
BYEN FOR LIVET - 
VISIONSPROGRAM
Byen for livet har fire kerne-individer, hvis trivsel er altafgørende 
for byens succes, nemlig mennesker med demens, deres pårørende, 
medarbejderne og de frivillige.
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Dette visionsprogram er sammenfattet af flere forskellige kilder og med medvirken fra en stor og blandet mængde 
interessenter. Indholdet er skabt gennem Byen for Livets løbende inddragelse af et bredt udvalg af interessenter; fra 
mennesker med demens, deres familie og venner, faglige medarbejdere fra OK-Fonden og Odense kommune, arkitekter, 
haveterapeuter, antropologer og mange flere. 

Derudover har vi lånt inspiration fra Demensalliancens Byggerigruppes visionspapir, SBI’s anvisninger ift. plejeboliger for 
mennesker med demens samt Støtteforeningen Margurittens Venners konceptbog.

Visionspapiret indeholder en blanding af idéer, overvejelser og citater fra ovennævnte og fokuserer på de fysiske rum og levede 
miljø, inde som ude, for livet i den kommende bydel. Visionspapiret vil danne grundlag for det kommende arbejde med en 
masterplan for området, samt det egentlige byggeprogram. 

Visionsprogrammet er skrevet i perioden august 2015 – november 2016

Peter Martin Jakobsen, sekretariatschef - Byen for Livet.

BAGGRUND 

LÆSEVEJLEDNING
Visionsprogrammet er inddelt i seks overordnede afsnit, der beskriver centrale fokuspunkter, temaer og aktiviteter i Byen for 
livet - med udgangspunkt i de mennesker, der skal bo, arbejde og opholde sig i Byen. 

De seks hovedafsnit er: En by for mennesker; Naturen, fysisk aktivitet, kultur og kreativitet; Beboeren, den pårørende, 
medarbejderen og den frivillige; Tryghed, hjemlighed, sanseindtryk og omsorg; Fællesskab og mangfoldighed samt Byliv, 
uddannelse og forskning.

Teksten suppleres af illustrationer. Forståelsesmodellen er de orange cirkler med ringe, som viser Byen for livets forskellige 
niveauer, temaer og aktiviteter – med en farveskala gående fra mørk orange (inderste/private rum) til lys orange (yderste/
offentlige rum). Den blå farve angiver overgange mellem niveauer/rum og sammenbinding af fælles rum.

Inspirationsbobler med nøgleord er sammendrag af workshopdeltagernes ideer og ønsker til Livet i byen. Inspirationsboblernes 
farver refererer til det niveau eller tema i i Byen for livet, som det enkelte afsnit omhandler. Fx refererer mørkeorange 
inspirationsbobler til den inderste kerne (Hjem for Pleje om omsorg), mens blå inspirationsbobler går på tværs af de fire 
niveauer i Byen for livet. 

Teksten suppleres ligeledes af centrale citater fra workshopdeltagerne - fremhævet med blåt.
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OM DEMENS

Livet med demens er en omvæltning for både den, der 
har fået konstateret sygdommen, og for de nærmeste. 
Ægtefælle, børn og andre, der er tæt på en person med 
demens, oplever ændringer – både i deres liv og hos den 
person, de kender gennem lang tid og holder af. Det 
menneske, der har fået demens, oplever, at hans eller 
hendes verden ændrer sig. Nogle gange gradvist, andre 
gange i ryk. 

Byen for livet skal medvirke til at udvikle viden om, 
hvordan et godt liv med demens også kan være. Derfor skal 
både de fysiske rammer, de medarbejdere, der er i bydelen 
og rundt om beboerne, og de frivillige og pårørende være 
klar til at gøre mennesker med demens i stand til at leve 
et godt liv på trods af deres sygdom. 

Demens er ikke én sygdom, men en række forskellige 
sygdomme, som påvirker hjernen forskelligt. Derfor 
kan et forløb med demens, og den tid det varer, være 
forskellig. Der er dog typisk tre perioder eller faser i en 
demenssygdom: 

Demens i lettere grad, som tit vil være dér, hvor 
sygdommen konstateres. Her kan man klare sig selv en 
stor del af tiden og har måske mest brug for hjælp til 
komplekse opgaver, transport på ukendte steder og andre 
opgaver, som ikke er rutiner. 

Demens i moderat grad, hvor der vil være brug for støtte 
til en række ting og tit også forskellige indsatser fra fx 
kommunernes ældrepleje eller frivillige. I denne tid 
begynder overvejelserne om på et tidspunkt at flytte i 
plejebolig. Indflytningen sker måske først til sidst i denne 
fase. 

Demens i svær grad, hvor personen med demens har brug 
for støtte næsten hele døgnet. I denne fase vælger langt 
de fleste at flytte i en plejebolig.

Ud over de direkte symptomer og følger af sygdommen, 
vil der tit være en del andre konsekvenser. Både de 
pårørende og personen med demens kan fx opleve stress og 
depressive symptomer. 

I løbet af de tre faser påvirkes hjernen mere og mere, og 
en række dagligdagsopgaver og gøremål bliver sværere. 

For de fleste med demens er der imidlertid dage, timer 
eller glimt, hvor humør, personlighed og energi viser sig. 
Det er de glimt, stunder og møder, som det er vigtigt at 
give plads og luft, for det er her, der kommer livskvalitet 
for både den, som har demens, og for familien, som 
kan se deres far, kone, søster eller ven skinne igennem 
demenssygdommen.
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EN BY FOR MENNESKER

Alle byer er skabt af de individer, der har hjemme og 
færdes i byen. For at en by kan lykkes, er der derfor behov 
for plads til individet og alle de behov, kompetencer, 
ønsker, vaner og drømme, som et individ har på et givent 
tidspunkt i livet.

Mennesker med demens er det absolutte fokus for bydelens 
virke. Dertil hører et behov for, at de mennesker, som 
er tættest på personen med demens, de pårørende, de 
frivillige og medarbejderne, har den størst mulige grad af 
trivsel.

Nedenstående forståelsesmodel illustrerer de for 
nuværende planlagte niveauer, temaer og aktiviteter i 
Byen for livet. Inderst i selve kernen bor mennesker med 
svær demens og behov for særlig omsorg og pleje. I en 
ring udenom ligger boklynger med forskellige aktiviteter 

og områder, der appellerer til de forskellige beboeres 
interesser og levede liv. Den tredje ring er et fælles rum, 
hvor der bl.a. findes et hus for sundhed og velvære, 
butikker, håndværk mm. Yderst ligger det offentlige rum. 

Overgangene mellem niveauerne er glidende, og 
ungdomsboliger, daginstitution og boliger vil med deres 
placering være med til at binde Byen for livet sammen med 
det offentlige rum. 
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BYEN FOR LIVET skal især opleves gennem sanserne. 
Her er der mulighed for pleje og aktivering af hele 
sanseapparatet på lige præcis den måde, der passer til 
den enkelte og det liv, vedkommende har levet. Hvad 
enten det handler om kunst, kultur, natur eller motion og 
bevægelse kan man som beboer indgå på lige præcis det 
niveau, der passer til ens ønsker og behov.

Det er en forudsætning for følelsen af frihed, at man har 
valgmuligheder. Hvis man ikke længere selv kan vælge 
eller tage initiativ, bør det være nemt for pårørende 
eller personale at kunne hjælpe. Den, der ikke har 
valgmuligheder, har heller ikke nogen selvbestemmelse. 

I takt med, at man mister sin fysiske såvel som sin 
kognitive formåen, bliver plejebehovet og den øgede 
nærhed mere og mere vigtig. Blandt andet derfor skal det 
være let at komme i kontakt med naturen.

NATUREN 
I Byen for livet, skal der være plads til både styret og ikke 
styret natur. Naturen, både inde og ude, har et afgørende 
aftryk på byen for livet og spiller en nøglerolle ift. den 
daglige trivsel for bydelens brugere, medarbejdere og 
beboere.

Terapihaver forbundet af grønne stier, rige på flora og 
fauna, fryder og beroliger året rundt. Forskellige dele af 
naturområder med fornemmelse af enge, grøfter, skove, 
søer og vandløb tillader en stor mangfoldighed af arter og 
oplevelser. 

I duftende, atmosfærefyldte udeområder som fx drivhus 
eller orangeri og i udendørs nyttehaver kan man bruge 
sine grønne fingre og nyde at se det hele spire og gro. 
Om sommeren kan der være fælles havearrangementer 
og arbejdsdage med bål og sange - og en lille skarp til 
stemmen. 

Et område med mindre husdyr og et tilhørende voliere 
tillader et væld af både farver, lyde og lugte. Almindelige 
husdyr som hunde, katte og marsvin luftes og kæles med af 
både beboere og gæster.

Vand virker beroligende og skaber en rar stemning, derfor 
kan vand være et aktiv i Byen for livet. Vandet kan fx. 
bruges som bindeled og afgrænsninger, vand kan bruges til 
stille, meditative sansehaver, og vand kan være søer, hvor 
man kan kigge på og fodre fugle og måske fange fisk. 

GENKENDELIGHED OG TILGÆNGELIGHED
For mennesker med demens er det vigtigste at kunne 
genkende verden og færdes i den. Derfor skal der være 
tilgængelighed overalt med brede stier og højbede, der 
også kan benyttes af beboere, der må sidde ned eller ikke 
kan stå længe ad gangen.

Det skal være nemt at komme helt tæt på natur og træer. 
Der skal være genkendelighed, og elementers brug skal 
kunne aflæses. En bænk skal for eksempel ligne en bænk.

NUDGING OG DEMENS
I Byen for livet arbejdes der bevidst med nudging af 
det fysiske miljø. Nudging tager afsæt i en specifik 
måde at forstå menneskelig adfærd på, og der arbejdes 
med metoden ud fra antagelsen om, at menneskers 
uhensigtsmæssige adfærd er påvirket af deres begrænsede 
mentale færdigheder, rutiner og vaner.

Intuitiv kodning er et begreb fra nudging universet, der 
som eksempel kan anvendes i forhold til det fysiske miljø. 
Intuitiv kodning kan hjælpe mennesker med demens med 
at finde vej, finde hjem, aflæse brug af genstande osv. 
  

NATUREN, FYSISK AKTIVITET, KULTUR OG KREATIVITET 

“På tilbageturen sad vi og nød stilheden ved den lille 
sø. Et par børn var på vej med mad til ænderne.” 
Workshopdeltagers ønskescenarie
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FYSISK AKTIVITET
Mennesker med demens har stor glæde af at røre sig, 
derfor har Byen for livet plads og rum til fysisk aktivitet 
både ude og inde. I naturområder, på pladser og indendørs 
i hal, studio / wellness-center tilbydes forskellige typer 
sport, dans, massage, yoga, vandaktiviteter, Tai Chi, 
balancetræning m.m. Skal man fra det ene sted til det 
andet, er der mulighed for at tage cyklen eller spadsere i 
roligt tempo med sin nabo eller familie under armen. 

Planlagte fællesaktiviteter og mulighed for spontane 
indfald skaber tilsammen en altid tilstedeværende ramme 
og tilskyndelse til at holde kroppen i gang. Indenfor er 
der tænkt over lys, akustik og temperatur, og områder 
med tæpper og dedikerede områder til terapi skaber 
stimulerende rammer.

Der er således rige muligheder for at pleje den mentale 
sundhed og personlige udfoldelse. 

KULTUR OG KREATIVITET
I Byen for livet er kultur og kreativitet en stor del af 
det daglige liv. Kulturelle og kreative aktiviteter kræver 
forskellige rum og muligvis understøttende erhverv, der 
kan drive nogle af de forskellige tilbud. Nogle tilbud skal 
kun være for beboerne, fx. beskyttede værksteder, mens 
andre tilbud skal rumme både beboere, pårørende, med-
arbejdere og udefrakommende.

Restaurant, teater, museum, koncertsal og biograf findes 
eksempelvis i bydelen og er på samme tid både kulturelle 
input og udfoldelsesmuligheder for beboerne. 

Venlig kunst i bybilledet stimulerer visuelt, tydeliggør 
rum og retning på en positiv måde og bidrager til bedre 
orientering. 

På træ- og metalværksteder bygges der fuglehuse til 
byen, og cykler og biler kommer til reparation. I sy- og 
strikkeklubber, lerværksteder og atelierer laves kunst 
og brugskunst af, med og til bydelens beboere, og det 
udstilles i byens rum. 

“Mit hold sidder som regel udendørs og tegner. Vi 
har også overdækkede områder, vi kan være i, hvis 
det regner.” 
Workshopdeltagers ønskescenarie

NATUREN, FYSISK AKTIVITET, KULTUR OG KREATIVITET

INSPIRATIONSBOBLE
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Alle mennesker er forskellige, kommer fra forskellige 
steder, forskellige vilkår og har forskellige vaner og behov.
Byen for livet rummer fysiske rammer, der minder mest 
muligt om det liv, den enkelte beboer kommer fra. 

Fra boligtype og indretning til madvaner, sengetider 
og musiksmag skal man føle sig tilpas og i videst mulig 
udstrækning leve et selvvalgt, individuelt og meningsfuldt 
liv. 

Her er ingen fastlåste skemaer eller rutiner, og den enkelte 
er selv medbestemmende ift. søvn og måltidsrutiner. 
Ønsker man at bo med sin ægtefælle og sit kæledyr, søges 
dette også muliggjort. 

Man bevæger sig frit inden for Byens trygge rammer, 
som skaber rammerne for et individuelt, værdigt og 
meningsfuldt liv. Når man flytter ind i Byen for livet, tages 
der hånd om, at indretningen, lige fra møbler til nips, sker 
med udgangspunkt i den enkeltes fortid og vante rammer. 
Allerhelst gøres dette i samspil med ægtefælle, familie 
eller venner og i så høj grad som muligt med beboeren 
selv, for hvem det skal skabe mening og indhold.

Man deltager i de mange aktiviteter på det niveau, man 
har mulighed for og lyst til, og der er rige muligheder for 
at trække sig tilbage både i hjemmet og i fællesarealerne. 
Man har venner og familie på besøg og nyder tiden 
sammen.

BEBOEREN
Byen for livet rummer i sit udgangspunkt to typer af 
botilbud: Hjem for Pleje og Omsorg samt Boklyngerne.
Boklyngerne er mindre enheder inddelt i 
interessefællesskaber og livsstilsmiljøer. For beboere med 
bestemte typer af demens kan det dog være meget svært 
at rumme de sociale fællesskaber. Dette betyder, at Byen 
også skal indeholde et antal boliger, som fungerer uden 
denne tilknytning til interessefælleskaberne. Til dette 
formål opføres Hjem for Pleje og Omsorg.
 

“Jeg synes, det var så dejligt at vågne op hos dig og 
nyde at være i din lejlighed, lave morgenmad til dig 
og spise med dig.” 
Workshopdeltagers ønskescenarie

BEBOEREN, DEN PÅRØRENDE, MEDARBEJDEREN OG DEN FRIVILLIGE
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Boklynger INSPIRATIONSBOBLE

BOKLYNGER:
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INSPIRATIONSBOBLE

Fleksisbilitet

Tilgængelighed

Sanselighed

Dagens rytme og årstidens gang

Niche/overgange mellem det private og det 
offentlige rum - ude og inde

Afskærmethed

Genkendelighed

Personlighed

Dagslys og udsigt
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BEBOEREN, DEN PÅRØRENDE, MEDARBEJDEREN OG DEN FRIVILLIGE

DEN PÅRØRENDE 
Demens kaldes også de pårørendes sygdom. I Byen for livet 
er der et stort fokus på at skabe rammer, der letter daglig- 
dagen for de pårørende og giver mulighed for, at både den 
demensramte og de pårørende kan invitere på besøg fra 
nær og fjern.

I Byen for livet er der mulighed for besøg fra familie 
eller venner i kortere og længere perioder. Dette kunne 
imødekommes gennem tilbud om gæsteværelser, et 
nærtliggende hotel, en bed & breakfast og en mulighed for 
lejeboliger til ægtefæller eller andre pårørende i længere 
perioder. 

I Byen for livet er der pårørendeklubber og foreninger, hvor 
man kan møde ligesindede, tale om livet som pårørende 
og lære mere om livet med demens. Der arbejdes med 
fleksible aflastningsmuligheder, når behovet opstår, så 
ægtefæller og nære pårørende kan leve et liv uden for 
mange bekymringer.

Der ønskes inde- og uderum med aktiviteter for børn, så 
besøg bliver en positiv oplevelse og noget, man ser frem 
til. Det kunne være i form af legepladser, minigolf og en 
bybondegård - steder, hvor børnene kan møde andre på 
samme alder.

I Byen for livet er der adgang til butikker. Adgangen er tryg 
og sker fra den skærmede del af Byen. Her kan mennesker 
med demens, pårørende og andre gæster gå på indkøb 
sammen med beboere fra det omkringliggende kvarter. 

MEDARBEJDEREN
Byen for livet er en eftertragtet arbejdsplads for 
de mange medarbejdere, der har deres virke i 
Byen. Der er en høj faglighed og tværfaglighed i 
medarbejdersammensætningen, og medarbejderne trives i 
de skønne omgivelser.

Medarbejderne er passionerede, empatiske og kreative og 
bruger dokumenterede og evidensbaserede indsatser. 

Byen for livet understøtter indsatserne og gør det 
muligt at igangsætte aktiviteter, som støtter de mange 
forskellige behov. Lige fra at skabe den gode stemning og 
det tilfældige møde, til oplevelser, der træner motoriske 
egenskaber og rolig, sansemæssig stimulering.

Medarbejderne nyder desuden at bruge de skønne 
omgivelser ude som inde som fx. de midlertidige kontorer, 
spændende mødelokaler og rum for løbende uddannelse. 

Som udgangspunkt indgår medarbejdernes fysiske rammer 
som en naturlig del af helheden. Medarbejderne udfører 
deres arbejdsopgaver så tæt på beboerne som muligt og 
har i så høj grad som muligt indsigt i beboernes daglige 
bevægelser.

Medarbejderne skal have gode rammer, der understøtter 
basisplejen af og omsorgen for beboerne, eksempelvis 
hygiejne, mad, drikke, fysisk aktivitet, fysisk nærvær/
berøring og hvile både i beboernes boliger og i videst 
mulig udstrækning også i fællesrum og div. aktivitetsrum. 
Bryggers og køkken udformes, så beboere, der er i stand til 
det, kan inddrages i hverdagsaktiviteter såsom at folde tøj, 
lave mad etc. 

“Medarbejderne er overalt i Byen for livet. Der 
er små nicher til computerarbejde på gange og i 
fællesomåderne. Personalet har desuden rum, hvor 
de har mulighed for at trække sig tilbage og holde 
møder og pauser indbyrdes.”
Workshopdeltagers ønskescenarie
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     Boliger 
Butikker

Boklynger/ 
ægtefæller

Information 

INSPIRATIONSBOBLE

Overnatningsmulighed - i kortere 

eller længere tid 

Ægtefæller bor sammen eller hver for sig, 
men tæt på hinanden

Rum for pårørende 

Rum for frivillige 

Legeplads 

Boldspil

Aktivitetsområde til større børn
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“Jeg ser et personale og en gruppe frivillige, som 
er fleksible, fagligt dygtige og åbne og gør, at jeg 
oplever et samspil med det omgivende Odense.”
Workshopdeltagers ønskescenarie

DEN FRIVILLIGE
I Byen for livet er der en stor og blandet skare af 
frivillige, unge som ældre, der løfter en bred palette af 
opgaver, som ikke kræver varetagelse af de professionelle 
medarbejdere.

De frivillige aflaster både de pårørende og medarbejderne 
og sætter en stor ære i at være olien, der får Byen for 
livet til at køre så gnidningsfrit som muligt. 

Derudover skaber de frivillige nye projekter og medvirker 
til udviklingen af Byen som helhed. 

Frivillige er for eksempel den pårørende, der har 
ressourcer og lyst til at gøre noget ekstra. Det kan også 
være tidligere pårørende, der får glæde ved at støtte op 
om livet i bydelen, fordi de kan se, den forskel de gør. 
Atter andre er den tidligere medarbejdere med en faglig 
viden om og erfaring med demenssygdomme. 
 
Derudover gives der plads til frivillige, der tager deres 
egne interesser og hobbyer med ind i Byen for livet og 
finder glæde ved at dele med andre, for eksempel synge 
i kor, reparere motorcykler, lave mad, gå en tur eller 
lignende.  Slutteligt vil nogle af de frivillige være byens 
egne beboere med demens, som gerne vil give en hånd, 
når de har overskud til det.

Byen for livet stiller generelt sine rum og rammer til 
rådighed for fx. kurser, efteruddannelse, workshops m.v.
De frivillige vil i høj grad benytte sig af de samme rum som 
medarbejderne i byen, dvs. allerede eksisterende rum.

BEBOEREN, DEN PÅRØRENDE, MEDARBEJDEREN OG DEN FRIVILLIGE

INSPIRATIONSBOBLE

Nicher til computerarbejde

Pause og møderum

Fleksiblitet

Kort transporttid mellem funktioner

Fokus på nærhed

Depot og opbevaringsrum

Godt arbejdsmiljø

Plads til inddragelse af beboere
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Medarbejderen

BYEN FOR LIVET - VISIONSPROGRAM
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TRYGHED, HJEMLIGHED, SANSEINDTRYK OG OMSORG

Byen for livet er en by, man føler sig hjemme i. En by, man 
har lyst til at bo i, hvor man føler sig tryg, og hvor man kan 
finde rundt. 

En essentiel del af at føle sig hjemme er at føle sig tryg. I 
Byen for livet er alle rum, både ude og inde, skabt, så de 
føles trygge at færdes og opholde sig i. Byen for livet skal 
være tryg, men man skal ikke være spærret inde.

Gennem blandt andet natur, kunst og fleksible rum er der 
skabt et miljø, som kan hjælpe medarbejderne med at 
berolige beboere og aflede deres opmærksomhed, hvis de 
bliver urolige, forvirrede og vrede. 

Der er boliger i forskellige udformninger, alle med gode 
lysindfald og fleksibilitet. Beboere med demens kan bev-
æge sig frit omkring uden at være til fare for sig selv.

TRYGHED 
Tryghed er også genkendelighed, som går igen i alt fra in-
ventar til omgivelser, vejnavne og vejvisere. Det kan være 
ganske små ting, der kan virke som vejvisere, og som kan 
hjælpe beboerne til at finde rundt.

Via en god overskuelighed er Byen for livet tryg at færdes 
i for den demensramte, og de pårørende skal ikke være 
bekymrede for, at den demensramte forvilder sig ud. De 
ydre grænser af Byen vil være demenssikrede.

HJEMLIGHED 
Hjemligheden er i højsædet i Byen for livet. En stor del af 
at føle sig hjemme er muligheden for at tage ansvar for 
og del i, at hverdagsforpligtelser udføres. Derfor skal der 
skabes rum med mulighed for, at beboerne med demens 
inddrages i almindelige hverdagsaktiviteter, såsom at gøre 
rent, lave mad, bage brød og være vært for gæster. 

Boligerne skal udformes, så de er mulige at indrette med 
egne møbler. Hjemlighed, tryghed og genkendelighed 
hænger i høj grad sammen med minder. 

“Til sidst gik vi hjem og far forklarede at når han 
fulgte stien med sten-dyrene langs stien, så kom han 
hjem.” 
Workshopdeltagers ønskescenarie

Derfor ønsker Byen for livet at skabe rammer for genken-
delighed, blandt andet i forhold til beboernes egne ting, 
som medarbejdere og pårørende kan hjælpe med at ordne 
og lave scrapbøger og livsbilledersamt tale om billeder og 
gamle dage. 

Byen for livet har rum til, at beboerne kan invitere gæster 
til private arrangementer, som fx. fødselsdage mm. Dette 
kan ske i fællesarealer, men også i Fælles Hus, i Restaurant 
eller på Hotel.

INSPIRATIONSBOBLE

GENERELT:

Genkendelighed

Faste rammer 

Way Finding

Fællesrum til rolig udfoldelse:

- Erindringsdans

- Meditation

- Fælles højtlæsning

- Snakke om minder

INSPIRATIONSBOBLE

UDERUM:

Klare afmærkninger og kendetegn

Belysning, der støtter Way Finding

Begrænset trafik og sikker færdsel

Demenssikring ved Byens afgrænsning

Feje fliser og slå græs

Luge bede, plukke bær, frugter, 

blomster

Fodre fugle

INSPIRATIONSBOBLE

INDERUM:

Klare afmærkninger og kendetegn

Kontraster i farvevalg

Lette rumlige overgange mellem:

- ude og inde

- lys og mørke

- alene og fælles

Rygerum med glas
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SANSEINDTRYK
Da mennesker med demens ofte er meget sensitive over 
for både lyde, lys og dufte, er det vigtigt, at alle sanseind-
tryk er velovervejede og kan styres både indendørs og 
udendørs, i fællesområder og i boliger. Dette handler om 
alt fra farver på vægge til lys, lydisolering, indeklima, 
maskinstøj etc. I Byen for livet kan sanseindtryk styres. 
Her ønskes en god lydisolering mellem boliger og øvrige 
rum. Lydabsorption indtænkes i lofter, i gulvbelægninger 
og som vægabsorbenter.

Et godt indeklima kræver god ventilation uden at give træk 
eller støj, ikke-forurenende og ikke-kemikalieafgivende 
materialer samt indendørs planter kan bidrage til renere 
og mere iltrig luft til gavn for alle Byens beboere.

Mekanismer, der skaber støj, kan være kilde til uro og 
ængstelse for mennesker med demens. Tekniske instal-
lationer og husholdningsmaskiner bør derfor lyddæmpes 
mest muligt eller placeres i tilstrækkelig stor afstand fra 
boliger og opholdsrum.

Belysningen bør som udgangspunkt være naturligt indfal-
dende sollys. I tillæg til dette er en fleksibel belysning, 
der kan reguleres i forhold til funktion af rummet, den 
enkeltes behov og døgnrytmeregulering. En belysning af en 
hjemlig karakter fremmer ro og tryghed. 

Farver opfattes anderledes hos mennesker med en frem-
skreden demenssygdom. Lyseblå kan fx.virke grå og kedelig 
og dermed have en negativ indflydelse på humøret. Deri-
mod kan farver som rød, orange og gul opfattes godt langt 
hen i sygdomsforløbet og dermed have en positiv indfly-
delse på stemningen. 

Bygningernes, rummenes og havernes former skal være 
mangfoldige for at stimulere hjernen til aktivitet og krop-
pen til bevægelse, men skal samtidig danne en harmonisk 
enhed. Balanceevnen hos mennesker med demens kan fx. 
styrkes ved at indtænke små niveauforskelle og hældninger 
på stier og gange - ude såvel som inde.

TRYGHED, HJEMLIGHED, SANSEINDTRYK OG OMSORG

En del af byens beboere er mennesker i den sidste fase 
af deres demenssygdom. Derfor er byens kerne - Hjem 
for Pleje og Omsorg - indrettet på en måde, der i højeste 
grad varetager deres behov for stimuliregulering, tryghed, 
pleje og omsorg. Boligerne og de omkringliggende gange og 
lokaler tager højde for støjgener og lysregulering og bruger 
i høj grad naturen til at skabe smukke og trygge rammer 
for den sidste tid.
Byens “kerne” er også et sted hvor de pårørende føler sig 
hjemme i de rolige omgivelser.

OMSORG
Ligesom sygdommen for mennesker med demens ændrer 
sig med tiden, gør omsorgen også. Stimuliregulering bliver 
en større og større del af plejen, og der skal derfor være 
fleksibilitet i rumdesign, så det kan tilgodese de indivi-
duelle behov hos beboeren.

De fysiske rammer skal være med til at sikre, at medar-
bejderne kan have tæt kontakt til de plejekrævende 
beboere. Det er vigtigt, at medarbejderne har mulighed 
for både at varetage de basale pleje- og omsorgsopgaver i 
både beboernes private bolig, såvel som på fællesarealer. 
Det skal være enkelt for medarbejderne at varetage pleje 
af hospicekarakter i beboerens bolig, så en flytning sent i 
forløbet undgås.

Stimuliregulering er særlig vigtig i kernen af byen og skal 
derfor gennemsyre alle aktiviteter, så der er mulighed 
for at regulere sanseindtryk løbende i plejeopgaverne 
for beboerne. Her tænkes bl.a. på mange hverdagsbehov 
som mad og drikke, hvile og søvn og hygiejne samt fysiske 
aktiviteter og omsorg.

Behagelige steder - fx. sofa-arrangementer, bænke mv., 
både inde og ude, hvor det er muligt at have private og 
personlige samtaler og øjeblikke - både beboerne imellem, 
men også med medarbejdere, pårørende eller frivillige.

INSPIRATIONSBOBLE

 Mangfoldigt formsprog

God lydisolering

Godt indeklima

Ventilation uden støj

Miljørigtige materialer - minus kemi

Grønne planter

Naturligt dagslys

Bevidst farvevalg

Små niveauforskelle

INSPIRATIONSBOBLE

 Fleksibilitet

Hjemlighed

Små boliger og større fællesarealer

Større boliger og små fællesarealer

Stimuliregulering

Dagslys

Steder til personlige samtaler

BYEN FOR LIVET - VISIONSPROGRAM
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FÆLLESSKAB OG MANGFOLDIGHED 

Byen for livet er en mangfoldig by, hvor forskellige 
kulturer, religioner, aldersgrupper og mennesker mødes på 
tværs af deres forskelle. Især derfor er byens fællesskaber 
en stor og vigtig del af, at Byen for livet kan fungere som 
en by. 

FÆLLESSKAB OG MANGFOLDIGHED 
Fællesskaber er en vigtig del af livet uanset hvilken kultur, 
religion eller alder, man har. Fællesskaber er med til at 
aktivere mennesker både fysisk og psykisk. Byen for livet 
skaber fysiske rammer, hvor mange forskellige sociale 
fællesskaber har plads til at udfolde sig. 

Sang og musik er noget af det, der binder mennesker 
sammen og skaber fællesskaber, så Byen for livet rummer 
muligheder for fælles musisk udfoldelse både ude og inde.

Madlavning og at spise sammen er også en stærk 
fællesskabsnævner for alle mennesker. Derfor er der ønske 
om fælleskøkken, hvor man kan være flere om at lave 
mad og spise sammen. Beboere med lettere demens og 
deres pårørende kan her skabe et fint fællesskab med de 
beboere, der har sværere demens og som ikke kan deltage, 
men har gavn af at være i et trygt fællesskab. 

Udendørsaktiviteter kan også skabe fællesskab. I Byen 
for livet er der blandt andet fælles nyttehaver, hvor de 
forskellige beboere hjælper hinanden i arbejdsgrupper, og 
der er også bålpladser til fri afbenyttelse.
 
For at sikre, at byen emmer af fællesskab og 
mangfoldighed, er det vigtigt, at der indtænkes rum, hvor 
der er plads til at mødes - og hvor der er plads til alle, 
uanset hvor langt man er i sit sygdomsforløb. 

Ud over de større fællesskaber er det også vigtigt, at der 
tænkes i plads til de mindre fællesskaber venner imellem, 
og når man får sin familie på besøg. 

“Der er også et bålsted, hvor spejderne udefra 
holder spejdermøder og ferier.” 
Workshopdeltagers ønskescenarie
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INSPIRATIONSBOBLE

 Fleksibilietet overalt

Musiklokale

Scener inde og ude

Restaurant 

Udendørs musikinstrumenter

Nyttehaver og husdyr

Bålplads

Orangeri

Værksteder

Motionslokale

Kultur

Krop og Motion
Restaurant

Værksted

Udeliv
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BYLIV, UDDANNELSE OG FORSKNING 

BYLIV
Byen for livet skal facilitere et boligmiljø og et byliv med, 
hvad dertil hører af både erhvervs- og kulturliv. Der skal 
derfor være plads til erhverv og kultur i Byen, som både 
beboere og borgere udefra kan benytte og drive. 

Den daglige gennemstrømning af mennesker vil skabe 
en helt unik atmosfære og Byen vil emme af liv og 
muligheder. De lokale butikker bliver flittigt brugt af både 
beboere fra Byen for Livet og udefrakommende. Kulturlivet 
er rigt og blomstrende, i form af musik, kunst, teater og 
film. 

Byen for livet har en handelsgade eller Bydelstorv, der 
henvender sig til Byen indenfor og byen udenfor.
En side vender ind mod Byens for Livet, hvor beboerne bor 
og opholder sig, en anden vender ud mod offentligheden. 

På torvet/handelsgaden findes et informationscentrum og 
en række forskellige småbutikker. Butikkerne må ikke være 
så store, at beboerne farer vild, og de vil have tydelige 
genkendelige symboler, som fx en bagerkringle.

Serviceindgangen, hvor taxaer, ambulancer mm. kan køre 
ind i Byen for livet, skal minmeres mest muligt for at gøre 
området imellem husene sikkert at færdes i.

UDDANNELSE OG FORSKNING 
Man lærer hele livet. Og Byen for livet bliver ingen 
undtagelse. Derfor bliver bydelen udarbejdet i tæt 
samar-bejde med relevante forskningsinstitutioner. Dette 
sikrer, at eksisterende forskning bliver taget i betragtning, 
men også at Byen for livet er en frontløber inden for 
udvikling af løsninger til mennesker med demens. Den 
viden, der skabes, vil bl.a. blive brugt til intern og ekstern 
uddannelse af medarbejdere.

Byen kan indeholde et videnscenter med plads til speciale-
studerende, forskning eller andre, der ønsker at forske i 
demens. 

“Vi sluttede dagen af med en tur på restaurant. Far 
syntes som sædvanligt, at det var  lidt for dyrt, men 
nyder den gode mad, alle smagene og duftene.” 
Workshopdeltagers ønskescenarie

INSPIRATIONSBOBLE

Læge, tandlæge, psykolog

Fodterapeut, frisør, wellness

Information

Bager, slagter, fiskehandler, slikbutik

Restaurant, café

Teater, biograf

Bibliotek, museum

Forskning, uddannelse
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Hus for sundhed 
og velvære

Butikker

Kultur

Infor-
mation

Restaurant

Forskning
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