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1. Indledning 

 

Et af formålene med Plejeboligreformen i 1996 og ældreboligreformen i 1987 var at sikre en gradvis udfas-

ning af utidssvarende plejehjemsboliger og beskyttede boliger også kaldet § 192-plejehjem, ved at erstatte 

disse med moderne og tidssvarende ældre- og plejeboliger. De eksisterende plejehjem under servicelovens 

§ 192 kan fortsat anvendes, men skal udfases. 

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i december 2006 at gennemføre en grundlæggende modernisering 

af plejeboligerne i Frederiksberg Kommune. Moderniseringen af plejeboligerne gennemføres på den bag-

grund efter en politisk vedtaget masterplan, der siden 2006 er vedtaget én gang årligt.  

Masterplanen er med til at understøtte intentionerne bag Bæredygtigt Frederiksberg inden for rammerne 

af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Masterplanen har dermed fokus på at udvikle kerne-

velfærd, by og miljø som understøtter et godt og udviklende liv for borgerne på Frederiksberg både nu og i 

fremtiden. Dette for at sikre tidssvarende plejeboliger og kapacitet, der sikrer borgerne en plejebolig, når 

de ikke længere kan klare sig i eget hjem. Men også med henblik på at byggeriet skal støtte op om lokalom-

rådet. 

Masterplanen består af to grundlæggende spor: 

1. Modernisering med fokus på udfasning af utidssvarende plejehjem for at styrke kvalitet, faglighed 

og økonomi til gavn for den enkelte borger. Dette realiseres enten ved at modernisere eksisterende 

plejehjem eller ved at bygge nyt, hvor det ikke er muligt at modernisere den eksisterende bygning.  

 

Målet er at sikre tidssvarende plejeboliger for alle borgere, der har omfattende behov for døgn-

dækkende pleje og omsorg. Dette indbefatter eksempelvis bad i alle boliger, ny teknologi, styrkede 

arbejdsmiljøforhold, gode tilgængelighedsforhold, ægtefælleboliger samt gode udearealer. 

 

2. Kapacitet med fokus på den fremadrettede fleksible planlægning af plejeboligkapaciteten, med ud-

gangspunkt i fremskrivningen af behovet for plejeboliger. 

Moderniseringsprojekterne har i en årrække udgjort det bærende og drivende spor i masterplanen med en 

målsætning om snarest muligt at udfase de sidste af kommunens utidssvarende boliger. Med de seneste 

års stødt stigende efterspørgsel har der imidlertid været et tiltagende fokus på kapacitetssporet i master-

planen. Derfor har Frederiksberg Kommune haft held med at kombinere modernisering og kapacitet i løs-

ningerne. Mange moderniseringer har således medført udvidelse af kapaciteten. 

Med masterplanen for 2021 blev moderniseringssporet – og dermed udfasning af de sidste utidssvarende 

plejeboliger, forlænget med tre år fra 2026 til 2029 som følge af forsinkelser i projekterne Ingeborggården 

og Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden ligesom Diakonissestiftelsen meddelte, at de ikke ønskede at bygge 

nye plejeboliger men helt udtræde af masterplanen på sigt.  

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor med den foregående masterplan for 2021, at plejeboligmasterpla-

nen for 2022/Budget2023 skal sikre et beslutningsgrundlag for en så hurtig udfasning af utidssvarende boli-

ger som muligt. Ligeledes ønskede Kommunalbestyrelsen et konkret forslag til at imødekomme de kom-

mende års kapacitetsudfordringer. Af budgetforligsteksten fremgik således, at partierne ’noterer sig, at an-
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lægsplanen i budget 2021 sikrer, at der fortsat prioriteres en afslutning af plejeboligmasterplanen så mo-

derne og tidssvarende boliger planlægges og sikres så tidligt som muligt, og at der integreret i denne plan 

sikres en tilstrækkelig kapacitet på plejeboligpladser til den voksende ældrebefolkning’. 

Dette års masterplan viser, at Frederiksberg Kommune er godt på vej til at færdiggøre moderniseringen af 

kommunens utidssvarende plejehjem med konkrete løsninger for dels de plejehjem, der mangler at blive 

moderniseret, samt planer for at sikre den langsigtede kapacitetsudfordring. I tråd med Kommunalbestyrel-

sens ønske er der arbejdet med en løsning, hvor udfasningen af kommunens utidssvarende boliger fremryk-

kes. Dog viser masterplanen for 2022 også, at der er behov for at foretage en kapacitetstilpasning som følge 

af en faldende efterspørgsel sammenholdt med de foregående års prognoser. Dette beskrives i kapitlerne 

5, 6 og 7.  

Masterplanen omfatter 12 plejecentre. Indtil videre er Dronning Anne-Marie Centret, Kastanjehaven, OK-

Lotte og Akaciegården blevet moderniseret. Flintholm og Nimbus er nyetablerede. Lindehaven blev ibrugta-

get februar 2022 og erstattede blandt andet kapaciteten på Kong Frederik IX’s Hjem ligesom plejecentret 

tilvejebringer ny kapacitet. Østervang og OK-Centret Benedicte indgår ikke i moderniseringsplanerne, da de 

opfyldte kravene til moderne plejeboliger forud for vedtagelsen af masterplanen.  

Der er igangværende moderniseringsprojekter for Ingeborggården og Søndervang Plejecenter, hvor moder-

niseringen af Ingeborggården tillige tilvejebringer ny kapacitet ud over de eksisterende boliger. 

Betaniahjemmets kapacitet er hidtil forudsat erstattet af kapaciteten på Nyt Plejecenter på Hospitalsgrun-

den. Men dette års masterplan søges en ny erstatningskapacitet da Regionen fraflytter Hospitalsgrunden 

senere end først planlagt. 

Diakonissestiftelsen meddelte Frederiksberg Kommune i 2020, at de ikke ønskede at modernisere eller 

bygge yderligere plejeboliger. Med dette års masterplan introduceres en erstatningskapacitet for de nye 

plejeboliger, der hidtil har været indeholdt i Diakonissestiftelsens projekt.  

Læsevejledning 

Udover at beskrive de konkrete løsningsscenarier for den fremadrettede kapacitet indeholder masterpla-

nen en række politisk vedtagne grundlæggende principper som selve arbejdet hviler på.  

Masterplanen beskriver de grundlæggende principper for den fremadrettede planlægning af kapaciteten 

(med særlig vægt på ’det dobbelte forsigtighedsprincip’ og ’ventetid’, jævnfør kapitel 3). Kapitel 2 og 3 in-

deholder en beskrivelse af, hvordan masterplanen (og projekterne indeholdt i denne) understøtter princip-

perne i Frederiksbergstrategien, Bæredygtigt Frederiksberg og Ældrepolitikken (kapitel 2 og 3).  

Kapitel 9 beskriver de politisk vedtagne principper for selve indretningen af de enkelte plejecentre. Kapitel 

9 beskriver tillige principper for læring gennem forskellige samarbejds- og driftsformer. 

Status for enkelte projekter er beskrevet i kapitel 4, og forudsætningerne for beregning af efterspørgslen 

efter plejeboliger er beskrevet i kapitel 5. Kapitlerne 6-8 indeholder det opdaterede grundscenarie samt 

løsninger for henholdsvis kapacitets og moderniseringssporet. 
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2. Bæredygtigt Frederiksberg 

 

Med Bæredygtigt Frederiksberg er der blevet formuleret en tydelig retning for udviklingen af kernevelfær-

den i Frederiksberg Kommune, ligesom Frederiksbergstrategiens og kommunens arbejde med FN’s 17 Ver-

densmål sætter retning for kommunens ambitioner. På ældreområdet sætter kommunens ældre- og vær-

dighedspolitik mere specifikt retningen for de kommunale indsatser, der er nødvendige for at sikre bor-

gerne et godt og værdigt ældreliv. Plejeboligmasterplanen er således implementeringen af det strategiske 

sigte og omsætter ambitionerne til konkret udvikling af plejeboligområdet. 

Udviklingen af plejeboliger er med til at sikre en by for alle – for alle generationer, og investere med om-

tanke til de nuværende og fremtidens behov på området. Masterplanen kobler sig dermed særligt til Bære-

dygtigt Frederiksberg-temaerne ’Byen for alle’ og ’Investeringer i fremtiden’. 

Masterplanen sikrer vejen til, at den enkelte borgers behov for gode tidssvarende boliger tæt på netværk 

og dagligdag tilgodeses. Men byggerierne har også betydning for den lokale kontekst, der bygges i. Det er 

derfor nærliggende at tænke plejeboligerne som en faktor i den lokale byudvikling, der kan være med til at 

løfte et nærområde med trygge, grønne og klimavenlige byrum som ramme for hverdagslivet, og et godt 

lokalmiljø for plejecenterets beboere, ansatte og naboer. Plejeboligbyggeri skal selvsagt være en fornuftig 

investering i fremtiden. Derfor er det vigtigt at bygge videre på erfaringer fra tidligere, gøre sig umage fra 

start, tænke i synergi gennem fælles faciliteter og fleksibelt byggeri med mulighed for omdannelse til frem-

tidens behov. Der skal med andre ord tænkes bæredygtighed, både socialt, økonomisk og miljømæssigt og 

herigennem bidrage i udviklingen af byen for alle. 

Masterplanen kobler sig naturligt på de fire strategiske værktøjer fra Bæredygtigt Frederiksberg. Når der 

bygges og moderniseres plejeboliger sker det efter en række hensyn, der skal sikre den bedste understøt-

telse af kerneopgaven. Det sker ved at danne gode rammer for borgernes hverdag og som understøtter en 

rationel drift og effektive arbejdsgange. Der investeres i udvikling og indretning af velfærdsløsninger i byg-

gerierne, og den ansvarlige budgetlægning er således det naturlige afsæt for at skabe effektivt drevne og 

bæredygtige plejeboliger. Moderniseringsprocessen for plejeboliger indgår i kommunes ejendomsstrategi, 

herunder fokus på optimering af ejendomsporteføljen, så lokaler og faciliteter udnyttes bedst muligt. Og i 

løbet af de sidste år er der foretaget forskellige organisatoriske tiltag for at sikre stærkere strategisk fokus 

og en mere målrettet indsats til den enkelte borger. Byggerierne er blevet DGNB-certificeret ligesom der 

søges afprøvet bæredygtige løsninger og tiltag i byggeriet og LAR-løsninger i tråd med den grønne og klima-

neutrale by. 

Gennem de sidste år er der arbejdet endnu mere systematisk og strategisk med etableringen af plejeboli-

ger, og med gennemførelsen af bystrategiske analyser i forbindelse med de enkelte byggerier. Der er gode 

erfaringer med, at plejeboligbyggerierne med det rette samarbejde og investeringer kan styrke kernevel-

færden på området og samtidig være en væsentlig dynamo for lokal udvikling til gavn for hele byen. Denne 

tilgang vil blive styrket fremadrettet, hvorfor der som et princip altid indledningsvist udarbejdes en bystra-

tegisk analyse, ligesom det skal afsøges om der er mulighed for at bygge til flere formål. Ligeledes anbefales 

det, at man fremadrettet i beslutningsgrundlaget omkring placering af kommende plejeboligprojekter fore-

tager en samlet vurdering af om det enkelte projekt har en særlig mulighed for at by-udvikle byen lidt bre-

dere – også selvom dette betyder, at man må afvige fra princippet om, at projekterne som udgangspunkt 

skal sikre en kapacitet på ca. 100-120 pladser. 
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Bæredygtighed i praksis 

I udviklingen af plejeboligområdet, arbejdes der konkret med en række forskelligartede tiltag for at under-

støtte den brede bæredygtighed inden for social, økonomi og miljø: 

 Fleksibel planlægning af kapacitet på kort og langt sigt 

 Bygge til flere målgrupper – løfte flere formål 

 Fremtidssikring af byggeri – byggeri bygges i en kvalitet, hvor de kan fremtidssikres så målgrup-

pen/formålet/indsatsen kan ændres over tid. 

 Byggeri understøtter effektiv og bæredygtig såvel pleje- som bygningsdrift 

 Bidrager aktivt til udvikling af lokalområdet – erfaringsmæssigt en dynamo for udvikling af byområder 

(by og funktioner) 

 Fokus på bæredygtighed (eksempelvis DGNB, træfacader og LAR-løsninger) i byggeri dog med re-

spekt for, at plejeboliger er underlagt almenrammen. 

 Byggeri/bygninger understøtter nye samarbejder og skaber nye fællesskaber og læring på tværs af 

generationer, organisationer, faggrupper osv. 
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3. Modernisering og fleksibel kapacitetstænkning 

 

I dette kapitel gennemgås de centrale og grundlæggende principper for masterplanarbejdet hvad angår det 

dobbelte fleksibilitetsprincip, fremtidssikring af byggeri, ventetid, understøttelse af kerneopgaven og prin-

cipper for flytning. 

Masterplanen for 2022 viser, at de seneste mange års strukturerede tilgang med at have flere fleksible og 

agile løsningsscenarier i spil fortsat er afgørende og påkrævet for at kunne håndtere større opståede æn-

dringer i projekterne, en fortsat stigende efterspørgsel efter plejeboliger men at masterplanen også er i 

stand til at rumme ændringer i efterspørgslen. 

Den langsigtede planlægning er derfor fortsat helt central i masterplanarbejdet. Der er anvist konkrete løs-

ninger for samtlige af de plejehjem, der mangler at blive moderniseret, ligesom der er indbygget den nød-

vendige fleksibilitet i masterplanen til at justere de enkelte projekter. Der er dertil afsat den nødvendige tid 

til nøje at følge udviklingen dels i efterspørgslen efter plejeboliger samt udviklingen i de enkelte projekter, 

før der træffes en endelig beslutning om igangsættelse af et byggeri. Der arbejdes derudover også strate-

gisk med flere fleksible løsningsscenarier så kommunens plejeboligkapacitet sikres også fremadrettet – på 

kort og lang sigt. Prognoseperioden dækker 12 år frem svarende til de foreliggende befolkningsprognoser 

for at styrke bæredygtigheden i den langsigtede planlægning. Dertil har Covid-19 også været et særligt op-

mærksomhedspunkt ved dette års beregninger. Den langsigtet fleksibel planlægning skyldes 

 behovet for at følge udviklingen i efterspørgslen tæt, herunder udviklingen ift. sund aldring. 

 at, byggeprojekterne er blevet mere komplekse og vanskelige – der opleves at der sker væsentlige 

ændringer i de enkelte byggeprojekter, hvilket påvirker kommunens langsigtede planlægning. 

o Byudvikling – Et grundvilkår i Frederiksberg, at man bygger til flere formål og at projekterne 

skal bidrage til udviklingen af lokalområdet og give noget tilbage til byen (1+1=3) 

o Afprøve nye former for partnerskaber/samarbejde i byggeprocessen 

o Teknisk komplekse byggerier. 

o Byggeri rummer flere målgrupper  

 Lokalplan og ønske om høj arkitektonisk kvalitet, herunder ambitioner om bæredygtigt byggeri. 

 Byggeri skal holdes indenfor maksimumbeløbet for alment boligbyggeri, og er dermed følsomt for 

markedets prisudvikling. 

 ændrede forudsætninger for enten projekt og/eller efterspørgsel. 

 Kommunens generelle budgetplanlægning.  

 

a. Det dobbelte forsigtighedsprincip 

Etableringen af et plejecenter tager erfaringsmæssigt ca. 6-7 år fra den indledende idéfase til ibrugtagning. 

Masterplanen skal derfor dels rumme en vis fleksibilitet for at håndtere ændringer og tilpasninger under-

vejs, ligesom der anvendes det ”dobbelte forsigtighedsprincip” i fremskrivningen af plejeboligbehovet qua 

den lange planlægnings- og etableringsperiode for plejeboligbyggeri.  
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Masterplanen indeholder en række løsningstiltag, der skal imødekomme det kommende behov for plejebo-

liger og som samtidig har indbygget en hensigtsmæssig fleksibilitet. Fleksibiliteten kommer til udtryk på 

flere måder:  

 Mulighed for tilpasning af antallet af plejeboliger i det enkelte projekt 

 Mulighed for at ændre i rækkefølgen af de planlagte byggeprojekter – eksempelvis, hvis der er behov 

for at fremrykke et projekt fordi et andet projekt blev forsinket/forhindret. 

 Mulighed for forskellige tidsmæssige igangsætninger og færdiggørelser  

 Varierende behov for brug af bufferkapacitet undervejs i byggeprojekterne – herunder fokus på at 

sikre, at kommunen fortsat råder over en fleksibel ’reservekapacitet’ efter Nimbus ibrugtages som 

plejecenter med egen kapacitet.  

 Fleksibiliteten ift. den afledte driftsøkonomi, idet antallet af pladser, der konkret tages i brug, kan 

tilrettelægges fleksibelt, givet de enkelte plejecentres robuste størrelse. 

 Anvendelse af flere agile løsningsscenarier. 

 Kombination af kapacitet og modernisering i konkrete projekter. 

Det dobbelte forsigtighedsprincip skal dels sikre, at kommunen råder over det nødvendige antal plejeboli-

ger til borgerne, men også at der ikke etableres længerevarende unødvendig kapacitet. Derfor arbejdes der 

i alle løsninger fremadrettet med etablering af plejecentre med en faglig set tilfredsstillende volumen på ca. 

100-120 pladser, hvilket skaber det bedste grundlag for en effektiv drift af plejecentrene, men også mulig-

gør en fleksibel gradvis ibrugtagning af nye/moderniserede plejecentre. En fleksibel ibrugtagning giver en 

hensigtsmæssig styring af den afledte drift og muliggør løbende tilpasning gennem de årlige budgetproces-

ser. 

b. Fremtidssikring af byggeri – sikring af langvarig fleksibel udnyttelse af bygningsmassen 

Med de seneste projekter er der stillet krav om, at bygningerne så vidt muligt fremtidssikres som bæredyg-

tige bygninger, der kan anvendes til andre formål på længere sigt. Fokus er på at etablere en fleksibel byg-

ning, hvor det konstruktionsmæssigt er enkelt at ændre indretningen på de enkelte etager – dette stiller 

krav til etagehøjde, placering af bærende vægge, ventilation, trapper, skakte, etc.  

Samfundsøkonomisk vurderes dette at være en god investering. Dette underbygges også af kommunens 

egne erfaringer med tidligere moderniseringsprojekter, hvor det i flere tilfælde har vist sig svært at moder-

nisere eksisterende bygninger indenfor de eksisterende fysiske rammer. Erfaringen viser, at det i en lang 

række tilfælde både på Frederiksberg og i andre kommuner ikke har kunnet betale sig hverken økonomisk, 

miljømæssigt eller kvalitativt at renovere eksisterende bygninger i og med bygningerne har haft en kon-

struktion, der har umuliggjort det. Med de kommende nyopførte plejecentre er det formået at undgå 

samme problemstilling i fremtiden. 

Dermed er en investering i en fremtidssikring af bygningsmassen (så vidt muligt indenfor den almene øko-

nomi) i overensstemmelse med Bæredygtigt Frederiksberg, da det sikrer en bæredygtig økonomi og både 

miljømæssig og social bæredygtighed, at bygningerne kan genanvendes eller deles, således at flere borgere 

kan få gavn af bygningerne.  
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c. Ventetid  

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Frederiksberg Kommune skal arbejde målrettet på at nedbringe 

ventetiden til en plejebolig. 

I Ældre- og Værdighedspolitikken, og som fagligt udgangspunkt, forudsættes og arbejdes der efter, at når 

borgeren efter en faglig visitationsproces har behov for en plejebolig skal dette behov imødekommes hur-

tigst muligt. Jævnfør Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder på området visiteres en borger først til 

en plejebolig, når behovet er klart og utvetydigt. 

Frederiksberg Kommune har med kvalitetsstandarderne og med de seneste års revideringer af plejebolig-

masterplanen vedtaget, at alle borgere (uanset om de ønsker en specifik eller uspecifik plejebolig) som mål-

sætning tilbydes en plejebolig indenfor to måneder. For borgere der ønsker uspecifikt er det et lovkrav, at 

der tilbydes en plejebolig inden for de to måneder. 

Dette princip hviler blandt andet på, at konsekvensen ved ikke at have det tilstrækkelige antal plejeboliger 

har store negative konsekvenser for den enkelte borger. Borgere der er visiteret til en plejebolig har et 

funktionsniveau, hvor behovet for støtte og hjælp til pleje og praktisk hjælp bedst kan leveres i en plejebo-

lig. Borgerne har et omfattende behov for pleje, støtte og omsorg døgnet rundt, ligesom de ofte har svært 

ved at strukturere deres hverdag og har en lav mestringskapacitet. For disse borgere, hvor der er et stort 

behov for tryghed og trygge rammer, er det vigtigt, at der hurtigt er en ledig plejebolig. Dette er også af 

hensyn til pårørende, der ofte har et stort ansvar for at sikre en god hverdag i hjemmet. Derfor er det vig-

tigt, at Frederiksberg Kommune råder over det nødvendige antal plejeboliger for at kunne tage vare om 

disse borgere. 

Konsekvenserne af en mulig mangel på plejeboliger betyder behov for øget omsorg og støtte i eget hjem, 

længere ophold på hospital, rehabiliteringsenhed eller brug af flere midlertidige løsninger, evt. i andre kom-

muner. I og med Frederiksberg Kommune kun visiterer borgere til en plejebolig når det er klart og entydigt, 

er det ikke en handlemulighed, at borgerne bliver i eget hjem. Frederiksberg Kommune har gennem de se-

neste år oplevet en mangel på plejeboliger bl.a. som følge af forsinkelsen af Ingeborggården, hvorfor det 

fra 201 var nødvendigt at etablere midlertidige fleksible pladser, for at sikre den nødvendige pleje og om-

sorg for borgerne. 

d. Planlægning af flytning 

Det er et grundlæggende princip, at der altid planlægges efter, at borgerne bosat på et utidssvarende pleje-

hjem, der skal moderniseres, skal flytte til et moderniseret plejecenter.  

e. Masterplanen understøtter altid Frederiksbergstrategien og Ældrepolitikken  

 

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik indeholder de af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede ret-

ningsgivende pejlemærker for plejeområdet i kommunen. Ældrepolitikken tager blandt andet udgangs-

punkt i, at den enkelte borger skal føle sig tryg, hvor der er særligt fokus på at sikre hjælp når borgerens 

behov opstår. Frederiksberg Kommune har hér et særligt ansvar i planlægningen af den fremtidige kapaci-

tet at sikre, at borgene kan få tildelt en plejebolig ved behov.  

 

Ældrepolitikken beskriver også, at borgerne skal være aktive og selvhjulpne længst muligt. Fremtidens ple-

jeboligbyggeri skal tage udgangspunkt i Ældrepolitikkens formål. Byggeriets struktur og udformning skal un-

derstøtte borgernes evner til at orientere sig, ligesom de fysiske rammer skal imødekomme borgernes fysi-
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ske funktionsniveau. Bygningerne er først og fremmest et hjem for beboerne – men er også en arbejds-

plads. Fokus skal blandt andet være på ”best practice” og evidensbaseret viden inden for tilgængelighed i 

plejeboliger, herunder en indretning der sikre en effektiv plejecenterdrift samt understøtter gode medar-

bejderforhold. Fokus er her på at indrette bygningerne med gode anvendelige rum frem for at bygge til en 

trend med respekt 

 

Masterplanen for plejeboligmodernisering understøtter Frederiksbergstrategien om, at  

 

 Vi skaber løsninger sammen - Vi går i dialog og indgår partnerskaber med borgere, erhvervsliv, for-

eninger mv. omkring udviklingen af fremtidens plejeboliger.  

 

 Vi får mest ud af investeringerne - Vi har fokus på den sunde økonomi, samt om det er muligt at skabe 

merværdi ved at koble forskellige behov og aktiviteter sammen og have blik for, hvordan forskellige 

investeringer kan understøtte hinanden.  

 

 Vi arbejder tværgående - Vi arbejder tværgående for at sikre sammenhæng mellem behov og indsat-

ser når vi planlægger kommende plejeboligprojekter.  

 

 Bæredygtige løsninger - Vi finder de løsninger, der skaber gode rammer for borgere og medarbejdere 

og som tilgodeser de økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i en bæredygtig løsning.  

 

f. Generationernes By – byudvikling og plejeboligbyggeri tæt integreret  

Frederiksberg Kommune er en by for alle generationer. Således er det vigtigt allerede i planlægningen af et 

byggeri at tænke sammenhængen med lokalområdet og den øvrige bebyggelse ind. Ligeledes overvejes det 

om plejecentrets faciliteter kan bruges af andre end beboerne – om byggeriet kan løse flere formål. Ma-

sterplanen skal bidrage til at sikre: 

 

 Større social sammenhængskraft. 

 Færre ensomme borgere. 

 Flere borgerinitiativer på tværs af generationer. 

 At flere bruger de kommunale institutioner og tilbud – også andre end dem tilbuddet primært er 

tiltænkt. 

 

Derfor tænkes der også på tværs af generationerne i forbindelse med de konkrete projekter i masterpla-

nen, der alle målrettet bidrager til byudviklingen af Frederiksberg Kommune. Dette illustreret ved neden-

stående tre projekter: 

 

Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub: I projektet integreres Ingeborggårdens modernisering og udvi-

delse med opførelsen af et nyt klubhus for Frederiksberg Boldklub med henblik på at skabe en bedre sam-

menhæng i området, bedre p-pladsdækning, ligesom at udnytte synergien mellem de to bygninger – pleje-

boligerne og klubhuset.  
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Lindehaven – nyt plejecenter på Betty Nansens Allé: Der blev på baggrund af en omfattende inddragelses-

proces gennemført en indledende bystrategisk analyse, der viste, hvordan plejecentret kunne understøtte 

udviklingen af området omkring Nordens Plads. Denne analyse lå til grund for det videre arbejde. Med sin 

unikke placering har bygningen bidraget væsentligt til at skabe et attraktivt byrum og et regulært byudvik-

lingsmæssigt løft af området. Der er skabt et Generationernes Byrum med gode rammer for et nyt byliv og 

interaktion mellem målgrupper. Der er bygningsmæssigt tænkt i konkrete sammenhænge og/eller samar-

bejder mellem de mange funktioner/institutioner hos de nærmeste naboer Botilbuddet Betty, Betty 1, 

Medborgercentret, stueetagen i Domus Vista, Nyttehaverne, Skolen ved Nordens Plads, Akaciegården og 

FGV med gode muligheder for ny kommunal opgaveløsning på sigt. Ligeledes har projektet bidraget væ-

sentligt til at sikre, at området omkring Nordens Plads og Betty Nansens Allé nu er blevet forbundet med 

resten af byen, hvor bydelen hidtil har været afkoblet og afskåret. En central del af plejecenterprojektet 

bestod derfor i at etableret en stiforbindelse til Valby. 

 
Ny Søndervang: Der opføres 129 plejeboliger, hvoraf 105 er til et plejecenter og 24 til et botilbud i en fleksi-

bel løsning. For at sikre den rette udformning og placering af det Ny Søndervang, samt en bæredygtig og 

langtidsholdbar udvikling af området bygningen placerer sig i, er der indledningsvist udarbejdet en bystra-

tegisk analyse med en tilhørende trafikanalyse. Analysen blev udarbejdet på baggrund af en bred inddra-

gelse af centrale aktører og naboer i området. Ny Søndervang markerer starten på en byomdannelse, hvor 

projektet er med til at igangsætte en langsigtet og ambitiøs plan for et nyt stærkt bykvarter med et levende 

bymiljø. Bygningen opføres på Frederiksberg Forsyningens grund med temaet ’Generationerne mødes om 

bæredygtighed og energi’. Byggeriet vil rumme nye lokaler til Forsyningens Klimaskole og Klimakøkken.  

 

 

g. Læring gennem forskellige samarbejds- og driftsformer  

Frederiksberg Kommune har (jævnfør skema 1) traditionelt været drevet enten som kommunale eller selv-

ejende institutioner med driftsoverenskomst. Denne kombination af driftsformer har i sig selv medvirket til 

væsentlig læring på tværs af plejecentre med de erfaringer parterne hver for sig indgår med. Frederiksberg 

Kommune har i dag 4 kommunale plejecentre, 3 plejecentre på kontrakt og 5 selvejende plejecentre (for 

mere information henvises venligst til kapitel 9).  

 

h. Modernisering understøtter altid kerneopgaven – gode rammer og tryghed for borgerne 

Når der bygges og moderniseres plejeboliger iagttages en række hensyn, der skal sikre den bedste under-

støttelse af kerneopgaven – dette ved at danne gode rammer for såvel borgernes hverdag og som under-

støtter en rationel drift og effektive arbejdsgange. Disse grundlæggende forudsætninger er beskrevet i ka-

pitel 8, hvor hovedpointer er opsummeret hér. 

Der er et særskilt fokus på, sammenhæng med lokalområdet og den øvrige bebyggelse i et byudviklings-

mæssigt perspektiv. Frederiksberg er en by for alle generationer. ”Generationernes By” understøtter, at 

kommunen har fokus på samspillet mellem generationerne. Således vil der allerede i planlægningen af et 

byggeri indtænkes sammenhængen med lokalområdet og den øvrige bebyggelse. Ligeledes er der et stort 

fokus på aktivt at undersøge muligheden for at bygge til flere formål eller målgrupper i de enkelte plejebo-

ligprojekter. Plejeboligbyggeri skal derfor placeres der, hvor det gavner byen mest. 

Der arbejdes i fremtidige ombygninger med en forskelligartethed i plejeboligmassen med hensyn til bolig-

størrelse, rumantal mv. for dermed at opnå et øget spænd i husleje i de forskellige plejecentre. Der arbej-

des med velfærdsteknologiske løsninger for at sikre den bedst mulige fleksibilitet for såvel beboere som 
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medarbejdere, særligt med fokus på at skabe tryghed for beboerne og effektive arbejdsgange og gode ar-

bejdsvilkår for medarbejderne.  Hensynet til en effektiv drift betyder også, at der i alle løsninger som ud-

gangspunkt arbejdes med etablering af plejecentre med en fagligt set tilfredsstillende volumen på ca. 100-

120 pladser. Ligeledes arbejdes der med LEAN og andre metoder med henblik på den bedste indretning af 

plejecentrene. 

Frederiksberg Kommune har fokus at sikre et godt samarbejde med eksterne leverandører, da kombinatio-

nen af forskellige samarbejds- og driftsformer vurderes overordnet at bidrage til muligheder for fleksibili-

tet og læring. 
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4. Status for plejeboligmasterplanen medio 2022 – modernisering og ny kapacitet 

 

Skema 1 viser en samlet oversigt for status for plejeboligmasterplanen maj 2022.  

Plejecenter Driftsform Antal 
pladser 
(2022) 

Pladser efter 
etablering 

Ibrugtagning Bemærkninger 
 

Ombyggede institutioner – færdige anlæg 

Dronning Anne-
Marie Centret 

Kontrakt 70 70 2010 Plejedrift udbudt i 2014/2015. Option for-
længet i 2021 med tre år. 

Flintholm Kommunalt 50 50 2010 
 

Kastanjehaven Kommunalt  60 60 2013 
 

Akaciegården Kontrakt 95 95 2016 Plejedrift er udbudt sammen med Linde-
haven 2020/21 

OK-Huset Lotte Selvejende 60 60 2016 
 

Lindehaven  Kontrakt 125 125 2022 Erstatter kapaciteten på Kong Frederik IX’s 
Hjem. Plejedrift udbudt sammen med 
Akaciegården 2020/21. 

Igangværende anlæg 

Igangværende budgetlagte anlæg 

Ingeborggården Kommunalt 144 200 December 2022 
(etape 1) og 
medio 2025 
(etape 2) 

Udbud af køkken- og cafédrift i 2025. 

Søster Sophies 
Minde 

Selvejende 24 0 - Driftsoverenskomst opsiges efter gensidig 
aftale i 2025. 
Søster Sophies Minde har derudover 12 
midlertidige fleksible boliger (MFK). Og 
driver dermed i alt 36 pladser. 

Søndervang Selvejende. Udby-
des på kontrakt 
efter modernise-
ring. Forudgås af 
evaluering af tidli-
gere udbud. 

103 105 Juni 2025 Søndervang består i dag af en kommunal 
bygning (43) boliger og en selvejende byg-
ning (59 boliger). Plejecentret modernise-
res ved at bygge nye 105 boliger på Frede-
riksberg Forsynings grund. Det eksiste-
rende Søndervang vil indtil videre fungere 
som nødkapacitet i masterplanen.  
 
Dertil bygges 24 boliger til botilbud i en 
fleksibel løsning, hvor Ny Søndervang i alt 
vil rumme 129 boliger. 

Nimbus Varierer i buffer-
perioden. Udby-
des på kontrakt 
efter modernise-
ring af Ingeborg-
gården. Forudgås 
af evaluering af 
tidligere udbud. 

0 55 Juni 2025 (med 
’egen’ kapaci-
tet) 

Anvendes som bufferboliger frem til ibrug-
tagning som plejecenter med ’egen’ kapa-
citet i juni 2025. Plejedrift udbydes på 
kontrakt. 

Betaniahjem-
met 

Selvejende 60 0  Kapacitet erstattes af Nyt Plejecenter på 
Hospitalsgrunden.  
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Sidste års masterplan blev forelagt for Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021 (sag nr. 288). og indehol-

der det daværende politisk vedtagne og budgetlagte løsningsscenarie.  

Nedenfor følger en kort status for de projekter, der er indeholdt i den politisk vedtagne Plejeboligmaster-

plan 2020. Projekterne er justeret både i forhold til kendt viden (eksempelvis ændring af tidsplan). 

Det opdaterede grundscenarie udgør den samlede justering af nedenstående projekter.  

Ingeborggården: 

Ingeborggården moderniseres og åbner i 2025 med 200 moderniserede plejeboliger. Plejecentret bygges 

sammen med Frederiksberg Boldklub. Vinderprojektet blev udvalgt i juni 2018. Byggeprogrammet udføres 

af GVL, Rubow Arkitekter og Dominia Ingeniører. 

Der har været afholdt en omfattende inddragelsesproces med borgere og centrale aktører i nær-området 

med fokus på det byudviklingsmæssige perspektiv. Derudover er der udarbejdet en kommunikationsplan 

med særskilt fokus på at sikre, at borgere i nærområdet modtager den fornødne orientering undervejs i 

projektet.  

Der bor 90 borgere i etape 1 (2019-2022) og 104 borgere i etape 2 (2022-2025). I etape 1 bor 16 af bor-

gerne i pavilloner, der er opsat i forlængelse af Ingeborggården således, at beboerne har direkte adgang til 

de fælles lokaler. På trods af den meget korte afstand til byggeriet trives de 90 beboere på Ingeborggården, 

både i de gamle plejeboliger og i pavillonerne. Pavillonerne tages ned efter 1. etape er afsluttet. 

Under både etape 1 og 2 bor 55 af Ingeborggårdens beboere på Nimbus.   

Byggeriet begyndte i november 2019.  

Der er ingen ændringer i det opdaterede grundscenarie ift. Ingeborggården.  

Søster Sophies Minde: 

NB. Ny løsning for modernisering af Beta-
niahjemmet med dette års masterplan jf. 
kapitel 7 og 8. 

Nyt plejecenter 
på Hospitals-
grunden 

Afklares senere. 0 120 Primo 2029 Nyt plejecenter forudsættes at have en 
tæt sammenhæng med FKD og sundheds-
strøg. 

Ny kapacitet 
2028 

Afklares senere 0 70  Pladser erstatter den kapacitet, der var 
forudsat indeholdt i diakonissestiftelsens 
nye plejecenter. 

Anlæg der søges indarbejdet ved Budget 23 

Udvidelse af 
Østervang  

Kommunalt 0 30  Østervang udvides med 30 pladser i 2032. 
Pladserne målrettes et neurologisk afsnit.  

Ny kapacitet 
2033/34 

Afklares senere 0    

Ikke ombyggede institutioner 

Østervang Kommunalt 124 124  Opfylder krav og indgår ikke i modernise-
ringsplanen. 

OK-Centret Be-
nedikte 

Selvejende 56 56  Opfylder krav og indgår ikke i modernise-
ringsplanen. 
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Diakonissestiftelsen er en almennyttig erhvervsdrivende fond. Diakonissestiftelsen har flere forretningsom-

råder ud over plejehjem, eksempelvis hjemmepleje, Hospice, ældre-, senior- og ungdomsboliger, psykiatri, 

børn og læring. Diakonissestiftelsen driver i dag i alt 36 plejeboliger (Søster Sophies Minde), hvor 24 af plad-

serne er ’almindelige’ plejeboligpladser og 12 er midlertidige fleksible pladser (MFK).  

Diakonissestiftelsen har gennem flere år ønsket at renovere deres eksisterende bygning som en del af deres 

udviklingsplan blandt andet med henblik på at bygge et nyt plejecenter. Derfor forudsatte plejeboligma-

sterplanen gennem flere år, at Diakonissestiftelsen indtrådte med et nyt plejecenter i 2026 med i alt 62 bo-

liger. Diakonissestiftelsen har efterfølgende tilkendegivet, at de ikke længere ønsker at bygge et nyt pleje-

center med flere moderniserede pladser, men fremover i stedet ønsker at fokusere på sine øvrige forret-

ningsområder.  

Frederiksberg Kommune og Diakonissestiftelsen blev derfor med masterplanen for 2021 enige om på bag-

grund af konstruktive drøftelser på sigt at ophæve driftsoverenskomsten for pladserne på Søster Sophies 

Minde. Bestyrelsen og ledelsen bag Diakonissestiftelsen er fortsat glade for at drive pladserne på Søster 

Sophies Minde men har andre planer for bygningen. Sidste års masterplanen for 2021 forudsatte, at kapaci-

teten på Søster Sophies Minde blev erstattet af det Ny Søndervang i 2025.  

Nimbus: 

Nimbus er Frederiksberg Kommunes bufferinstitution med 55 pladser. Nimbus fungerer i øjeblikket som 

buffer for Ingeborggården under hele byggeperioden 2019-2025. Sidste års masterplan forudsatte, at Nim-

bus herefter indtræder som et selvstændigt plejecenter med egen kapacitet medio 2025 efter Ingeborggår-

den står færdig.  

Der er ingen ændringer i det opdaterede grundscenarie ift. Nimbus.  

Med dette års masterplan erstatter Nimbus kapaciteten fra Betaniahjemmet medio 2025. Der henvises til 

kapitel 7 (vedrørende ’Kapacitet – sikring af fremtidig kapacitet’) og kapitel 8 (vedrørende ’Modernisering’).  

Lindehaven: 

Lindehaven er projekteret, opført og drives (ejendommen) af FFB (KAB) i et partnerskab med Frederiksberg 

Kommune med i alt 125 plejeboliger.  

Plejecentret spiller en central rolle i en større byudvikling af området omkring Nordens Plads, og er en del 

af den fælles landskabsplan for området. Dertil etableres nye lokaler til børneterapien, der i dag ligger på 

Skolen ved Nordens Plads. Målet er at etablere moderne plejeboliger samtidig med, at hele området har 

fået et tiltrængt løft i form af et attraktivt byrum med masser af mødesteder med muligheder for at være 

fysisk aktive på tværs af generationerne ligesom der med projektet etableres en ny forbindelse til Valby. 

Plejedriften indgik i et fælles udbud i 2021 med Akaciegården (også fysisk placeret på Betty Nansens Allé). 

Vinderen af udbuddet blev Altiden, der de kommende 6 år skal stå for driften af de to plejecentre.  

Plejecentret er ibrugtaget februar 2022. Lindehaven erstatter blandt andet pladserne på Kong Frederik IX’s 

Hjem. Der er ingen ændringer i det opdaterede grundscenarie ift. Lindehaven.  

Kong Frederik d. IX’s Hjem: 
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Kong Frederik d. IX’s Hjem har 68 plejehjemspladser. Bygningen er kommunalt ejet og ligger tæt på Sønder-

marken. Beboere og medarbejdere flyttede til Lindehaven februar 2022. Der er ingen ændringer i det opda-

terede grundscenarie og plejehjemmet indgår ikke længere som en del af plejeboligmasterplanens kapaci-

tet. 

Grunden som Kong Frederik d. IX’s Hjem ligger på har hidtil været forudsat klargjort til salg efter beboerne 

er flyttet til Lindehaven. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid med Masterplanen for 2021 at stille 

salget af grunden i bero da sidste års masterplan viste, at Frederiksberg Kommune havde udsigt til et yderli-

gere kapacitetsbehov på 200 boliger frem mod 2034. Der var derfor behov for at finde et egnet grundareal 

eller en eksisterende bygning, hvor der kunne opføres/omdannes nye plejeboliger svarende til to bygninger 

af ca. 100 plejeboliger. Det fremadrettede perspektiver for grunden afdækkes i kapitel 7.  

Bygningen anvendes indtil videre som indkvarteringskapacitet for ukrainske flygtninge.  

Det bemærkes, at bygningen har en interessant beliggenhed som umiddelbar nabo til Søndermarken og. 

Frederiksberg Kommune har med de seneste plejeboligprojekter opnået gode erfaringer med, at byggeri-

erne kan afstedkomme en bredere byudvikling af byen og et sådant potentiale kan ikke udelukkes at være 

til stede ved nyt plejeboligprojekt ved grunden, hvor Kong Frederik IX’s Hjem er beliggende.   

Ny Søndervang – erstatter kapaciteten på eksisterende Søndervang 

Søndervang Plejehjem består i dag af 104 boliger. Søndervang består fysisk af to bygninger, der er koblet 

sammen – en kommunalt ejet bygning med 44 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en selvejende 

bygning på 60 boliger mod Nyelandsvej. Søndervang Plejehjem er i dag drevet af en selvejende institution.  

Ny Søndervang etableres på et areal købt af Frederiksberg Forsyning (sydgrunden). Ny Søndervang skal 

rumme flere målgrupper. Der opføres i alt 129 plejeboliger, heraf 105 til plejecentret og 24 til et botilbud i 

en fleksibel løsning. Ny Søndervang erstatter som udgangspunkt kapaciteten på det eksisterende Sønder-

vang Plejehjem. 

Kommunalbestyrelsen har bestemt, at projektet skal understøtte en bredere udvikling af området i regi af 

temaet Generationerne mødes om energi og bæredygtighed. Derfor etableres der blandt andet lokaler, der 

også kan avendes af Frederiksberg Forsynings Klimaskole og Klimakøkken, ligesom der etableres en ny sti-

forbindelse til Kedelhallen og nye offentlige byrum. Ny Søndervang er tiltænkt, at skulle bidrage til at igang-

sætte en langsigtet og ambitiøs plan for et nyt stærkt og varieret bykvarter på Frederiksberg (ÆOU, SU og 

BMU den 8. juni 2020).  

Kommunalbestyrelsen godkendte vinderprojektet 24. januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt). Lokalplanen 

forelægges den 30. maj 2022 for fagudvalg, og dernæst for Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Lokalpla-

nen forelægges til endelige godkendelse ultimo 2022. Skema A forelægges til politisk beslutning ultimo 

2022, og Skema B godkendes forventelig administrativt januar 2023. Indflytning på Ny Søndervang finder 

sted juni 2025.  

Der er ingen ændringer i det opdaterede grundscenarie ift. Ny Søndervang. 

Søndervang som nødkapacitet 

Kommunalbestyrelsen besluttede med plejeboligmasterplanen for 2021, at det eksisterende Søndervang 

Plejehjem indgår i plejeboligmasterplanen som nødkapacitet når Ny Søndervang ibrugtages medio 2025. 

Herved ’erstattes’ masterplanens eksisterende buffer- og MFK-løsninger, dog i en ny tilpasset model, men 

hvor den nuværende fleksibilitet og agilitet ved de eksisterende buffer- og MFK-løsninger fortsat bevares. 
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Søndervang Plejehjem vil fortsætte som nødkapacitet indtil der er sikkerhed omkring den fremtidige kapa-

citet i masterplanarbejdet, jævnfør plejeboligmasterplanens princip om, at der sikres den nødvendige flek-

sibilitet i den strategiske planlægning. Kommunalbestyrelsen besluttede med plejeboligmasterplanen for 

2021, at plejeboligmasterplanen for 2022 skulle afdække muligheder for at fremrykke en erstatningskapaci-

tet for Søndervang Plejehjem for at sikre en hurtigere udfasning af utidssvarende boliger. Herunder også 

hensynet til de beboere, der jævnfør sidste års plejeboligmasterplan ikke får mulighed for at flytte med 

over på det Ny Søndervang i 2025. Dette afdækkes i kapitel 7 vedrørende ’Kapacitet – sikring af fremtidig 

kapacitet’. 

Søndervang som nødkapacitet optræder i det opdaterede grundscenarie med den samme kapacitet som 

der var forudsat ved sidste års plejeboligmasterplan i perioden 2025-2028.  

Som beskrevet i plejeboligmasterplanen for 2021 er det afgørende, at der sikres en bæredygtig økonomi for 

Søndervang som nødkapacitet, hvorfor den fremadrettede plejedrift forudsættes koblet på Ny Søndervang. 

Der er derudover behov for at afsætte midler til istandsættelse/vedligeholdelse af plejehjemmet da bygnin-

gerne skal anvendes for en længere periode end hidtil forudsat.  

Plejeboligmasterplanen for 2022 indeholder et konkret bud på sikring af en bæredygtig økonomi samt ved-

ligehold.  

Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden 

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budget 2020 og Budget 2021, at der etableres – i respekt for den 

samlede disponering af Hospitalsgrunden i forhold til offentlige formål og i forlængelse af tidligere års ma-

sterplaner - et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden med 120 plejeboliger. Efterfølgende blev Kommunalbe-

styrelsen orienteret om, at det på daværende tidspunkt var usikkert, hvornår Region Hovedstaden ville 

lukke aktiviteten på matriklen. Tidspunktet for ibrugtagning af det ny plejecenter er derfor justeret flere 

gange i masterplanarbejdet de senere år. Med den ny tidsplan kan byggeriet først igangsættes primo 2027 

da Regionen har meddelt at de fraflytter grunden med udgangen af 2026. Projektets tidsplan er derfor i det 

opdaterede grundscenarie for dette års masterplan justeres tilsvarende således, at der forudsættes en fuld 

ibrugtagning af plejecentret primo 2029. 

Sidste års plejeboligmasterplan 2021 forudsatte, at plejecentret erstatter dels kapaciteten på Betaniahjem-

met (60 boliger) og tilvejebringer derudover ny kapacitet (60 boliger) for at imødekomme de kommende 

års stigende efterspørgsel efter plejeboliger. (Med dette års masterplan søges en ny løsning for Betania-

hjemmet, hvilket er beskrevet i kapitlerne 7 og 8.) 

Det ny plejecenter er tæt integreret med den overordnede udvikling af Hospitalsgrunden, hvor næste skridt 

er udarbejdelsen af en udviklingsplan for Hospitalsgrundsområdet. Udviklingsplanen forelægges til politisk 

behandling medio 2022.  

Frederiksberg Kommune indgik ultimo 2021 en aftale med tre tværfaglige teams, der hver især har udarbej-

det et parallelopdrag til en udviklingsplan for Frederiksberg Hospital. Der er ved fristen udløb primo maj 

2022 indkommet tre bud på en kommende udviklingsplan. Alle forslag har lagt til grund, at der etableres et 

sundhedsstrøg med en samlokalisering af en række sundhedsfunktioner, hvor et af grundelementerne 

netop er det budgetterede nye plejecenter på hospitalsgrunden. Ligeledes indgår en udvidelse af Østervang 

Plejecenter i alle tre forslag med 30 pladser. Der henvises til afsnit 7 vedrørende kapacitet. 
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Centralt for visionen for det samlede hospitalsområde står således, at nære, kommunale sundhedstilbud til 

borgerne også fremadrettet skal spille en væsentlig rolle i området i fremtiden. Ud over det nyt plejecenter 

og udvidelsen af Østervang Plejecenter omfatter sundhedsstrøget også sundhedsfunktioner såsom blandt 

andet et lægehus, genoptræning, hjemmeplejen og ældretilbud.  

Sideløbende med den overordnede udviklingsplan har der som planlagt været afholdt et supplerende fag-

ligt udviklingsprojekt for det samlede ’sundhedsstrøg’. Dette er finansieret af udviklingsmidler afsat til for-

målet i anlægsskemaet for Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden. Projektet har afsøgt potentiale for en vi-

dere driftseffektivisering på området i form af en udvikling af nuværende sundhedstilbud på området for at 

sikre et sammenhængende borgernært sundhedstilbud og en målrettet indsats for borgerne – og dermed 

grundlaget for de kommende års udvikling af ’sundhedsstrøget’. Der rapporteres på dette i sundhedsma-

sterplanen. 

Den forberedende projektering af det ny plejecenter forventes at blive igangsat ultimo 2022/primo 2023 

med forelæggelsen af et idéoplæg forventeligt medio 2023.  

Betaniahjemmet 

Den selvejende institution (Betaniaforeningen) bag Betaniahjemmet tilkendegav i forbindelse med revide-

ringen af masterplanen i 2018, at de ikke ønsker at modernisere plejehjemmet efter lov om almene boliger. 

Bestyrelsen og ledelsen bag Betaniahjemmet er fortsat glade for at drive plejehjemmet, hvor de har et godt 

tillidsfuldt samarbejde med Frederiksberg Kommune i det daglige og vil fortsat gerne bistå Frederiksberg 

Kommune i en årrække indtil der er fundet en ny løsning, der erstatter kapaciteten på Betaniahjemmet. 

Pladserne på Betaniahjemmet er med sidste års plejeboligmasterplan 2021 forudsat erstattet af det nye 

plejecenter på Hospitalsgrunden. Betaniahjemmet indgår som udgangspunkt i masterplanen med sin nuvæ-

rende kapacitet, indtil det nye plejecenter på Hospitalsgrunden åbner. Udfasningen af boligerne på Betania-

hjemmet er derfor også med dette års masterplan udskudt som en konsekvens af det samlede hospitals-

grundsprojekts forsinkelse. Betaniahjemmet indgår derfor i det opdaterede grundscenarie med sin nuvæ-

rende kapacitet på 60 boliger indtil pladserne erstattes af det nye plejecenter på Hospitalsgrunden primo 

2029.  
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5. Efterspørgsel efter plejeboliger 

 

For at sikre, at Frederiksberg Kommune har den fornødne plejeboligkapacitet udarbejdes der årligt en ny 

plejeboligprognose dvs. en prognose over det forventede behov for plejeboligpladser – eller med andre ord 

efterspørgslen efter plejeboligpladser.  

Plejeboligprognosen anvender data for det netop afsluttede år vedrørende en række udvalgte nøgletal. De 

primære nøgletal er belægningen på plejecentrene, nettoeffekten af Frederiksberg Kommunes køb og salg 

af plejeboliger mellem andre kommuner samt størrelsen på ventelisten for borgerne. På baggrund af disse 

tal dannes et basisår, som afdækker hvad behovet for plejeboligpladser har været i det forgangne år. 

Basisåret fremskrives herefter med den forventede befolkningsudvikling, således at behovet for plejebolig-

pladser tilpasses et stigende eller faldende antal ældre. 

I prognosen tages der højde for den politiske målsætning om, at borgere i Frederiksberg Kommune maksi-

malt skal vente to måneder fra de er visiteret til de tilbydes en plejeboligplads, uanset om der søges speci-

fikt eller bredt. Søges der bredt gælder der en lovgivningsmæssig garanti om et tilbud inden for 2 måneder. 

Baggrunden for at opdatere prognosen årligt og hele tiden bruge sidste års nøgletal er at fange ændringer i 

tendenser hurtigst muligt og dermed minimere usikkerheden og øge sikkerheden i planlægningen. 

Prognosen danner grundlag for planlægning af den faktiske kapacitet.  

Prognosen for plejeboliger 2022 

Prognosen for 2022 fremgår af figuren nedenfor. 

Plejeboligprognosen opdeles i to, hvor den ene er selve efterspørgslen efter plejeboliger (stiplet), såfremt 

borgerne flytter ind uden at skulle vente, og den andet er plejeboligkapacitetsbehovet (stribe), såfremt at 

borgerne maksimalt skal vente to måneder på at få en plejebolig plads. Prognosen ved masterplanen 2022 

(MP 2022) i år (grøn) sammenlignes med prognosen ved masterplan 2021 (MP 2021) fra sidste år (orange) 

for at vise udviklingen.    

Plejeboligprognose 2022 viser, at behovet i 2022 udgør i alt 934 boliger, hvilket i 2034 stiger til 1.261 boli-

ger. Det skyldes primært, at antallet af ældre borgere på Frederiksberg er stigende i perioden. Det fremgår 

af linjen Antal boliger for at opfylde to måneders ventetid for alle, 2022 som er vist nedenfor. Grafen viser 

forventningerne ved MP 2021 (orange) og MP 2022 (grøn), der vil blive uddybet nærmere af det efterføl-

gende afsnit. 

Kapaciteten planlægges op mod ”antal boliger for at opfylde to måneders ventetid for alle, 2022”. 
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Figur 1 – efterspørgsel efter plejeboliger 2022-2034 

  

Sammenligning af 2021 og 2022 

Dette års masterplan viser, at der fortsat er en stødt stigende efterspørgsel efter plejeboliger frem mod 

2034. Dog viser masterplanen, at sammenholdt med forrige års masterplan og efterspørgselsprognose for 

2021, så er efterspørgslen efter plejeboliger dalet svarende til ca. 40 pladser.  

Der er en større ændring i form af en forskydning nedad, når 2022 prognosen sammenlignes med 2021 

prognosen. Det kan tilskrives, at efterspørgselsmodellen i 2021 blev baseret på 2019 tal og ikke som nor-

malt de foregående år, dvs. 2020.  Baggrunden herfor var corona-pandemien og en vurdering på den bag-

grund af, at tallene kunne være misvisende. Plejecentrene var i en helt særlig situation under corona-pan-

demien, hvor bl.a. færre borgere søgte om at få en plejebolig og færre ønskede at flytte ind, når de fik et 

tilbud pga. frygt for at blive smittet.  

Når efterspørgslen daler relativt meget hænger det bl.a. derfor sammen med, at sidste års prognose ikke 

blev opdateret med data fra 2020, da de var stærkt påvirket af coronapandemien og dermed at ældre men-

nesker ikke ønskede at flytte i plejebolig. I stedet blev data fra 2019 brugt. Dette års masterplan indikerer 

nu, at der sideløbende med coronapandemien er opstået et ændret efterspørgselsmønster hos borgerne, 

der viser en faldende efterspørgsel efter plejeboliger. Det er ikke endeligt afklaret, hvad dette kan tilskrives.   
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I lighed med 2020 har der også været corona i 2021, hvilket også kan have påvirket nøgletallene i 2021. Der 

er derfor blevet kigget nærmere på nøgletallene - særligt udviklingen i ventelisten, hvilket ikke har givet an-

ledning til ændring af forudsætningerne for modellen.  

Forvaltningen vil følge udviklingen i efterspørgslen tæt frem mod masterplanen for 2023.  

 

Sund aldring 
Frederiksberg Kommune har i forbindelse med de seneste års revideringer af plejeboligmasterplanen lø-

bende analyseret, hvilken betydning udviklingen omkring ”sund aldring” kan have for det fremtidige behov 

for plejeboliger i kommunen.  

Analyserne har været bygget op omkring to modsatrettede modeller. Den første model er baseret på en 

antagelse om, at den gennemsnitlige levetid vil stige, men at behovet for pleje vil opstå ved samme alder 

som tidligere. Dette vil betyde, at borgerne vil opholde sig i længere tid på et plejecenter, hvorfor behovet 

for kapacitet vil stige tilsvarende (kurven ”sund aldrig I” i figur 2 nedenfor). Den anden model er baseret på 

en antagelse om, at behovet for pleje vil forskyde sig sideløbende med stigningen i den gennemsnitlige le-

vealder. Dette vil betyde, at behovet for pleje vil opstå senere, men det samlede antal år den enkelte bor-

ger har behovet for pleje vil være konstant, da det er de resterende leveår, der er afgørende for behovet 

for pleje. Denne udvikling vil betyde, at det gennemsnitlige behov for plejeboliger pr. borger vil falde (kur-

ven ”sund aldring II” i figur 2 nedenfor).  

Ud over disse teoretiske modeller betyder den prognosemodel, der anvendes til at beregne efterspørgslen 

på plejeboliger i Frederiksberg Kommune, at den faktiske effekt af sund aldring løbende bliver indarbejdet i 

det beregnede behov for plejeboliger. Som det er beskrevet i afsnittet omkring efterspørgsel bliver grundla-

get for beregninger opdateret årligt på baggrund af det forudgående års aktivitet. Den løbende udvikling i 

befolkningens sundhedstilstand, behov for pleje og gennemsnitlig levetid bliver dermed kontinuerligt indar-

bejdet i de årlige prognoser for efterspørgslen på plejeboliger. Disse ændringer bliver dermed også en del 

af grundlaget for den løbende tilpasning af kapacitet mv. på området.  

Sideløbende med disse faste modelberegninger følger forvaltningen desuden løbende den forskning mv., 

der bliver lavet på området. I masterplanen for 2020 indgik blandt andet en gennemgang af to nye rappor-

ter fra henholdsvis VIVE (”Fremtidens sundhedsudgifter – En analyse af sund aldring, ”steeping” og teorien 

om alder som ”red herring””, maj 2020) og Det Økonomiske Råds Formandskab (Dansk Økonomi, efterår 

2019). Begge disse rapporter vurdere overordnet set, at man hverken kan konkludere, at behovet for pleje 

entydigt knytter sig til alder eller resterende leveår. Der er dog en vis forskel på, hvordan de to rapporter 

vægter de to forhold. Det Økonomiske Råd vurderer således, at sammenhængen til restlevetid har været 

undervurderet i rådets hidtidige prognoser for dansk økonomi, mens rapporten fra VIVE konkluderer, at 

alder har en signifikant betydning for udviklingen i særligt sundhedsudgifterne.  

Sundhedsstyrelsen havde i april 2021 fremlagt rapporten ’Sund aldring - Udvikling i Danmark i løbet af de 

seneste årtier’, der forsøger at sammenfatte de seneste års forskning – både nationalt og internationalt – 

vedr. sund aldring. Rapporten fremhæver blandt andet, at der er stor forskel på, både hvordan man define-

rer sund aldring, men også på den effekt, det har på forskellige typer af sygdomme og plejebehov. Her kan 

det blandt andet nævnes at: 

 Mange kroniske sygdomme, som fx KOL og diabetes, indtræder ved samme alder som hidtil, og bor-

gerne lever dermed med sygdommene længere end tidligere. Dette øger dermed det samlede ple-

jebehov for borgerne.  
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 Omvendt er der indikationer på, at det kognitive funktionsniveau i højere grad følger rest-levetiden, 

hvorved mange af de relaterede udfordringer fremadrettet vil opstå senere i livet i takt med at gen-

nemsnitslevetiden stiger. Den periode borgerne har brug for pleje vil dermed være den samme som 

hidtil, men den forholdsmæssige andel af borgernes levetid, hvor de har brug for pleje, vil blive re-

duceret.  

 Endelig ses der flere forskellige modsatrettede forskningsresultater, når der tages udgangspunkt i 

det fysiske funktionsniveau, hvorfor rapporten ikke er i stand til at lave nogle konklusioner på om-

rådet.  

Som det fremgår af ovenstående, giver den seneste forskning os ikke et klart svar på, hvilken effekt sund 

aldring vil have på det fremtidige behov for plejeboliger. Det vurderes derfor fortsat hensigtsmæssigt at 

fastholde den hidtidige prognosemodel, da denne, kombineret med den løbende og agile planlægning af 

kommunens plejeboligkapacitet, gør det muligt kontinuerligt at tilpasse plejeboligområdet til den faktiske 

udvikling i plejebehovet blandt kommunens beboere. Nedenfor fremgår efterspørgslen, hvoraf sund aldring 

indgår. 

Figur 2: Efterspørgsel og sund aldring 2022-2034 
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6. Opdateret grundscenarie 

 

Grundscenariet baserer sig på beslutningerne fra sidste budget og opdateres med ny viden om status på 

byggerier mv. Det opdaterede grundscenarie viser status for plejeboligmasterplanen medio 2022, samt den 

reviderede efterspørgsel for 2022 i et 12-årigt perspektiv. Dette er illustreret ved figur 3 og tabel 1 neden-

for.  

Dette års masterplan viser, at der fortsat er en stødt stigende efterspørgsel efter plejeboliger frem mod 

2034, hvor behovet stiger med ca. 327 plejeboliger fra 2022 frem mod 2034. Dog viser masterplanen, at 

sammenholdt med forrige års masterplan og efterspørgselsprognose for 2021, så er efterspørgslen efter 

plejeboliger dalet svarende til ca. 40 pladser. Der er derfor behov for at foretage en mindre kapacitetstil-

pasning.  

Figur 3: Opdateret grundscenarie 2022 med efterspørgselsprognose medio 2022 

 

Tabel 1: Overblik over kapacitet og efterspørgsel i grundscenarie medio 2022 

 

Figur 3 og tabel 1 viser, at Frederiksberg Kommune på kort sigt har behov for at tilpasse kapaciteten i perio-

den frem mod 2024 svarende til 41 pladser årligt sammenholdt med forrige års masterplan.  

Frederiksberg Kommune har hidtil i årene frem mod ibrugtagningen af Lindehaven i 2022 og Ingeborggår-

den i 2025 haft en væsentlig kapacitetsudfordring i forhold til at sikre den tilstrækkelige kapacitet. Derfor 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Total kapacitet 996          1.019       1.040       1.065       1.092       1.068       1.153       1.192       1.222       1.252       1.283       1.311       

Behov for pladser 955        978        1.003     1.029     1.060     1.092     1.122     1.149     1.175     1.203     1.233     1.261     

Yderligere behov for kapacitet -41        -41        -38 -36        -32        24          -31        -43        -47        -49        -50        -50        
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blev der med plejeboligmasterplanen i 2017 indført den ’midlertidige fleksible kapacitet’ (MFK-pladserne), 

der først og fremmest havde til formål, at sikre plejeboligbudget til pladser, som efterspørgslen viste behov 

for, men hvor plejeboligkapaciteten ikke opfyldte behovet. Den fleksible plejeboligkapacitet tilpasses det 

faktiske behov og indarbejdes i budgettet (jævnfør også afsnit 7 for en nærmere beskrivelse af MFK-plad-

serne). Herved er den enkelte plejekrævende borger hidtil blevet sikret den nødvendige pleje i trygge ram-

mer mens borgeren har ventet på en plejebolig.  

På kort sigt vil det derfor være nødvendigt, at justere i kapaciteten – først og fremmest de midlertidigt flek-

sible pladser frem mod 2024. Derudover vil det være nødvendigt at foretage en yderligere tilpasning af ka-

paciteten. 

På mellemlangt sigt viser figur 3 og tabel 1, at der i perioden 2025 til 2028 ligeledes er behov for at tilpasse 

kapaciteten svarende til ca. 32 til 38 pladser årligt, hvor den største udfordring ligger i 2025 og 2026. Med-

virkende hertil skyldes, at Ingeborggården som planlagt indtræder med 14 ekstra pladser i 2023 efter afslut-

ningen af byggeriets etape 1 og dernæst med 55 ekstra pladser medio 2025 efter afslutningen af byggeriets 

etape 2. På samme tidfrigives Nimbus som buffer og indtræder som et plejecenter med sin egen kapacitet, 

og dermed øger kommunens samlede kapacitet med 55 pladser. Samlet forøges kommunens plejeboligka-

pacitet dermed med 110 pladser medio 2025 (hvor 14 af pladserne allerede indtrådte i 2023 efter afslutnin-

gen af Ingeborggårdens etape 1). 

I 2028 har Frederiksberg Kommune modsat en kapacitetsudfordring, idet der mangler i alt 24 pladser. Dette 

skyldes, at Ny Plejecenter på Hospitalsgrunden med sidste års plejeboligmasterplan var forudsat ibrugtaget 

primo 2028 med 120 pladser, men hvor ibrugtagningen med det opdaterede grundscenarie i år er udskudt 

til primo 2029.  

Dertil indtræder Søndervang Plejehjem som nødkapacitet også i medio 2025, og optræder derfor med det 

antal pladser, der var nødvendigt henset til sidste års plejeboligmasterplan.  

På langt sigt viser figur 3 og tabel 1, at der i perioden fra 2029 til 2034 er behov for at tilpasse kapaciteten 

svarende til ca. 31 til 50 pladser årligt. Med sidste års masterplan så Frederiksberg Kommune ind i en kapa-

citetsudfordring på op til ca. 200 pladser frem mod 2034 udover de 120 pladser, der allerede var budgetlagt 

og planlagt efter i projektet Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden. Dertil er nogle pladser forudsat indeholdt 

i Diakonissestiftelsens projekt. Derfor var der med sidste års masterplan forudsat en udvidelse af Østervang 

med 30 pladser i 2029, samt en gradvisning indfasning af ny ekstra kapacitet med 35 pladser i 2029 gradvist 

voksende til 80 pladser i 2031 frem mod 169 pladser i 2034 for at imødegå den daværende kapacitetsudfor-

dring på 200 pladser.  

Opsummering 

Det skal dog understreges, at selvom efterspørgslen efter plejeboliger for hele perioden 2022 til 2034 ikke 

er steget med samme takt sammenholdt med 2021, så vil det af kapitel 7 fremgå, at der fortsat vil være be-

hov for at øge udbuddet af pladser i Frederiksberg Kommune udover den allerede planlagte og budgetlagte 

kapacitet.  Selv efter en kapacitetstilpasning på ca. 40 pladser årligt er der fortsat brug for tiltag, der sikrer, 

at Frederiksberg Kommune råder over den nødvendige kapacitet allerede fra 2029 og derefter gradvist vok-

sende til 63 pladser i 2031 og 149 pladser i 2034. 

Hvad angår moderniseringssporet så udskydes udfasningen af kapaciteten på Betaniahjemmet i det opda-

terede grundscenarie med yderligere et år til primo 2029. Udfasning af Betaniahjemmet blev sidste år ud-

skudt fra 2026 til 2027 og der er dermed tale om en samlet forskydning på 3 år.  
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I de følgende afsnit 7 og 8 skitseres et samlet løsningsforslag, der dels sikrer, at Frederiksberg Kommune 

råder over den nødvendige kapacitet fremadrettet samt fokus på at fremskynde afslutningen af kommu-

nens ambitiøse plan for moderniseringen af kommunens utidssvarende plejehjem. 
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7. Kapacitet – sikring af fremtidig kapacitet 

 

Frederiksberg Kommune har med de seneste års revideringer af plejeboligmasterplanen truffet en række 

fornuftige løsninger, der skaber et solidt fundament for sikring af kommunens fremtidige plejeboligkapaci-

tet. Herunder også en sikring af, at der er indbygget den nødvendige fleksibilitet således, at kapaciteten kan 

tilpasses ændringer i efterspørgslen.  

Dette tilskrives i høj grad den strukturerede og strategiske tilgang i hele planlægningen af, og arbejdet med, 

plejeboligmasterplanen og de enkelte projekter. Der er afsat den nødvendige tid til at følge dels efter-

spørgslen efter plejeboliger, samt udviklingen i de enkelte projekter, før der træffes endelig beslutning om 

igangsættelse af et byggeri. Ligeledes rummer de enkelte projekter den nødvendige fleksibilitet ift. at ju-

stere tid og kapacitet.  

Et væsentlig parameter i planlægningen bør derfor også fremadrettet være at sikre en agilitet og robusthed 

i såvel plan som i de enkelte projekter, hvilket har vist sig nødvendigt for at kunne håndtere de seneste års 

større ændringer i planen. En robust plan er derudover afgørende for at sikre, at Frederiksberg Kommune 

på sigt kun bruger midlertidige fleksible løsninger (MFK)som pladserne på Frederiksberg Kommunes Reha-

bilitereringsenhed (FKD), når det er absolut nødvendigt, som det har været tilfældet i perioden 2017-2024. 

Målet er også fremadrettet at sikre en agilitet og robusthed i planen således, at Frederiksberg Kommune 

råder over det nødvendige antal plejeboliger svarende til efterspørgslen. 

a. Sikring af kapacitet på kort sigt 

På den korte bane er der lukket 2 pladser på Søndervang Plejehjem og to pladser på Ingeborggården per 1. 

maj 2022. Kapacitetstilpasning på Søndervang Plejehjem har effekt indtil det eksisterende Søndervang Ple-

jehjem ophører som almindeligt plejehjem og overgår til at være nødkapacitet medio 2025 når Ny Sønder-

vang tages i brug. Kapacitetstilpasningen på Ingeborggården har effekt indtil december 2022, hvor bygge-

riet overgår fra fase 1 til fase 2, og hvor de sidste eksisterende boliger rives ned og boligerne dermed ophø-

rer med at eksistere. 

Status for behovet for midlertidig fleksibel kapacitet (MFK-pladser) i dette års masterplan. 

Den midlertidige fleksible kapacitet (MFK-pladserne) blev som tidligere nævnt indført med masterplanen i 

2017. Det skete på daværende tidspunkt under betegnelsen ”fortætningspladser” (SOU 4. september 2017, 

punkt 86).  

De første pladser blev indledningsvis etableret i relation til den eksisterende plejeboligkapacitet. Det blev 

desuden besluttet, at Frederiksberg Kommune skulle afdække andre muligheder for at etablere yderligere 

pladser på nye lokationer. I 2019 besluttede man således at etablere 17 MFK-pladser på Frederiksberg 

Kommunes Rehabiliteringsenhed (FKD), der skulle indgå som en midlertidig fleksibel og agil løsning på den 

samlede døgnrehabilitering. Den agile løsning indebar, at pladserne både kunne bruges af borgere, der ven-

tede på plejeboliger, men også indgå i den samlede kapacitet på FKD. Derved kunne de bidrage til at reali-

sere det politiske ønske om, at antallet af borgere pr. stue på FKD skulle reduceres.  

I forbindelse med behandlingen af ”Borgernes nære Sundhedsvæsen” besluttede man desuden at lade 

etableringen af endnu et afsnit på FKD overgå til budgetforhandlingerne. Intentionen med etableringen af 

afsnittet var også her, at man ville reducere antallet af borgere pr. stue. Der var ikke tale om en udvidelse af 

kapaciteten på FKD, men derimod en forbedring af de fysiske rammer.   
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Som en del af budgetforligsaftalen vedtog man på denne baggrund at: ”udvide FKD med yderligere midlerti-

dige plejeboliger og omsorgspladser med henblik på at nedbringe antallet af dage, hvor der ligger mere end 

en eller to borgere på hver stue. Det skal således være muligt at tilbyde endnu flere borgere et ophold under 

tidssvarende fysiske rammer, herunder at der bliver færre borgere på de enkelte stuer i FKD. Det vil samtidig 

bidrage til at imødekomme det aktuelle behov for plejeboliger i plejeboligmasterplanen. Partierne er derfor 

enige om at afsætte midler til at etablere et nyt afsnit på FKD med yderligere tolv enestuer til plejeboliggod-

kendte borgere og fire tosengsstuer, som indgår i FKD’s samlede volumen”. 

De to afdelinger 4.a og 4.b indgik dermed i plejeboligmasterplanen fra 2019. Intentionen er desuden, at 

begge afdelinger samtidig indgår i den ønskede udtynding på FKD. 

Dertil råder Frederiksberg Kommune over 12 midlertidige pladser på Søster Sophies Minde. Det gælder 

både for MFK-pladserne på FKD og Søster Sophies Minde, at Frederiksberg Kommune tilpasser kapaciteten 

svarende til det faktiske behov ved den årlige fremlæggelse af plejeboligmasterplanen. 

I forbindelse med plejeboligmasterplanen i 2020 og 2021 blev det vurderet, at der ville være et yderligere 

behov for MFK-pladser i årene 2021-25. Dette skyldes blandt andet, at der var opstået en række forsinkel-

ser på de igangværende og planlagte renoverings/byggeprojekter. Det blev desuden besluttet at perma-

nentgøre de to ekstra afdelinger på FKD (4.a og 4.b) frem til og med 2024, hvorved den ønskede agilitet, 

samt de forbedrede fysiske rammer, kunne opretholdes fremadrettet. En videre permanentgørelse var for-

udsat drøftet i forbindelse med Budget 2023.  

MFK-pladser i masterplanen for 2022 

Dette års masterplan viser, at der er behov for at justere i den midlertidige fleksible kapacitet for både FKD 

og Søster Sophies Minde, hvilket fremgår af tabel 2 nedenfor. 

Tabel 2: Midlertidig fleksibel kapacitet 2023-2026 

 2023 2024 2025 2026 

Pladser bevilget ved Budget 2022 

Pladser på SSM (MFK) 12 12 3 0 

Pladser på FKD (MFK) 17 40 3 0 

Forslag til tilpasning af masterplan 2022/Budget 2023 

Midlertidig fleksibel kapacitet i alt 3 25 4 0 

Pladser på SSM (MFK) 3 0 0 0 

Pladser på FKD (MFK) 0 25 4 0 

 

Der vil ikke være behov for at gøre brug af FKD’s MFK-pladser i 2023. Omvendt er der fortsat behov for at 

anvende 23 MFK-pladser på FKD i 2024, ligesom der vil være behov for at gøre brug af FKD’s MFK-pladser 

det første halvår i 2025 indtil Søndervang Plejehjem indtræder som nødkapacitet medio 2025. Der ses fort-

sat et behov for at permanentliggøre de to ekstra afdelinger på FKD for at understøtte det politiske ønske 

om udtynding.  
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En kapacitetstilpasning af den midlertidige fleksibilitet kan dog ikke stå alene, og der behov for at justere 

kapaciteten yderligere. Der vil derfor være behov for at foretage en yderligere kapacitetstilpasning på kom-

munens plejecentre i årene 2023-25 med ca. 10-25 pladser. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at til-

passe kapaciteten tilsvarende (jævnfør tabel 3 længere nedenfor). 

b. Sikring af kapacitet på mellemlangt sigt (2025-2028) 

Dette års masterplan forudsætter fortsat, at det eksisterende Søndervang Plejehjem fungerer som nødka-

pacitet i årene 2025 til 2028. Dette giver en fleksibilitet i forhold til at sikre en agil tilpasning af kapaciteten i 

denne årrække således, at kommunen fortsat råder over den nødvendige plejeboligkapacitet men omvendt 

undgår at have overkapacitet. Søndervang som nødkapacitet optræder derfor i perioden 2025 til 2028 med 

et spænd fra 31 til 68 pladser.  

En del af kapacitetsudfordringen i 2025 og 2026 består som anført i kapitel 6, at Nimbus indtræder med sin 

egen kapacitet medio 2025, og at kommunens samlede plejeboligkapacitet af denne grund forøges med 55 

pladser fra medio 2025 og frem. Det anbefales derfor, at Nimbus fremadrettet i stedet erstatter kapacite-

ten på Betaniahjemmet når Nimbus frigives som buffer medio 2025. Betaniahjemmet har i dag 60 pladser. 

Derfor vil den samlede kapacitetstilpasning reelt reducere kommunens plejeboligkapacitet med 60 pladser 

sammenlignet med sidste års masterplan. Det bemærkes, at denne løsning ligeledes understøtter det politi-

ske ønske om en hurtigere udfasning af utidssvarende plejeboliger (dette uddybes i kapitel 8 vedrørende 

Modernisering). 

Frederiksberg Kommune har en begyndende kapacitetsudfordring i 2028, hvor kommunen har et under-

skud af pladser. Dette løses ved at fremrykke etablering af ny kapacitet med 70 pladser. Kapaciteten er alle-

rede planlagt og budgetlagt, da det er dén kapacitet, der hidtil har været forudsat indeholdt i Diakonisse-

stiftelsens nye plejecenter. Budgettet for Nyt Plejecenter på Diakonissestiftelsens grund skal dermed med 

Budget 23 som planlagt omdisponeres til projektet ’Ny kapacitet 2028’. Det bemærkes, at etableringen af 

ny kapacitet i 2028 også på sigt erstatter Søndervang som nødkapacitet i tråd med Kommunalbestyrelsens 

ønske (jævnfør afsnit 8 vedr. Modernisering). 

Forvaltningen er i færd med at udarbejde et katalog med konkrete forslag til en fremtidig placering af ny 

kapacitet i 2028 og fremadrettet. Der tages i alle løsninger udgangspunkt i de grundlæggende principper i 

plejeboligmasterplanen for placering af ny plejeboligkapacitet, herunder også hensyn til byudvikling og bæ-

redygtigt volumen. Forvaltningen vil fremlægge et forslag til et konkret projekt til politisk beslutning efter-

året 2022 med henblik på ibrugtagning af ny kapacitet i 2028. 

 

c. Sikring af kapacitet på langt sigt (2029 til 2034) 

I årene 2029 til 2034 er der fortsat behov for at tilvejebringe ny kapacitet da behovet for plejeboliger stiger 

udover den allerede budgetlagte plejeboligkapacitet. Dog er det nødvendigt at tilpasse behovet med i gen-

nemsnit ca. 45 pladser årligt sammenholdt med prognosen for 2021. 

Ibrugtagningen af Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden med 120 pladser rykkes til medio 2029. Denne løs-

ning bidrager også til at skabe ro om tidsplanen for det samlede Hospitalsgrundsprojekt, hvor plejecentret 

er forudsat etableret i Udviklingsplanens Fase 1. Projektet skal tænkes sammen med dels det samlede Hos-

pitalsgrundsprojekt og særligt med et kommende sundhedsstrøg.  
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Udvidelsen af Østervang med 30 pladser rykkes fra 2029 til 2032. Østervang rummer i dag afsnittet ’Reha-

biliteringsenheden for yngre senhjerneskadede’. Det vurderes, at Frederiksberg Kommune med fordel på 

sigt kan tænke udvidelsen af Østervang sammen med denne målgruppe da målgruppen er i vækst. 

Øvrig etablering af ny kapacitet rykkes fra 2029 til en gradvis ibrugtagning fra 2033/34 og frem med indfas-

ningen indfasning af foreløbig op til 41 pladser. Der henvises til ovennævnte arbejde med at udarbejde et 

katalog for placering af fremtidig ny kapacitet. 

Opsummering 

Ovennævnte tiltag indebærer, at plejeboligkapaciteten tilpasses tilfredsstillende således, at Frederiksberg 

Kommune undgår væsentlig overkapacitet i årene 2022 til 2034. Samtidig rummer planen den fornødne 

robusthed og agilitet der sikrer, at Frederiksberg Kommune fortsat råder over den nødvendige plejeboligka-

pacitet til at imødekomme den øgede efterspørgsel efter plejeboliger både på kort og langt sigt. Dette er 

illustreret ved figur 4 og tabel 

Det bemærkes, at der for nuværende fortsat vil være overkapacitet med 33 pladser i 2030 og 7 pladser i 

2031. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt med de kommende plejeboligmasterplaner med henblik på 

om der er behov for at foretage yderligere tilpasninger af kapaciteten i 2030.  

Figur 4: Løsningsscenarie 2022

 

Tabel 3: Løsningsscenarie 2022 

  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Total kapacitet 962          978          1.003       1.029       1.060       1.092       1.122       1.182       1.182       1.203       1.233       1.261       

Behov for pladser 955        978        1.003     1.029     1.060     1.092     1.122     1.149     1.175     1.203     1.233     1.261     

Yderligere behov for kapacitet -7          -        0 -        -        -        -        -33        -7          -        -        -        
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8. Modernisering 

 

Frederiksberg Kommune er med dette års masterplan godt på vej til at afslutte moderniseringen af 

kommunens utidssvarende plejehjem.  

Der er igangværende moderniseringsprojekter for Ingeborggården og Søndervang. Og kapaciteten på 

Kong Frederik d. IX’s Hjem er februar 2022 erstattet af Lindehaven.  

Der sikres en hurtigere udfasning af Betaniahjemmet i tråd med Kommunalbestyrelsens ønske, da ka-

paciteten erstattes af Nimbus i 2025. Hermed fremrykkes udfasningen at boligerne med fire år fra 2029 

til 2025. 

Masterplanen indeholder ligeledes en plan for udfasningen af Søndervang som nødkapacitet. Dette for-

udsætter, at ny kapacitet fremrykkes til ibrugtagning 2028, hvilket er i tråd med det politiske ønske ved 

forrige års masterplan. Der vil fortsat være behov for at anvende Søndervang som nødkapacitet til og 

med 2028, hvorefter pladserne udtræder af masterplanen i 2029.  

Der forelægger ligeledes en plan for udfasning af kapaciteten på Søster Sophies Minde. 
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9. Grundlag og forudsætninger  

 

a. Kombination af driftsformer 

Frederiksberg Kommune ønsker at sikre en kombination af forskellige driftsformer for herigennem at sikre 

det bedste grundlag for gensidig læring og udvikling, herunder også hensynet til oprettelsen af forsynings-

sikkerheden. 

 

Kommunale plejecentre 

Frederiksberg Kommune har i dag fire kommunale plejecentre. Det er vigtigt at have en vis volumen af 

kommunale plejecentre af hensyn til forsyningssikkerheden. Muligheden for en vis minimumsdrift i eget 

kommunalt regi vurderes centralt for fortsat at kunne udvikle tilbud, sikre kvalitetsudvikling, understøtte 

nye samarbejdsformer, teste nye løsninger osv. - også med henblik på at kunne matche samarbejder og 

stille krav ift. flere private leverandører. Grundlaget for dette i en kommune af Frederiksbergs størrelse vur-

deres at være 3-4 plejecentre, afhængig af disses størrelse, specialfunktioner mv. samt mulighederne for at 

kunne iværksætte udviklingstiltag, projekter, mv.: 

 

 Kastanjehaven rummer kommunens centrale produktionskøkken. 

 Ingeborggården står over for en omfattende modernisering.  

 Flintholm er kommunens velfærdsteknologiske plejecenter 

 Østervang – afsnit for senhjerneskadede og eneste kommunale Aktivitetscenter. 

 

De private plejecentre drives på kontrakt, hvor pris og kvalitet har været konkurrenceudsat. Baggrunden 

for dette har bl.a. været at udvide antallet af driftsformer med henblik på yderligere læring for plejen af de 

ældre og driften som helhed. Som led i kommunens udbudsplan drives tre plejecentre i dag på kontrakt. 

Dronning Anne-Marie Centret drives på kontrakt v. OK-Fonden på baggrund af udbud i 20214/2015. Det 

bemærkes, at bygningen ejes af Frederiksberg Kommune. Akaciegården og Lindehaven drives af Altiden på 

baggrund af gennemført udbud i 2020/2021. Det bemærkes, at Akaciegårdens bygning ejes af Frederiks-

berg Kommune. Lindehaven ejes af FFB, hvor Frederiksberg Kommune har indgået en lejeaftale for service-

arealerne, der muliggør en udlicitering af plejedriften.  

 

De selvejende plejecentre har en driftsoverenskomst med kommunen og drives af selvejende non-profit-

organisationer. De selvejende institutioner drives ofte på baggrund af et særligt værdigrundlag eller en for-

målsparagraf og bidrager dermed med en variation i kommunens plejeboligkapacitet til gavn for borgerne. 

Der er stor variation i, hvilken organisation, der ligger bag de selvejende plejecentre. Således er der både 

selvejende foreninger, der driver flere plejecentre (både på Frederiksberg og i andre kommuner) eller til-

svarende opgavetyper– her kan der trækkes på et fagligt drifts- og udviklingsfællesskab i organisationen 

mv.  

 

Ligeledes er der plejecentre, der organisatorisk ikke indgår i fællesskaber af nogen art, men selv skal vare-

tage administration og udvikling Det vurderes, at plejecentre som ikke indgår i et større fællesskab med an-

dre plejecentre er mere sårbare og mindre fleksible ift. udvikling og den daglige drift.  

 

Fremtidens ældreområde bliver større, mere omfattende og mere kompliceret end vi kender det i dag, og 

målgruppen vil have andre behov og krav end tidligere. Dette kræver, at kommunen nytænker måden at 
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organisere pleje- og omsorgsopgaverne på – herunder at kommunen indgår i partnerskaber/kontrakter 

med private såvel som selvejende plejecentre, der er bredt organisatorisk funderet. 

 

Konkurrenceudsættelse: 

Frederiksberg Kommune ser konkurrenceudsættelse og samarbejde med private aktører om kommunale 

opgaver som et vigtigt værktøj til at udvikle, nytænke og effektivisere den kommunale drift uden, at det 

påvirker serviceniveauet over for borgerne. Frederiksberg Kommune ønsker at afprøve nye samarbejdsfor-

mer og styrke samarbejdet mellem kommunale og private leverandører med en politisk fastlagt målsætning 

om at opnå en IKU (indikator for konkurrenceudsættelse) på 33 % i år 2020 (Budget 2016, 17 og 18).  

  

Jævnfør udbudsplanen forudsættes det, at udbyde plejedriften af Søndervang efter endt modernisering, 

samt Nimbus udbydes når det ikke længere fungerer som bufferkapacitet – begge i 2025. Begge sidst-

nævnte udbud er under forbehold af en positiv evaluering af gennemførte udbud. Dertil planlægges køk-

ken- og cafédriften af Ingeborggården udbudt også i 2025 efter afslutningen af etape 2.  

 

Øvrige samarbejder: 

Frederiksberg Kommune indgik på baggrund af en markedsdialog et partnerskab med FFB /KAB) omkring 

opførelsen af nyt plejecenter (Lindehaven) nye byrum og fælles aktiviteter på Betty Nansens Allé. Frederiks-

berg Kommune ønskede gennem et gensidigt forpligtende partnerskab at prøve nye måder at samarbejde 

omkring etablering af et plejecentrede partnerskabet, der understøtter en fremtidig effektiv plejecenter-

drift, herunder med valgmuligheder i forhold til den fremtidige driftsform.  

 

Friplejehjem 

Friplejeboliger er efterfølgeren til friplejehjem, der udgjordes af selvejende institutioner, hvor kommuner 

havde opsagt driftsoverenskomsten og hvor plejehjemmene ønskede at fortsætte udenfor den kommunale 

forsyning. Friplejeboliger kan dels etableres med støtte og dermed eksistere på vilkår som almene boliger 

og dels etableres i andre – herunder fx et lukket plejehjems lokaler. Etablering af friplejeboliger kan ske 

uden kommunens samtykke (der skal dog efter omstændighederne sikres plangrundlag, byggetilladelse 

mv.) 

 

Borgere, der er visiterede til plejehjem, kan flytte i friplejebolig uden beliggenhedskommunens (hvor friple-

jeboligerne er beliggende) godkendelse. Afregning af plejen sker direkte mellem den visiterende kommune 

og friplejeboligleverandøren. Udgifter efter serviceloven afholdes af beliggenhedskommunen, der har ret til 

mellemkommunal refusion som følge af udgifterne. Der er ikke adgang til refusion for sundhedsydelser, ad-

ministration mv. 

 

Beliggenhedskommunen har ikke udgifter til etablering/anlæg, hvilket både kan omfatte udgifter til service-

arealer og grundkapitalindskud mv. Udgiften til pleje for egne borgere, der tager ophold i friplejeboliger af-

tales med plejeboligleverandøren. Uden aftale er det beliggenhedskommunens egne udgifter til drift, der 

ligger til grund for afregningen. Friplejeboliger kan etableres med en særlig målgruppe for øje, og denne 

målgruppe må gerne forfordeles med mindre det er i strid med diskriminationsforbud (etnicitet, religion, 

køn, seksuel orientering mv.). 

 

Udfordringen for kommuner ift. friplejeboliger er, at beliggenhedskommuner kan have vanskeligheder med 

at styre kapaciteten af plejeboliger i kommunen. Det er svært at forudse, hvor mange egne borgere, som 
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kapaciteten i kommunens egne tilbud er dimensioneret til, der vælger friplejeboliger. Sandsynligheden er 

større, når boligerne er beliggende i kommunen. 

 

Kommunen har mulighed for at indgå aftale med friplejeboligleverandøren om at kunne visitere til et antal 

boliger. Det medfører dog, at der skal deponeres svarende til værdien. Og så forudsætter en aftale – og for-

længelse, at friplejeboligleverandøren er interesseret i dette. 

 

b. Retningslinjer for indretning af nye plejeboliger (2005) 

Det daværende Socialudvalg godkendte i maj 2005 et grundlag for beslutning om størrelse og indretning af 

de nye plejeboliger. Retningslinjerne danner grundlag for byggeprogram, og udstikker hovedlinjerne for, 

hvordan kommende plejeboligerne skal indrettes og hvor store de skal være.  

 

Nedenfor er kort gengivet de væsentligste principper, der blev vedtaget af Socialudvalget i 2005. 

 

I dette kapitel indgår afsnit om politikker, byudvikling, udbudsstrategi samt retningslinjer for indretning. 

 

Retningslinjer for indretning af nye plejeboliger (2005): 

Det daværende Socialudvalg godkendte i maj 2005 et grundlag for beslutning om størrelse og indretning af 

de nye plejeboliger. Retningslinjerne danner grundlag for byggeprogram, og udstikker hovedlinjerne for, 

hvordan kommende plejeboligerne skal indrettes og hvor store de skal være.  

 

Nedenfor er kort gengivet de væsentligste principper, der blev vedtaget af Socialudvalget i 2005. 

Emne Principper 

Boligarealer 

Fordeling af areal mel-
lem boligen og fælles-
arealer 

 Fællesarealerne skal have en betydelig størrelse svarende til arealfor-
delingen mellem boligareal og fællesareal i nyere plejeboliger. Man er 
opmærksom på, at etagebebyggelse kræver større fællesareal til trap-
per og elevator. 

 Boligerne skal have et varierende bruttoetageareal på mellem 60 m2 
og 85 m2 dog fortrinsvis 65 m2 

 Der skal lægges vægt på gode lysforhold i såvel boliger som fællesare-
aler 

 

Antal værelser i boli-
gen 

 at boligerne skal være 2-rums. 

 at der skal tilstræbes mulighed for en fleksibel rumopdeling efter den 
enkeltes behov, så soveafdeling kan adskilles. En løsning kan være 
skabsmoduler på hjul, som kunne fungere som adskillelse. 
 
 

Ægteparboliger  Under henvisning til den varierede boligstørrelse indrettes der som 
udgangspunkt ikke særlige ægteparboliger.  
 

Loftslifte  Alle boliger er forberedt til rumdækkende loftslifte. 
 

Køkken/køkkenniche i 
bolig 

 Køkkenfunktionen i selve boligen minimeres. 
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Plads til hjælpemidler  Indretning af boligen bør indrettes med hensynstagen til hørehandi-
cappede, f.eks. med teleslyngeanlæg i hele boligkomplekset. 

 Ældre- og omsorgsudvalget lægger vægt på, at der skal være tilstræk-
kelig depotplads på plejecentret. 
 

Altaner  Socialudvalget lægger vægt på, at der fra hver etage er adgang til op-
holdsareal i det fri og at boligerne om muligt forsynes med private al-
taner/franske altaner. 
 

Faciliteter for pårø-
rende 

 Frederiksberg Kommune lægger vægt på, at der er særlige faciliteter 
til pårørende f.eks. i form af legeredskaber eller andre funktioner, 
som kunne understøtte, at pårørende og disses børn på en mere na-
turlig måde kunne opholde sig længere hos deres ældre. 

 Der lægges endvidere vægt på, at der er mulighed for private arrange-
menter, og at der er cafemulighed for beboerne, pårørende mv. 
 

Servicearealer 

Aktiviteter/træning  Udvalget lægger vægt på, at der er terapirum/fitnessrum. 

Indretning af festsal  Socialudvalget ønsker, at der er et aktivt rum, der er stort nok til at 
rumme samtlige beboere, og som kan bruges til café, 
foredrag film, gudstjenester og andre arrangementer. 

Udendørsarealer  Udvalget lægger vægt på, at opholdsarealerne indrettes, så de giver 
mulighed for oplevelse og intimitet samt sikkerhed i forhold til omgi-
velserne. 
 

Indretning af fast ar-
bejdsplads 

 Socialudvalget lægger vægt på, at medarbejderne i videst muligt om-
fang er sammen med beboerne. Omfanget af personalerum skal der-
for dimensioneres i overensstemmelse hermed. 

Smart Home-teknologi  Socialudvalget lægger vægt på, at der er internetadgang fra alle boli-
ger, men tillægger derudover ikke avanceret brug af teknologi stor 
vægt. 

Inddragelse af miljø 
og byøkologi i anlægs-
arbejdet 
mv. 

 Fokus på mulighederne for at inddrage miljø og økologi i byggeriet. 

 

 

Efterfølgende har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet, at der i ombygningen af Betaniahjemmet kan 

fraviges fra retningslinjerne for indretning af plejeboliger (SOU 14.09.15, sag nr. 98), samt at der i fremti-

dige ombygninger gerne må arbejdes med en forskelligartethed i plejeboligmassen med hensyn til bolig-

størrelse, rumantal mv. og dermed opnå et øget spænd i husleje i de forskellige plejecentre. Således arbej-

des der også i byggeprogrammet for Betty 3 med et spænd i boligstørrelsen.  

Frederiksberg Kommune har derudover gjort sig en række erfaringer fra de seneste byggeprojekter, der er 

sammenfattet nedenfor og som supplerer de generelle retningslinjer. 
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Kommunalbestyrelsen har med de seneste byggeprojekter for Ingeborggården, Betty 3 og Ny Søndervang 

godkendt, at der ikke etableres rumdækkende loftslifte i hele boligen men som minimum i boligens soveaf-

snit eller, hvis det giver mening i også stueafsnittet. Dette bygger på de seneste års nye erfaringer med for-

flytning og brug loftslifte til gavn for borger og medarbejdere.  

 

Kommunalbestyrelsen har med de seneste byggeprojekter godkendt, at der i praksis ikke opføres to-rums 

boliger, men et-rums boliger med mulighed for opdeling. Dette dels henset til boligernes størrelse men 

også henset til hensynet til den fleksibilitet det giver i forhold til beboernes muligheder for at indrette boli-

gerne. Kommunalbestyrelsen har ligeledes godkendt, at der ikke er mulighed for at opdele de mindste af 

boligerne.  

 

De seneste byggeprojekter har rummet mellem 125-200 plejeboliger, hvor man tidligere i tidligere bygge-

rier har opført plejecentre på ca. 50-60 plejeboliger. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt af hensyn til bebo-

erne, at der som udgangspunkt etableres et fælles rum i større byggerier på ca. 120 boliger, der kan samle 

alle plejecentrets beboere på én gang. Man kan i stedet med fordel indrette bygningerne med en serie af 

tilstødende rum, der er naturligt opdelt, men hvor man kan udnytte fleksibiliteten i placeringen i de til-

fælde, hvor der er behov for at samle flere. 

 

Et stort rum, der skal rumme ca. 120 borgere kan være svært at indrette på en hjemlig måde ligesom det er 

forbundet med visse udfordringer at samle så mange borgere, medarbejdere og pårørende på en gang, da 

det kan opfattes uoverskueligt og utrygt for den enkelte beboer. Erfaringen viser, at mange borgere profite-

rer af, at man samles i mindre mere trygge og overskuelige rammer, og hvor lokalerne lettere kan anvendes 

i det daglige til andre formål.  

Kommunalbestyrelsen har i de seneste byggeprojekter ønsket, at indretningen skulle understøtte, at med-

arbejderne i videst mulige omfang er der, hvor beboerne er. Ligeledes er der et fokus på, at plejecentret skal 

indrettes med tidssvarende medarbejderfaciliteter eksempelvis ift. omklædning, og at indretningen skal un-

derstøtte kommunens fokus på rekruttering. Bygningerne skal indrettes så den understøtter en effektiv drift 

med blandt de nødvendige skaktløsninger til beboertøj, linned og affald. 

 

Kommunalbestyrelsen har med de seneste projekter prioriteret, at man fremtidssikrer bygningerne ved ek-

sempelvis at etablere tomrør når man bygger med henblik på fremtidige velfærdsteknologiske og digitale 

løsninger. Kommunalbestyrelsen har ligeledes haft som et særligt opmærksomhedspunkt, at konstruktio-

nen af bygningen fremtidssikres til andre formål samt, at man indtænker, hvorvidt det er muligt at bygge til 

flere målgrupper. 

 

Frederiksberg Kommune råder i dag over boliger, der vurderes egnede til at rumme ægtepar på Dronning 

Anne-Marie centret, Ingeborggården, Østervang, Kastanjehaven, Nimbus og Søndervang. En bolig er egnet 

til at rumme et ægtepar når, der er plads til to plejesenge ligesom medarbejdernes arbejdsmiljø skal kunne 

sikres. Frederiksberg Kommune har i dag gode muligheder for at tilbyde borgerne en ægteparbolig i og med 

Søndervang (den kommunale bygning) har 44 meget store boliger. I de kommende moderniseringsprojek-

ter tages der højde for dette for at sikre, at kommunen også fremadrettet råder over den nødvendige kapa-

citet ift. ægteparboliger. 

 

c. Effektiv drift af fremtidens plejecentre 
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Indretningen og dimensioneringen af plejecentre skal balancere mellem at skabe rammer for det personlige 

hjem og rammer omkring en arbejdsplads, hvor der er fokus på et godt arbejdsmiljø og effektiv drift. Pleje-

centre med 100-120 pladser giver en række driftsmæssige fordele, herunder mulighed for effektive ar-

bejdsgange og processer. Der er grundlag for at skabe et robust og fagligt miljø og understøtte faglig udvik-

ling. 

 

Det er muligt gennem design og indretning af boliger og fællesarealer at undgå at plejecentre af denne 

størrelse får præg af institution, og primært fremstår som hjem og bolig. Oplevelsen af at være i en privat 

bolig med plads til at deltage i selvvalgte sociale fællesskaber fremmes gennem indretning af mindre bolig-

grupper med tilhørende fælles- og ser vicearealer, herunder for eksempel mindre siddegrupper og nicher. I 

moderniseringsarbejdet er der bl.a. fokus på at skabe gode køkken- og spisefaciliteter, som giver mulighed 

for at inddrage beboerne i mad- og måltidsaktiviteter samt at sluttilberedningen af maden foregår tæt på 

beboerne.  

 

Spisesituationen er en vigtig markør for hjemlighed og borgerens mulighed for at invitere familie og pårø-

rende til spisning kan understøttes gennem indretning af mindre spisemiljøer omkring afdelingskøkkener. 

Det vil samtidig give mulighed for, at afdelingskøkkenerne danner rammen om borgernes deltagelse i tilbe-

redelsen af måltider, bagning mv.  

 

d. Indretning med velfærdsteknologi 

Mange af velfærdsteknologierne er de samme til borgere i eget hjem og til beboerne på plejecentrene, hvil-

ket er vigtigt, da teknologierne dermed i højere grad kan være velkendte og lettere at tage i brug, når bor-

gerne flytter i plejebolig. Da beboernes behov typisk er meget forskellige, er det vigtigt at tænke i fleksible 

løsninger til fremtidens plejeboliger. For at sikre denne fleksibilitet bør velfærdsteknologiske løsninger tæn-

kes ind fra starten, når en plejebolig skal moderniseres eller opføres, eksempelvis bør det sikres, at forud-

sætningerne for at etablere forskellige velfærdsteknologiske løsninger er til stede fra starten. Der tages al-

tid udgangspunkt i den nyeste og evidensbaserede viden. 

 

Det kan være ved at sikre, at der etableres skinnesystemer til loftlifte, elstik på badeværelset til tilkobling af 

vaske-tørretoiletter i samtlige boliger eller hæve-sænke toiletter. Fleksibiliteten i boligerne er også vigtig, 

fordi beboernes behov og funktionsniveau er forskellige, og dermed kan det variere, hvilke løsninger, der er 

(mest) relevante for den enkelte i forhold til at blive selvhjulpen, opnå mest mulig kontrol over dagliglivet, 

skabe tryghed mm.  

 

I indretningen af fremtidens plejeboliger er det også vigtigt at have fokus på, hvordan velfærdsteknologiske 

løsninger kan understøtte og optimere arbejdsgangene for medarbejderne, så der er mest mulig tid til om-

sorg og pleje af beboerne. Af relevante løsninger kan være digitale planlægningsværktøjer, eksempelvis 

elektroniske tavler, der kan hjælpe medarbejderne til at strukturere opgaverne og sikre overblik på tværs af 

vagtskift mm. Sensorer i vasketøjet, så det sorteres automatisk. Bevægelsessensorer, som kan varsle med-

arbejderne, hvis en beboer har forladt sin bolig på et usædvanligt tidspunkt, for eksempel om natten. ADK-

løsning samt automatisk dørtryk relevante steder i bygningen. 

 

 


