
Innovativ plejecenterplanlægning 
gennem vidensdeling og  
brugerinvolvering

Marienlund Plejecenter



På Marienlund Plejecenter er alle 
lejligheder udstyret med loftlifte i form 
af et gennemgående og rumdækkende 
skinnesystem mellem soveområdet og 
badeværelset. Det er med til at sikre 
optimale betingelser for løft og forflytning 
af beboere i det daglige.

“Marienlund-modellen” i  
Danmark

I marts 2017 åbnede et nyt plejecenter 
i Silkeborg med plads til 120 beboere. 
Marienlund Plejecenter er et glimrende 
eksempel på, hvordan nytænkning kan 
sikre maksimal fleksibilitet og omkost-
ningseffektivitet, når der skal implemen-
teres nye plejecentre.

Lejlighederne i det nye plejecenter er 
udformet specielt til at kunne imøde-
komme de skiftende behov hos de 
fremtidige beboere, samtidig med at 
de lever op til den enkelte beboers 
præferencer med hensyn til layout og 
indretning. Lejlighederne tilpasses let 
nye behov, uanset om beboeren lider 
af demens, overvægt eller har andre 
fysiske udfordringer, og derfor kræver 
særlig pleje, eller om vedkommende er 
ved relativt godt helbred og selvhjulpen. 
Disse forhold kan ændre sig over tid... 
og Marienlund Plejecenter er derfor de-
signet til at kunne ændre sig med dem.

Involvering, rådgivning og  
udarbejdelse af prototyper

Et andet banebrydende kendetegn  
ved det, der nu er blevet kendt som 
“Marienlund-modellen” for fleksibel  
plejecenterudformning, er, at alle funk- 

tioner og muligheder blev afprøvet, 
testet og tilpasset i en prototypelejlig-
hed bygget op nøjagtig i en-til-en på 
en anden lokation, før den endelige 
udformning og indretning blev besluttet.

Det gjorde det muligt at integrere og 
koordinere ideer, input og krav fra 
beboere, ansatte og administratorer 
på plejecentret samt fra leverandører 
af specialudstyr, designere, arkitekter 
og byggeentreprenører. Det medførte 
betydelige projektbesparelser, da man 
undgik overlapninger, manglende kom-
patibilitet og dobbeltarbejde, og man 
sikrede samtidig, at nye ideer, inventar 
og tilbehør fungerede som forventet.

Hurtigt tilgængelige funktioner 
ved behov

Den unikke fleksibilitet ved installatio-
nerne på Marienlund Plejecenter, gør 
det muligt at ændre lejlighedernes 
udformning og omfanget af hjælpemid-
ler fra den ene dag til den anden, uden 
dyre bygningsarbejder eller ændringer. 
Dette sikrer maksimal fleksibilitet, lave 
omkostninger i udstyrets levetid samt 
minimal “nedetid” og udgifter ved skifte 
fra en beboer til en anden. En stor del af 
denne ønskede fleksibilitet skyldes, at 
det vigtigste inventar er forhåndsmonte-
ret. Det betyder, at det kan tages i brug 



med det samme uden dyre ændringer 
af lejligheden eller forsinkelser pga. 
tilpasninger. Vægge, der kan flyttes og 
fjernes, så de imødekommer de skiften-
de beboeres præferencer og behov, er 
et fremragende eksempel på dette.

Forhåndsmonteret udstyr til løft 
og forflytning

Guldmann var tæt involveret i planlæg-
ningen af den overordnede udformning 
og struktur for Marienlund Plejecenter, 
da en effektiv integration af de fleksible 
funktioner til løft og forflytning var afgø-
rende for projektets samlede succes.

Som følge heraf er alle lejligheder og 
mange andre rum, fællesområder 
og specialområder på Marienlund 
Plejecenter udstyret med loftlifte fra 
Guldmann som en del af basiskonstruk-
tionen. 

Loftliftsystemerne er indbygget fra star-
ten og dermed altid tilgængelige, når 
og hvis der er behov for det. Skinne-
systemet er diskret integreret i lejlig-
hedens konstruktion, så det ikke tager 
for megen plads eller er i vejen. Det er 
også med til at sikre, at beboerne ikke 
oplever den uønskede “sygehusfornem-
melse” i sin egen private bolig.

Skinnesystemet er der altid, men selve 
løftemodulet fra Guldmann monteres 
først i en lejlighed, når og hvis den 
enkelte beboer rent faktisk har brug for 
det.

Standardsystemer på nye måder

Under de mange planlægningsmøder 
med de kommunale myndigheder, 
arkitekter, ingeniører og andre eksperter, 
der tog del i konstruktionen af prototy-
pelejligheden, blev Guldmanns specia-
lister klar over, at det ville være muligt at 
konfigurere og installere helt almindeligt 
standard udstyr fra Guldmann på nye 
innovative måder.

Når eksperter samarbejder om videns-
deling, skaber det nye muligheder for 
funktionalitet, lavere driftsomkostninger 
og større tilfredshed hele vejen rundt.

Understøttelse af “Tid til omsorg”

Teknologi og hjælpeudstyr er naturligvis 
kun et arbejdsredskab, der frigiver tid til 
den vigtigste funktion, nemlig de “varme 
hænder”; det empatiske og veluddan-
nede sundhedspersonale - det, som 
Guldmann kalder “Tid til omsorg”. Alt 
udstyret må aldrig blive for invaderende 
eller betyde, at lejlighederne føles for 
meget som et sygehus, for de menne-

sker der skal bo der. Plejeteknologi er 
beregnet til at frigive tid og bidrage til, at 
de begrænsede menneskelige ressour-
cer anvendes så effektivt som muligt.

Den innovative måde, som loftliftene fra 
Guldmann er integreret på i Marienlund 
Plejecenter, åbner nye perspektiver for 
udformning af plejeboliger, plejecentre 
og projektimplementering.

Det blev også besluttet at udstyre andre 
fællesrum, såsom den fælles TV-stue, 
herreværelset, sanserummet og SPA-rum-
met med rumdækkende loftlifte. Det 
muliggør at faciliteterne kan anvendes af 
alle beboere, uanset om de er selvhjulpne 
eller kørestolsbrugere.

“At loftliftssystemer fra Guldmann er 
installeret næsten overalt, har givet 
os mulighed for at arbejde langt mere 
effektivt, og det er med til at sikre et godt 
arbejdsmiljø med store fordele i forhold til 
ergonomi, sundhed og sikkerhed.
Det er også vigtigt at bemærke, at det er 
afgørende for beboerne at få hjælp med 
deres personlige opgaver og behov så 
hurtigt og så nemt som muligt – alle løft 
og forflytninger sker med god grund.”

Jette Laumann, Sektionsleder, Sundhed- og 
omsorgsafd., Silkeborg Kommune
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Implementering og inddragelse 
af alle parter
 
Planlægning af et nyt plejecenter er en 
stor opgave, der kræver nøje over-
vejelser, effektiv planlægning og en 
koordineret indsats af mange forskellige 
leverandørers færdigheder og evner.
Som en af verdens førende leveran-
dører af loftlifte og forflytningsudstyr er 
Guldmann ofte tæt involveret i denne 
planlægning og de beslutninger, der 
skal tages vedrørende udformning.
De moderne udbudsstrukturer og 
forretningsmodeller betyder, at disse 
beslutninger ofte ikke bare kan træffes 
på egen hånd, men kræver en fælles 

indsats. Det handler ikke blot om at 
vælge det mest velegnede udstyr og 
gøre brug af Guldmanns viden og tek-
niske ekspertise for at sikre, at det fun-
gerer korrekt. Nej, det drejer sig også 
om, at alle involverede parter i beslut-
ningsprocessen – samt de mennesker, 
der påvirkes af dem – kan bidrage mest 
muligt til og få mest muligt ud af disse 
beslutninger.

Vidensdeling giver mest mulig 
“Tid til omsorg”

Guldmann opfordrer beslutningstagere, 
kunder og andre med indflydelse til 
at rådføre sig med og involvere andre 

eksperter inden for specialdesign og 
leverandører af teknologi. Og – un-
der hensyntagen til ’Time to Care’ – i 
samarbejde at evaluere og planlægge 
brugerens behov og personalets krav. 
Formålet er at sikre innovative løsninger, 
der overholder budgettet og opfylder en 
lang række krav og behov. Både her og 
nu, og i takt med at disse uundgåeligt 
vil ændre sig over tid.

Tilpasningsevne og fleksible funktioner 
er afgørende for omkostningseffektiv 
planlægning og design af plejecentre 
samt af den fremtidige drift.

Involvering og vidensdeling som nøgle-
ord. Alle funktioner og muligheder blev 
afprøvet, testet og tilpasset i en prototy-
pelejlighed, ligesom alle ideer og krav fra 
personale, administratorer, leverandører 
mv. blev vurderet og integreret i projektet.
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