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EVIDENS BASERET DESIGN 



>  AT SIKRE TRYGHED OG TRIVSEL  
 
>  MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE MENNESKE  
 
>  OG INDFRI DE FYSISKE, PSYKISKE OG SOCIALE BEHOV 
 
>  MED MULIGHED FOR AT LEVE ET VÆRDIGT LIV 

VISIONEN 
EKSEMPEL PÅ EN KOMMUNES DEMENSPOLITIK 



VIRKELIGHEDEN.... 



INSPIRATIONEN  
FREMTIDENS PLEJEHJEM NØRRESUNDBY 

 Fremtidens Plejehjem har fokus 
på de ting der giver TRYGHED, 
TRIVSEL, OG GOD PLEJE. Og 
som udnytter velfærds- og 
sundhedsteknologi til at 
understøtte dette til fulde. Hvor 
rutineprægede ressourcer 
frigøres, for at ressourcerne i 
større grad anvendes til 
trivselsfremmende opgaver. 



FÆLLESSKABET 
skaber tryghed, trivsel & selvværd  

I et miljø, hvor mennesker 
med demens og andre bor dør 

om dør, har hjemlighed og 
fællesskab vanskelige vilkår. 

Mennesker med demens har ofte stor 
gavn af at opholde sig med andre, som 
kan fungere som en slags igangsætter 

eller ”mind-tricker”. Det er derfor 
afgørende, at der skabes gode rammer for 

at opleve fællesskabet.  



DET GENKENDELIGE  
- om at se, høre, dufte, føle og smage fortiden 

 Sansepåvirkninger bringer 
ofte folk i kontakt med deres 

erindringer. Til gavn for 
selvværdet og forholdet til  

pårørende og plejepersonale.  



HJEMLIGHED 
- om de kulturelle værdier og forestillinger der knytter sig til hjemmet 

Selvom idéen om, hvad hjem er, svækkes, 
behøver følelserne af hjemlighed ikke også at 

gøre det, når blot man er bevidst om at give 
plads til at kunne ”hjemme den” og 

derigennem oparbejde personlige oplevelser 
af hjemlighed i plejebyggeriet. 

Det har stor betydning for 
beboernes oplevelse af 

hjemlighed og tilhør til stedet, at 
deres familie opfatter stedet som 
et rart og vedkommende sted at 

komme på besøg 



INSPIRATIONEN  
DE HOGEWEYK, HOLLAND 

 

Visionen bag plejehjemmet er, at få de 
demente beboere til at FØLE SIG 

TRYGGE OG HJEMME ved at kunne 
fortsætte det liv de kendte, før de 

flyttede på plejehjem 



MÅLSÆTNINGEN 
 
 
AT MINDSKE OG AFBØDE ANGST, FORVIRRING og den ofte meget 
store vrede, som demente mennesker kan blive grebet af, og det 
løses....  
 
 
VED AT SKABE ET MILJØ, DER ER TRYGT, VELKENDT OG 
MENNESKELIGT: ET NÆSTEN NORMALT HJEM, hvor folk er 
omgivet af ting, de kender og omgivet af andre mennesker med 
baggrunde, interesser og værdier, som deres egne. 
 



MÅLSÆTNINGEN 
 
 
AT MAKSIMERE LIVSKVALITETEN og sørge for at holde alle aktive. 
Fokusere på det, de stadig kan, snarere end på alt det, de ikke kan.  
 
 
VED AT TILSKYNDE TIL AT PASSE DE SMÅ DAGLIGE GØREMÅL - 
havearbejde, indkøb, kartoffelskrælning, afbælgning af ærter, 
ordne vasketøj, gå til frisøren og gå på café. Disse små, daglige 
handlinger har en enorm betydning, DE STIMULERER OG GIVER 
FOLK EN FORNEMMELSE AF, AT DE STADIG HAR ET LIV 



INSPIRATIONEN  
DE HOGEWEYK, HOLLAND FAKTA 

135 beboere med en gennemsnitsalder på +80 
SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER: 

Livsstil indretning 
Valgmulighed mellem 7 forskellige livsstile 

Små boliger og større fællesområder 
Enheder af ca. 6-8 beboere 

Fælles toilet for 3-4 beboere 
Offentlig café/restaurant 

Kun én indgang til hele plejehjemmet 



The Cultural lifestyle 

The Gooise lifestyle 

The Indonesian 
lifestyle 

The Urban lifestyle 

The Homey lifestyle 

The Artisan lifestyle 



THE GOOISE LIFESTYLE 
DE HOGEWEYK, HOLLAND 

Beboerne i ”The gooise lifestyle” har en overklasse præference og værdsætte korrekt 
etikette. Indretning af husene er klassisk og smagfuld. Bordet er dækket med omhu. Måltider 

betragtes som en social begivenhed og præsentationen af  retterne er meget vigtigt. 
Beboerne favoriserer det franske køkken , og de nyder at gå ud til klassiske koncerter. 

 



THE CHRISTIAN LIFESTYLE 
DE HOGEWEYK, HOLLAND 

Religion er centralt i denne livsstil. Bønner og religiøs musik udgør en central del af dagligdagen. 
Mange af beboerne går til gudstjeneste regelmæssigt. Den kristne livsstil er enkel og 

beskeden. Måltider er fortrinsvis enkle hollandske retter.  



INSPIRATIONEN // BYENS SUPERMARKED  
DE HOGEWEYK, HOLLAND 



INSPIRATIONEN // BYENS CAFE 
DE HOGEWEYK, HOLLAND 



INSPIRATIONEN // BYENS TEATER 
DE HOGEWEYK, HOLLAND 



INSPIRATIONEN // BYENS STEDER 
DE HOGEWEYK, HOLLAND 



INSPIRATIONEN  
DEN GAMLE BY I AARHUS 
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