl.a. i drivhus – og stiforløb er
udlagt ud fra at skulle give en sansemæssig stimulans
og gøre det muligt at gå på opdagelse uden at blive væk.
Restauranten ”Charleston” har en terrasse i det grønne
– og der holdes også geder og ponyer til glæde også for
de besøgende børn. (Kilde: Creé 278/1999).
En anden inspirationskilde har været centret ”Turbulences” som åbnede 1996 i Saint-Dié-des-Vosges, en
gammel industriby i Meuse-dalen i det NØ-lige Frankrig. ”Turbulens-conceptet” (ark. Hennin-Normier-LeLièvre) er blevet en slags prototype for en ny generation
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af omsorgscentre, som knytter sig tæt til bycentret - i
dette tilfælde er centret rettet mod mentalt handicappede børn og voksne, men mange af principperne er lige
så anvendelige i ældre-sektoren. Stedets koncept tager
udgangspunkt i ”sensitive stimulus” og benytter sig af
en blanding af professionel og frivillig stab med satsning på en kombination af sociale aktiviteter, træning
og uddannelse og en urban integration. Bygningerne er
i 2-3 etager - 40 bor fast på stedet som nyder godt af
det meget udadrettede dag-/aktivitets-center. Man inviterer byens skolebørn, ældre osv. med bl.a. en kaminhygge-krog, en multi-screen-TV-væg, et akvarium og
et ”musikalsk” skakbræt-gulv. Der er et åbent køkkenspiseafsnit, swimmingpool, fysioterapi- og klasserum i
underetagen. Reception, administration klasserum, træning og ophold for sengeliggende er på 1.sal, og øverst
er der flere klasseværelser bl.a. for skolebørn fra byen,
som i en uge af gangen er med i systemet for at fremme
den indbyrdes forståelse. (kilde The Architectural review 1193/1996 p. 48-53)
Sunrise Senior Living har en række aflæggere i Europa,
specielt England og Tyskland (hovedorganisationen for
Europa er i Frankfurt am Main) – f.eks. i England: Sunrise
at Frognal House, Sidcup, Kent og Sunrise Domizile für
Senioren i Hamburg og i Frankfurt. Konceptet svarer til
det som er beskrevet under AL- eksemplerne fra USA.

Sunrise-organisationen har udbredt sit koncept
i Europa – her i Frankfurt am Main, Tyskland.
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Del VI: efterskrift
Hovedpointer fra et afprøvningsseminar afholdt i center
for bolig og velfærd d. 4.5.2006 vedrørende realiseringsmuligheder for en ny type boligmiljøer for de meget ældre (75+) sammenfattet af centerleder Hans kristensen.
Dette efterskrift opsummerer nogle hovedpointer fra et
afprøvningsseminar, hvor realiseringsmulighederne for
de nye typer boligmiljøer for de meget ældre, som er
beskrevet i denne rapports tidligere dele blev drøftet.
Seminarets deltagere var repræsentanter for nogle af de
parter, som kunne tænkes at være med til en realisering
af de ideer om forskellige former for bolig- og servicetilbud som er beskrevet i rapporten. Der var i alt elleve
repræsentanter med i seminaret. Desuden deltog fire
af følgegruppens medlemmer, rapportens forfattere og
centret leder og sekretær.

der mulighed for hjælp efter behov, og der indgår
også plejeboliger, afsnit for demente og hospice,
og de dertil knyttede pleje- og servicefunktioner.
BoPLUS II:
Omfatter ca. 60-100 boliger, som sigter på beboere, der har brug for hjælp i dagligdagen. Også
her indgår plejeboliger og hospice. Men omfanget
af fællesfaciliteter er færre end i BoPlus I, men
omfatter dog lokale køkken-alrum til fælles spisning og hygge, restaurant, café, aktivitetscenter
og bibliotek.

Rapporten skitserer fire forskellige former for tilbud til
de meget ældre:

BoPLUS III:
Er en ”service-overbygning” til beboere i eget
hjem, som både omfatter hjælp til iværksættelse
af sociale aktiviteter og hjemmehjælp og –pleje.
Organiseringen baseres både på frivillige og på
professionelt personale.

BoPLUS I:
Omfatter som minimum 150-200 boliger, som
danner et eget lokalsamfund med fællesfaciliteter
som wellness-center, auditorium, restaurant, café
mv. Hovedparten af beboerne er selvhjulpne, når
de flytter ind. Men når svækkelserne kommer, er

(Bo)PLUS IV:
Er et dag/aktivitetscenter, som føjes til et eksisterende eller nyt boligområde, ældreboligområde
eller omsorgscenter. Centret tilbyder både service
og aktiviteter til beboerne i ældreboligområdet og
til omkringboende iøvrigt.
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I diskussionen – og kommentarerne – var det især BoPLUS I og II, som var i fokus, med deres kombination
af bolig, aktivitet og pleje. De to andre varianter indeholder ikke kombinerede bolig- og servicetilbud, men
kan ses som supplerende valgmuligheder i eksisterende
eller kommende ældreboligområder. I det følgende er
kommentarernes og diskussionernes hovedpointer resumeret i en række tematiske afsnit.
Er der behov for en ny boligtype (BoPLUS I-II)?
Besvarelsen af dette helt grundlæggende spørgsmål var
fra de flestes side et: ja, men….
Begrundelsen for ja’et er: at der er – eller bliver – behov
for en boligform mellem eget hjem og plejehjemmet (et i
dag ”missing link”), da der i de kommende år vil komme
mange flere ældre, som vil være langt mere servicekrævende end den nuværende beskedne og tilbageholdende
ældregeneration. En væsentlig del af den nye generation
af ældre vil ydermere være i besiddelse af en boligformue
(friværdi i egen bolig), samt af pensionsordninger, der går
(langt) ud over de offentlige ydelser, som kommer i form
folkepension og ATP tilbagebetaling. Der er med andre
ord udsigt til en både stor, krævende og betalingsdygtig
generation af meget ældre, som måske i større udstrækning end nutidens ældre også vil være mere indstillet på
at flytte efter boliger med service og sikkerhed.
Der er samtidigt en langsom holdningsændring undervejs, hvor det bliver mere almindeligt, at man selv vil
vælge (og betale for) individuelle løsninger og tilvalg på
en række af livets områder. Denne tendens accelereres
af, at de hidtidige kollektive bolig, og især pleje- og serviceløsninger langsomt forringes.
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Hovedidéen i BoPLUS I og i nogen grad også i BoPLUS
II er dog ikke alene et spørgsmål om boliger med service
og betalingen herfor. Det handler også om at bringe ældre mennesker sammen, som endnu er så friske, at de
kan have glæde af hinanden. Samme idé, som ligger bag
etableringen af bofællesskaber for (yngre) ældre, men
med den forskel, at der er lagt vægt på, at organiseringen
af de sociale og kulturelle aktiviteter ikke overlades til
tilfældigheder, men indgår som en del af bolig-service
komplekset, som varetages af professionelle og frivillige
i forening. En side af dette er, at de bolig- og især servicetilbud, som BoPLUS I og II omfatter, vil kunne sammensættes således, at beboere med interessefællesskab
kan få ”skræddersyet” tilbudene efter egne behov, og
ikke – som nu – efter en meget lav fællesnævner. Betydningen af vedvarende intellektuel og kulturel stimulering, til forebyggelse af mental alderdomssvækkelse, er
velkendt – men imødekommes kun i begrænset omfang
i de nuværende boligtilbud til ældre. BoPLUS I og II er
netop baseret på at imødekomme disse behov.
Behov for nye blandingsformer mellem offentlig og privat service
Det kunne tænkes, at der var gensidige fordele ved i
fremtiden at udvikle nye blandingsformer mellem offentlig og privat service, hvor visitationskravet for det
offentliges ”bidrag” enten lempes eller bortfalder, hvis
den private betaling er tilpas stor. Eller hvor blandingsformen forhandles mellem kommunen og den enkelte.
Den kommunale interesse i sådanne løsninger kunne
være, at en tidligere – og mindre omfattende – indsats
kunne virke forebyggende og udsætte den omfattende
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og dyre indsats. Den enkeltes interesse ville være, at
få en vis offentlig støtte til at sikre sig et mere komfortabelt ældreliv, hvor den enkelte kunne tilkøbe sig et
serviceniveau på et væsentligt højere niveau, end det
de kommunale ordninger åbner for. En ordning, som i
nogen grad ligner denne blandingsmodel, var Hjemmeserviceordningen, som netop gjorde alle mulige former
for privat service både let tilgængelig, fordi der opstod
en række (mindre) fuldt legale hjemmeservicefirmaer,
og samtidigt relativt billig for den enkelte, fordi de offentlige tilskud holdt kundens timepris ned på et niveau, som var sammenligneligt med prisniveauet for
”sort arbejde”. Desværre valgte den borgerlige regering
at afskaffe ordningen efter regeringsskiftet i 2001.
Fra flere sider blev der i afprøvningsseminaret peget på behovet for udviklingen af sådanne (nye) blandingsformer,
hvor privat og kommunal betaling blandes, hvor pensionskasser og –ordninger sammen med kreditforeninger udvikler nye finansielle blandingsprodukter og hvor private ejer, andels- og/eller almene boligformer også kombineres.
Boliger og bomiljøer kan opføres og (i dele af landet)
afsættes uden problemer
Det var en fælles opfattelse blandt deltagerne i afprøvningsseminaret, at der intet er til hinder for, at boligdelen af både BoPLUS I og II kan opføres og sælges uden
problemer i de dele af landet, hvor der er pres på boligmarkedet, dvs. i Hovedstadsområdet, Århusområdet og
Trekantområdet.
En beslægtet boligform er bofællesskaber for ældre,
som der løbende etablere nye af. Der findes i dag ca.
3000 seniorbofællesskaber, og bestanden vokser. Det er
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imidlertid erfaringen, at der for hver 100, der melder
interesse i et bofællesskab projekt, normalt kun er ca.
20 tilbage når projektet er realiseret. Bofællesskaberne
savner dog – sammenlignet med BoPLUS I og II – de forskellige former for service- og aktivitetstilbud, og er således kun i begrænset omfang sammenlignelige. Det er
endvidere en erfaring, at bofællesskabernes beboere nok
kan hjælpe hinanden med en række praktiske og sociale
ting, men at grænsen for hjælp går ved den personlige
pleje, som skal sikres gennem professionel hjælp.
Lidt mere i samme ånd som BoPLUS I og II er kollektivhusene, hvor en række fælles funktioner, som kan aflaste
den enkelte beboer i dagligdagen, er henlagt til en fælles ”vagt- eller servicecentral” ligesom der var (er?) en
fælles restaurant, med en eller anden grad af ”tvungen”
fællesspisning. Selvom modellen virker som et oplagt
bolig og servicetilbud, så har de eksisterende kollektivhuse haft svært ved at opretholde det serviceniveau, som
fandtes tidligere (1930-50’erne), og der har næsten ingen
tilvækst været til bestanden af kollektivhuse. Der savnes
en forklaring på den manglende succes. En delforklaring
kunne være, at det i teorien er attraktivt med de forskellige servicefunktioner, men at det ”tvangselement” (man
skal betale til ordningerne, hvad enten man bruger dem
eller ej) som har været en del af kollektivhusets drift, irriterer folk. Det er i teorien dejligt med et dagligt tilbud
om færdiglavet varm mad, som en del af kollektivhusets boligtilbud, specielt i familier, hvor begge arbejder
ude på fuld tid. Men i praksis har det vist sig, at beboerne gerne spiser ude, men at de foretrækker selv at finde
spisestedet – dvs. valgmuligheder.
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Kunne BoPLUS bygges og drives som almene boliger?
Den almene boligform kunne være fristende som rammen om udviklingen af BoPLUS I og II. Her findes en
organisationsform, som har rutine i opførelse, drift og
vedligehold af bygninger og friarealer. Og i de fleste
nyere almene boligbebyggelser indgår allerede et beboerhus, som kunne være begyndelsen på den service-,
kultur- og wellness enhed, som indgår i BoPLUS I modellen. Ydermere ville en blanding af almene boliger på
helt normale vilkår og forskellige grader af almene medejerboliger, kunne bidrage til, at adgangen til BoPLUS
I og II demokratiseres, således at det ikke kun bliver et
boalternativ for dem, der kan forlade en ejerbolig med
en stor friværdi. En lang række af eksisterende ældreegnede boliger og plejehjem er – hvad boligerne angår
– da også organiseret som almene boliger.
Men de almene boligselskaber er lovgivningsmæssigt
stækket, således at organiseringen af servicetilbud, der
går ud over vedligeholdelsen af bygninger og friarealer,
ikke er tilladt. I de eksisterende plejehjem er denne del
af servicen derfor organiseret kommunalt, i princippet
på linje med hjemmehjælp og –pleje i alle mulige andre
boliger i kommunen, og således at der kræves visitation
til service- og plejen. Reglerne for de almene boligselskabers aktiviteter lægger også hindringer i vejen for, at
den bygnings- og friarealmæssige service kan udstrækkes til ejer- og andelsboliger i samme – eller tilgrænsende – bebyggelse som de almene. Så selv på dette begrænsede område er en produktudvikling ikke mulig for
de almene boligselskaber i dag.
I og med, at ideen i BoPLUS I og II netop er, at man
samtidigt vælger bolig og service, og at man selv vælgProjekt fokus på de meget ældre · 75+	Del VI: Efterskrift

er serviceniveauet, så er det p.t. måske nok muligt at
opføre BoPLUS I og II som almene boliger, men ikke
muligt at drive dem som sådan, da visitationsprincippet
kommer på tværs.
Hvordan kunne BoPLUS I og II så bygges og drives?
I diskussionen om hvem der alternativt kunne bygge
og drive bolig- og servicetilbud som BoPLUS I og II var
konklusionen, at der næppe vil være problemer med at
finde bygherrer og investorer i boligdelen, men at det
kræver en meget stor fleksibilitet og kreativitet fra kommunal side, at gå ind i en driftsaftale vedrørende servicedelen, hvor det ikke er gængse visitationsprincipper, der afgør om driften kan blive støttet fra kommunal
side. Der var enighed om, at det ville være ønskeligt, at
nogle kommuner enten på eget initiativ turde etablere
grænseoverskridende forsøg – eller at der, endnu mere
ønskværdigt, blev givet grønt lys for sådanne forsøgsordninger fra statens side.
Men hvis idéerne skal realiseres hurtigt var konklusionen, at det formentligt må gøres i helt privat regi, således
at beboerne selv betaler for den ekstra service, der er
knyttet til boligerne, som dog kunne tænkes opført både
som ejer-, andels- og/eller almene lejeboliger.
Hvorledes kunne BoPLUS I og II finansieres?
Det er vanskeligt at sammenligne prisniveauet for de
amerikanske og europæiske bolig- og servicetilbud, som
ligger bag BoPLUS I og II, med det prisniveau en dansk
løsning vil komme op på. Men med stor usikkerhed blev
det dog af et par af seminarets deltagere skønnet, at det
amerikanske omkostningsniveau ved den kombinerede
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bolig- og servicedel for demente ikke afviger markant fra
det danske niveau. Dette niveau er – for service/plejedelen på omkring 600.000 kr. pr. år, og for boligdelen
afhængig af størrelse, udstyr, ejerform og finansieringsform på 100.000-200.000 kr. pr. år. Dette niveau ligger
væsentligt over prisniveauet for den langt mindre service- og plejeintensive boligform, som man må forvente
at raske ældre vil have behov for og vil vælge. Hvis service/plejeomfanget for raske ældre f.eks. lå på hjælp i 5
timer pr. uge ville det med ”sort service” koste ca. 40.000
kr. pr. år, og ca. det dobbelte på det normale marked.
For ældre mennesker med stor friværdi og gode pensioner vil disse sidstnævnte priser ikke være afskrækkende – men for dem der kun har folkepensionen er de
urealistiske. De må vente til de kan visiteres til en ”gratis” ydelse fra det offentlige.
For boligejere kunne et muligt element i denne sammenhæng være udviklingen af nye finansieringsformer
til dækning af både bolig og service/plejedelen, som
f.eks. kunne bestå i videreudvikling af de allerede eksisterende nedsparingslån eller ordningerne med kommunal indefrysning af ejendomsskatter eller som kunne
udformes som forsikringsordninger, hvor friværdien
helt eller delvist indskydes i ordningen f.eks. til etableringen af en livrente.

Men’et refererer til de vanskeligheder, som seminarets
deltagere så for realiseringen i forhold til de aktuelle
regler.
For det første, at der i både BoPLUS I og II er lagt op til
at udvikle en integreret ”pakke” omfattende både bolig
og service, hvor det er kombinationen af bolig og service
man vælger, og hvor man flytter til den nye bolig, hvor
dette opnås. Denne organisationsform er grundlæggende i strid med den model, som den danske ældreomsorg
og botilbuddene til ældre i dag er bygget op efter. For
at sikre, at ældre kan blive boende længst muligt i eget
hjem, har man udviklet hjemmehjælp og hjemmepleje,
som – efter visitation - flytter hjælpen og servicen ud til
de ældre, der hvor de bor, frem for – som tidligere – at
flytte de ældre hen til servicen, sådan som det var tilfældet på alderdoms- og plejehjemmene. Tildelingen af
hjælpen er baseret på visitation. Det kan vise sig meget
vanskeligt for etableringen af den integrerede bolig/service løsning i BoPLUS I og II, at den for nogle vil ligne
et ”tilbageskridt” til fortidens alderdomshjem eller De
Gamles By. Der er dog en række kommuner, som samlokaliserer ældreegnede boliger med kommunens aktivitets- og plejecenter, og således muliggør en kombination
mellem ældreboliger og adgangen til service. Dog uden
nogen form for driftmæssigt fællesskab.

Men:
Bolig og service er med vilje blevet adskilt i den danske
ældreforsorg
Som nævnt i indledningen var svaret på, om der er
behov for at udvikle ideerne i BoPLUS I og II, et: ja,
men…

Og:
Ældreomsorg og –service er noget man får, ikke noget
man ”køber”
Den danske ældreomsorg og –service er ”gratis”: man
skal ikke betale for den, forudsat at man er blevet visiteret til servicen. Eller sagt på en anden måde, man
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har igennem livet betalt for den over skatten. Det gode
herved er, at ingen afskæres fra omsorg og service af
økonomiske grunde, når de bliver gamle og får behov
for hjælp. Det dårlige er, at det kan blive uhyre svært,
at etablere et marked for ældreomsorg og –service, fordi
man – hvis man bliver nødlidende nok – er berettiget
til at få hele ydelsen ”gratis”. Denne skarpe opdeling er
også en barriere for udviklingen af nye hybrid former,
hvor den betalingsvilje der allerede er konstateret på
helbredsområdet, kunne udvikles til også at åbne for en
produktudvikling på (ældre)service området.
Konklusion
Seminarets konklusion er således, at der enten allerede er – eller inden for en overskuelig årrække bliver
– et markant behov for at udvikle nye boligformer, som
kombinerer bolig, service og pleje på linje med den model, der er skitseret i BoPLUS I og II.
Boligformen vil dog næppe – med det nuværende regelsæt og den nuværende kommunale praksis – kunne realiseres i offentligt regi. Der må derfor i første omgang
formentligt blive tale om, at realisere formen i privat
regi, og muligvis i en lidt mindre ambitiøs form, hvor
især den tungere og omkostningsfulde plejedel ikke
medtages. Men selv i en sådan form vil der være en risiko for, at boligformen bliver udsat for kritik for at være
”alene for de rige”.
Der blev dog også på seminaret udtrykt, at det ville være
meget ønskeligt, at der blev gennemført konkrete forsøg
med realiseringen af det samlede BoPLUS I eller II i et
kombineret privat/offentligt regi, hvor der udvikles nye
blandede finansieringsformer for service- og plejedelen
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med den kommune, hvori projektet realiseres. Hvis en
sådan forsøgsordning kunne etableres blev det fra flere
sider i mødet sagt, at så ville bygningsdelen ikke volde
uoverstigelige problemer – uanset valget af ejerform.

Bilag
Deltagere i afprøvningsseminaret d. 4.5.2006
· Byggechef Erik Præstegaard, 3B
· Direktør Palle Adamsen, Lejerbo
· Projektleder Marianne Kofoed, Fonden Realdania
· Byggechef Rolf Andersson, KAB
· Udviklingschef Johan Skovstrup, Sjælsø Gruppen A/S
· Ejendomschef Torben Suhr, Danica Ejendomme
· Vicekontorchef Jean-Pierre Reffs, Københavns
Kommunes Sundhedsforvaltning
· Konsulent Margrethe Kähler, Ældre Sagen
· Formand Palle Simonsen, Ældreboligrådet
· Konsulent Kirsten Hebo, Kuben
· Direktør Carsten West, Kuben
· Seniorforsker Georg Gottschalk, SBi
· Specialkonsulent Jonas Møller, Dansk Byggeri
· Direktør Kurt Albæk, Sadolin og Albæk
· Institutleder Peder Duelund Mortensen,
Kunstakademiets Arkitektskole
· Arkitekt Karin Skousbøll, Kunstakademiets
Arkitektskole
· Arkitekt Aase Eriksen, Arkitektfirmaet
Aase Eriksen ApS
· Centerleder Hans Kristensen, Center for
Bolig og Velfærd
· Centersekretær Anne-Lise Schulze Andersen,
Center for Bolig og Velfærd
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Del VII: Appendiks
Site visits – USA
CCRC (Continued Care
Retirement Community)
Florida:
The Glenridge on Palmer Ranch
7333 Scotland Way,
Sarasota,Fl 34238-8515
Phone: 1 941 552 3591
Contact person:
Pam Overton, R.N.
Director of Health Services
Plymouth Harbor Inc.
700 John Ringling Boulevard
Sarasota,Florida 34236-1551
Phone: 1 941 361 7513
Contact persons:
Karen L. Anderson
Marketing Assistant
Gordon Okawa Director
Pennsylvania:
White Horse Village
535 Gradyville Road
Newtown Square,Pa 19073
Phone: 1 610 558 5791
Contact person: Dottie Mallon
VP of Marketing

AL (Assisted Living Community)

Reseda, Ca 91335
Jeffrey Cohen

Florida:
Sunset Lake Village
1121 Jacaranda Boulevard
Venice, Fl 34292
Phone: 1 941 497 1117
Contact person: Grayce Callahan
Administrator
Heron House East
2290 Cattlemen Road
Sarasota,Fl 34232
Phone: 1 941 378 5757
Contact person: Pauline Cook
Director of Marketing
California:
The Jewish Home for the Aging,
Eisenberg Village
18855 Victory Boulevard
Reseda, Ca 91335
Phone: 1 818 774 3306
Contact person:
Susan Leitch Manager
Jeffrey Cohen CEO
The Jewish Home for the Aging,
Grancelle Village
7150 Tampa Ave
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Sunrise Assisted Living of 		
Woodland Hills
20461 Ventura Boulevard
Woodland Hills, Ca 91364
1 818 346 9046
Contact person: Peder Koyama
Ex. Director
Activity Centers
Florida:
Senior Friendship Center
1888 Brother Geenen Way
Sarasota,Fl 34236
Phone: 1 941 556 3233
Contact person:
Debra Sandberg, EdD
Director of Corporate &
Foundation Development
Robert Carter, CEO
Senior Friendship Center
2350 Scenic Drive
Venice, Fl 34293
Phone: 1 941 584 0050
Contact person:
Kathleen Simonds
Services manager
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Site Visits – DK
Rosenlund omsorgscenter på
Gyngemosegård
Mørkhøjvej 336 i Herlev - 		
39 57 45 99 leder Helle Olsson 39 57 48 09
Rundvisning ved Laila Eriksen
+ besøg på demensafsnit, 		
leder Marita Bau
Krogholmgård
- bo & leve miljøer
Krogholmgårdsvej 1, Trørød
- leder Inge Sørensen 			
45 66 44 10 - lokal 10
Rundvisning ved afd.
leder Jette Boye
Humlehusene - bo & leve-miljøer
Humlehusene 1B, Albertslund
- leder Helene Dipgen
42 26 30 78
Stensvang plejecenter
(tidl. plejehjem)
Assensvej i Falsled pr. Fåborg
kommune - leder Signe Rønn
Hasselbo beskyttede boliger + 		
plejeboliger i 9-etages blok *
Bystævneparken 17 & 18,
Brønshøj - leder Lisbeth Strøh 		

38 27 41 34
leder Birgitte Lem afd. C
Pilehuset - aktivitetscenter for 		
demente - del af Birkebo også i
Bystævneparken
Leder Charlotte Agger
38 27 42 99
Samtale med Birgitte Lem og
rundvisning med
Kirsten Venneberg
Håndværkerforeningens
Plejehjem omsorgscenter med 		
tilknyttet
Rehabiliteringcenter.
Håndværkerhaven 49,
2450 Kbh. NV
Leder Anne Marie Jensen
39 69 34 11
OK-Plejehjemmet Lotte
Kochsvej 30,
1812 Frederiksberg C-.
Leder Thyra Frank ,
33212029 / 40145410
Absalonhus - ét af Kbh’s
nyeste plejecentre
Absalonsgade 35, 1658 Kbh. V-.
- leder Ole Andersen - 35 30 51 00
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Strandhøj - pleje- og
aktivitetscenter
Gylfesvej 17A i Espergærde
Leder Annette Hjorth
49 28 13 00
Lillevang omsorgscenter med
3 afdelinger og særlig
demens-enhed.
Lillevænget 1-107 i Farum –
Leder Annelia Jensen og Else 		
Marie Ladefoged - 60 16 45 26
Nybodergården Plejecenter
Kronprinsessegade 61, 		
1306 Kbh. K-.
Leder Jes Nybo Jensen
35 30 47 09 / 27 20 47 10
Peder Lykke Centret –
her specielt Daghøjskolen
Peder Lykkesvej 60-65,
2300 Kbh. S-.
Leder Birthe Kofoed 32 87 81 30

Design-ins
5 design-ins blev gennemført,
2 i USA og 3 i DK
1) Sarasota Florida:
Senior Friendship Center
2) Venice Florida:
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Senior Friendship Center
3) ansatte under
Københavns Kommunes
Sundhedsforvaltning
5) bofællesskabet Sambo (KAB)
i Havnestaden for folk over 50
3) pensionistgruppe / brugere
ved Peder Lykke Centrets
Daghøjskole

Konsulenter:
Psykiater, overlæge Dr. Med 		
Inger Greve-Isdahl
Afdelingsleder, Haukelands 		
Universitetssygehus, Bergen
Professor, arkitekt m.a.a.
Birgit Cold
NTNU, Trondhjem
Specialist i Environmental
Psychology

Frederik Bredahl-Petersen, Ph.D
Professor of Anthropology
Tilknyttet University of South 		
Florida, Sarasota
Joseph Gantz New York,
N.Y. USA
vedr. økonomi

Kontakter vi har haft i DK
og internationalt:
Højesteretssagfører
Steen Langebæk
KBE president i
EU-organisationen “Age”
bestyrelsemedlem i Ældresagen.
+45 39 63 42 82
Age-organisationen i Bruxelles –
Cathrine Daurele
(+32 22 80 14 70
www.age-platform.org
Københavns Kommunes
Sundhedsforvaltning
Leder af ældreprogrammet 		
Hanne Backe (35 30 35 35)
Eva Algreen-Petersen , MPH
Plejecentret Kirsebærhaven i 		
Valby –
Hospice Forum form.
Ole Bang i Ålborg
Anne Maj Kruse - Videnscenter
for Lindrende, Aalborg

Hugo Tietze - Københavns
kommunes Sundhedsforvaltning
Manfredo Mafredini –
Arkitekt fra Milano som
arbejder med Research: elderly
housing in Italy
Karen Hedvig Legarth –
ergoterapeut
Thyra Frank – leder af
OK-Plejehjemmet Lotte
Helen Welling - ark., lektor –
vedr. NL-forhold
Medarbejder på IT ark.
studerende Signe Thora Larsen
Claire Roumet – Secretary
General of CECODHAS
(the European Liaison for Social
housing, Bruxelles)
Hans Joachim Schultz, Lugano,
Schweiz
- vedr. Schweiziske forhold

Filmproducent Stine Korst
(film om ældre og demente)
Margrethe Kähler, Ældresagen
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Bøger
Successful Aging
John W Rowe, M.D.
Robert L.Kahn, Ph.D.
Pantheon Books,
New York,1998
Elderly People and the
Environment
Ed. Irwin Altman,
M.Powel Lawton,
and Joachim F.Wohlwill
Plenum Press, New York , 1984
Housing the Aged
Victor Regnier, Jon Pynoos
Elsevier, Amsterdam, 1984

Visdommens Paradoks
E. Goldberg, New York 2003
Assisted Living,
Editors:
Sheryl Zimmerman, Ph.D.
Philip D. Sloane, MD, MPH
J. Kevin Eckert. Ph.D.
John Hopkins University,
Baltimore and London, 2001
Svein Olav Daatland :
Future housing for the elderly.
Innovation and Perspectives
from the Nordic Countries, 2000

Design for Assisted Living,
Victor Regnier, FAIA,
John Wiley & Sons, Inc.,
New York, 2002

G. Gottschalk: Residential and
Community Services for the
elderly in the EC-countries with
special reference to the Danish
situation, 1993

General Psychology
Douglas H. Fryer, Edwin R. 		
Henry, and Charles P.Sparks
Barnes and Noble Inc.,
New York, 1959

M. Fich & P. Duelund
Mortensen: Old People’s 		
Houses. An Architectural guide
to housing for the elderly in 		
greater Copenhagen, 1995

Aesthetics, Well-being and
Health, Birgit Cold,
Arnulf Kolstad, Stig Larssæther
Norsk Form, Oslo, 1998

Institut for Fremtidsforskning:
Bag Facaden – scenarier for 		
fremtidens boliger til ældre mod
2014, 2004
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Tidsskrifter:
Ældresagen: Temanr. om
Demens, 2000
Byggeplads DK 3/2004:
Genoptræningscenter ved
Skovbrynet, Holte
Byggeri 3/ 2005:
Ærtebjerghaven, Odense
Arkitekten 14/2004: Boliger til
Fremtidens Ældre (Resumé af 		
Bag Facaden-rapport)
Baumeister 2/1999:
Thema: Weder Altesheim noch
Seniorresidenz
Arkitektur 7/1999: Særnummer
om ældreboliger
Byggeri 6/2003: En lys Fremtid
(om Lions Park, Nørresu7ndby)
Techniques &Architecture
424/1996 : Lieux des Vieillesse et
du Handicap
Journal: Nursing & Health Care,
Volume 10, 1990: The Environment and the Quality of Life in
long-term institutions
Arkfocus 1/2006
Journal: Nursing & Health Care,
Volume 10, 1990
The Environment and the Quality
of Life in long-term institutions
The architectural Review 		
1193/1996, 1058/1985
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