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Oplægsholderne tager tråden op fra Pernille Weiss Terkildsens hovedop-

læg med et konkret eksempel på arkitektur til mennesker med demens. Ar-

chiMed har for Aalborg Kommune udarbejdet konkurrenceprogrammet til 

Demensplejehjemmet Aalborg Øst. I den forbindelse har ArchiMed forestå-

et proces og plan i forhold til selve konkurrenceprocessens afvikling 

og løbende offentlighedsproces, samt brugerinddragende processer med 

relevante aktører.  

 

Visionen 

Projekt demensplejehjemmet Aalborg Øst har som rammevilkår, at der skal 

bygges 72 boliger, servicearealer og daghjem. Visionen er, at dets indhold 

og fysiske rammer er fleksible, robuste og elastiske på måder, der giver de 

bedste forudsætninger for, til enhver tid at være et af landets førende de-

menscentre til anvendelse og udvikling af vidensbaserede, reflekterede og 

målrettede demenstilbud. Byggeriet skal associeres med ’hjemlighed’ og 

’landsby’ og have et trygt miljø såvel inde som ude. Målgruppen er svært 

demente borgere, hvor tilknytning primært vil være gennem én til én kon-

takt. Der skal være rum for såvel aktivitet og stimulering som individualitet. 

Udover at kunne tilbyde beboerne behandling, individualiseret pleje, om-

sorg og rehabilitering skal demensplejehjemmet kunne inkludere og støtte 

beboernes familier og nære netværk i at bidrage til beboernes trivsel og 

velbefindende.  Pt. er arkitektkonkurrencen i bedømmelsesfasen, og ultimo 

oktober bliver der kåret en vinder. 

 

Generelle krav 

Oplægsholderne præsenterer en række generelle krav til de fysiske ram-

mer på demensplejehjemmet i Aalborg Øst. Rumlige og arkitektoniske krav 

er bl.a. at der i fællesarealerne skal være konstant visuel kontakt mellem 

personale og beboere, lydisoleringen skal være høj, og der skal være indly-

sende og intuitive rumforløb. Krav til materialerne er bl.a., at de skal skabe 

hjemlighed, at genspejling skal undgås, samt at de skal være nemme at 

rengøre og vedligheholde. Farverne skal være rolige, og der må gerne væ-

re kontraster. 

 

På seminaret diskuterer seminardeltagerne bl.a. demente beboeres behov, 

om der skal være storkøkken eller køkken i hver boliggruppe ,og om hvad 

der er en god størrelse af en boliggruppe. Endelig forsøger deltagerne selv 

at give forslag til, hvordan et demenscenter konkret kan udformes. 
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