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OPEN CALL:   

DEMENSVENLIG INDRETNING AF DAGHJEM 

Overordnet opgavebeskrivelse 

Den overordnede opgave er at udvikle demensvenlig indretning på daghjemmet på Flemløse 
Plejehjem, som kan fremme muligheden for deltagelse for daghjemmets brugere. Denne gruppe 
består af hjemmeboende borgere, som har moderat til svær demens, jf. beskrivelsen af 
demensgrader fra Nationalt Videnscenter for Demens [ ]. Opgaven skal tænkes sammen med en 
aktivitetsplan udarbejdet i samarbejde med daghjemmets medarbejdere og daglige ledelse. Assens 

Kommune inviterer indretningsdesignere, arkitekter, servicedesignere og lignende til at byde ind 
på udførelsen af opgaven, som beskrives i detaljer i næste afsnit. 

Opgaven indgår i et projekt, som skal producere viden om indretningens betydning for 
demensvenlighed. Nærmere bestemt skal forskere fra Syddansk Universitet undersøge, hvordan 
demensvenlighed udfolder sig i praksis, og hvilken betydning den fysiske indretning har i denne 
forbindelse. Det skal ske igennem (mikro)etnografiske studier af hverdagen på daghjemmet i en 
periode på omkring seks måneder, som dækker hverdagen før, umiddelbart efter og efter 

ændringen af indretningen. Formålet med projektet er at producere viden, som kan kvalificere 
udviklingen af demensvenlige indretningsløsninger, både i den specifikke kontekst og i lignende 
kontekster på tværs af landet. Indretningen af daghjemmet skal altså fungere som en ’prototype’, 
som kan danne udgangspunkt for skalérbare løsninger. Erfaringer fra projektet formidles til 
relevante interessenter i kommuner og styrelser, ligesom de formidles til interessenter i 

designbranchen gennem Design denmarks netværk. 

Demensvenlig indretning er et område med stor politisk bevågenhed. Den nationale 

demenshandlingsplan, som sætter rammen for demensindsatsen indtil , udpeger 
demensvenlige samfund og boliger som ét af handlingsplanens fem fokuspunkter [ ]. Det 
indebærer blandt andet, ”at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne være trygge 
ved, at de fysiske rammer er indrettet, så de også rummer deres behov.” Samtidig oplever 
velfærdsfagene rekrutteringsproblemer, og det kan forventes, at demensvenlig indretning kommer 

til at blive en del af løsningen – ikke ved at erstatte eksisterende personale, men ved at understøtte 
brugernes autonomi, så personaleresurser kan bruges mest effektivt [ ]. 

Detal jeret opgavebeskrivelse 

Daghjemmet er en selvstændig afdeling af Flemløse Plejehjem med to fastansatte medarbejdere (  
t/u). Det har omkring  faste brugere, der er visiteret til en daghjemsplads, og som besøger det på 
faste ugedage og i faste grupper, typisk én eller to dage om ugen. 

Indretningen af daghjemmet skal imødekomme en række indbyrdes relaterede behov, som 
tilsammen indvirker på brugernes mulighed for deltagelse. Det gælder både deltagelse i formelle 
aktiviteter som spil og dans og uformelle aktiviteter som samtale og bevægelse. Behovene har dels 
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udgangspunkt i generelle principper for demensvenlig indretning, jf. beskrivelsen af demensvenlige 

boliger fra Nationalt Videnscenter for Demens [ ]. Dels har de udgangspunkt i specifikke 
erfaringer fra en workshop med brugere, pårørende og personale, jf. opgavebeskrivelsens Bilag , 
og foreløbige observationsstudier på daghjemmet af en medarbejder fra Syddansk Universitet, jf. 
opgavebeskrivelsens Bilag . Behovene sammenfattes i hovedpunkter nedenfor: 

Fleksibilitet: Indretningen skal være fleksibel, således at den kan danne ramme om 

forskellige aktiviteter. Daghjemmets brugere har forskellige interesser, ligesom 
de har forskellige funktionsniveauer som følge af deres demenssygdom. 
Samtidig har de forskellige behov for afveksling mellem aktivitet og afslapning. 
Endelig er det en del af daghjemmets formålsbeskrivelse, at bevægelse og 
anden fysisk aktivitet indgår som en vigtig del af hverdagen. 

Hjemlighed: Indretningen skal fremme en følelse af hjemlighed. Hjemlighed har en 

relationel dimension, som har at gøre med samspillet mellem brugere, 
pårørende og personale. Oplevelsen af at deltage i et fællesskab opstår i den 
mellemmenneskelige relation. Samtidig har hjemlighed en materiel dimension. 
Det kan fx være indretningsmæssige valg, som ikke fremstår institutionelle, fx 
møbler, planter og farver. Det kan også være genkendelige objekter, der kan 

understøtte interaktion mellem brugere og mellem brugere og personale, fx 
fotografier, malerier og artefakter. 

Synlighed: Indretningen skal synliggøre brugernes mulighedsrum, så de i højere grad selv 
kan opsøge aktivitet og samtale. Det drejer sig dels om at lette brugernes 
navigation på daghjemmet (wayfinding), så de kan bevæge sig fra sted til sted, 
selvom de har nedsat orienteringsevne. Dels drejer det sig om at organisere 

brugernes opmærksomhedsfelt, så de bliver opmærksomme på mulige 
aktiviteter, men ikke belastes af mængden af indtryk. Organiseringen af 
brugernes opmærksomhedsfelt knytter sig både til indholdet i rummene og 
forbindelsen mellem rummene.  

Daghjemmet består af aktivitetsrum og flere værelser samt et køkken, som ligger i forlængelse af en 
opholdsstue og en fordelingsgang, jf. plantegningen i Bilag . De fleste aktiviteter foregår i 
aktivitetsrummet, opholdsstuen og udearealet, som kan tilgås fra opholdsstuen. Værelserne er 
isolerede fra resten af daghjemmet, og deres anvendelsesområde er begrænset, jf. beskrivelsen i 

Bilag  og . Det skaber udfordringer, da forskellige aktiviteter kan være vanskelige at forene, jf. 
beskrivelsen i Bilag .  

Der er stor fleksibilitet i udviklingen af løsningsforslag. Forslagene kan fokusere på 
daghjemmet som helhed eller på specifikke dele af daghjemmet (fx aktivitetsrum, opholdsstue, 
udeareal). Tilsvarende skal forslagene ikke nødvendigvis imødekomme alle behov (fleksibilitet, 
hjemlighed, synlighed), men kan foreslå en udvælgelse eller hierarkisering af behov. Det kræver 
dog en begrundelse, da behovene i udgangspunkt ses som indbyrdes betingede. Løsningsforslagene 
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skal tage udgangspunkt i den eksisterende fordeling af rum på daghjemmet, da budget og tidsplan 

ikke har plads til større renoveringsarbejde. 

Tekniske specifikat ioner 

Alle ændringer af daghjemmets indretning skal leve op til gældende lovgivning. Bemærk, at der er 
skærpede krav til brandsikring, da køkken og opholdsstue er etableret i direkte forbindelse med 
flugtvejsgangen, jf. plantegningen i Bilag . De brandtekniske specifikationer beskrives i detaljer i 
Bilag .  

Tidsplan 

Projektet følger denne overordnede tidsplan.  

 Medio mar. : 
Udvælgelse af og tilbagemelding på indkomne forslag 

 Apr. : 

Udvikling af detaljeret indretningsløsning, herunder workshop med personale og sparring 
med forskere fra Syddansk Universitet 

 Maj-jun. : 
Installation af indretningsløsning 

 Primo jul. : 
Løsningen står færdig 

 Jul.-dec. : 
Observation af hverdagen på daghjemmet efter ændringen af indretningen (Syddansk 

Universitet) 

 Dec. : 
Præsentation af indsigter og erfaringer fra projektet (Syddansk Universitet/Assens 
Kommune/Design denmark) 

Økonomi 

Den økonomiske ramme for projektet er . ,-. I budgettet er der afsat . ,- til 
konsulentydelser og . ,- til materialer og installation. 

Ansøgningsbetingelser 

Ansøgningen skal indeholde: 

 En portfolio med eksempler på tidligere arbejde 

 Et kort CV (max én side) 

 En beskrivelse af tilgangen til opgaven (omkring en halv side) 
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Den skal sendes til info@designdenmark.dk med overskriften ”Demensvenlig indretning Flemløse” 

senest d. . . . 

Spørgsmål 

Spørgsmål til opgavebeskrivelsen kan rettes til: 

 Christina Thomsen, projektleder, Assens Kommune 

Mail: cthom@assens.dk | Mobil:     

 Henrik Ladegaard Johannesen, projektmedarbejder, Assens Kommune 
Mail: heljo@assens.dk | Mobil:     

Bilag 

Opgavebeskrivelsen har følgende bilag: 

 Bilag : 
Opsamling på workshop med daghjemmets brugere, pårørende og personale 

 Bilag : 

Hovedpunkter fra foreløbige observationer på daghjemmet 

 Bilag : 
Plantegning over plejehjemmet og daghjemmet i tre forskellige udgaver 

a) Plantegning 

b) Plantegning med angivelse af rumfunktion 
c) Plantegning med markering af daghjemmets område 

 Bilag : 
Brandtekniske specifikationer 

Henvisninger 

[ ] Sygdomsforløb. Nationalt Videnscenter for Demens . 

[ ] Et trygt og værdigt liv med demens. National demenshandlingsplan . Sundheds- og 
Ældreministeriet . 

[ ] Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet . . Kommunernes Landsforening . 

[ ] Demensvenlige boliger. Nationalt Videnscenter for Demens . 

 


