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Svinget
Tilbud til borgere med 

demens og deres pårørende

Lemvig Kommune
v. projektleder ”Godt Hverdagsliv” - Pernille Nørbye

1

6 tomme ældreboliger

2

”Svinget” – Klinkby 

Svinget som blev indviet d. 3. maj i år, består af seks ombyggede 

ældreboliger, beliggende med nær tilknytning til kommunens bo – og 

dagtilbud til borgere med demens.  Tilbuddet er med til at understøtte 

demensramtes hukommelse, og giver mulighed for 

aktivitetsdeltagelse og hyggeligt samvær med pårørende og andre, i 

gode og trygge rammer. 3

Målgruppe:
Tilbuddet er tilgængeligt for borgere med 

demens i Lemvig Kommune samt deres 

pårørende, samt borgere med tilknytning til 

kommunens plejehjem eller dagcentre.

Aktivitetsmedarbejder/tovholder på 25 t. 

står til rådighed med hjælp og vejledning i brug 

af husene. Husene er ikke museer, men steder 

der må benyttes fuldt ud. 
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Svinget

5

Gæstehuset

Gæstehus – tilbud til pårørende som kommer 

langt væk fra. Også brugt til undervisere. 

Huset er p.t. inddraget til andet formål. 6

Gæstehuset

7
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Frisør & Velvære

10

Frisør & Velvære

Velfungerende frisørsalon, med modernes faciliteter, 

men med et touch af fortiden, da udsmykningen 

består af gamle effekter, tørrehjelm m.v.  11

Frisør & Velvære
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Frisør & Velvære

Når borgeren skal klippes eller have sat hår, giver det god 

mening at aktiviteten udføres i frisørsalonen, hvor 

omgivelserne hjælper med at give en forståelse af, hvad der 

skal foregå. 13

Frisør & Velvære

14

Velvære

15

Velvære:
Indrettet med behandlerstol og hyggeligt interiør, 

og giver mulighed for fodbehandling, manicure og 

pedicure. 
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Velvære

17

Velvære

18

Café

19
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Café
21

Café
Indrettet med små caféborde, lille sofagruppe, disk, 

klaver og hyggelig caféstemning. Rammerne kan 

benyttes til kaffe, hygge, fællesang, dans og meget 

mere. 22

Café

23

Café
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Fredagsdans i Caféen – hver 14. dag

25

Erindringshuse og Mandehørm

26

Erindringshus 50 – 60´erne

27

Her træder man ind i en 

anden tidsalder, 

hukommelsen bliver 

stimuleret der åbnes op 

for spændende samtaler 

og gode oplevelser
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Erindringshus 50 – 60´erne

29

Erindringshus 50 – 60´erne

30

Erindringshus 50 – 60´erne

31

Erindringshus 50 – 60´erne
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Erindringshus 50 – 60´erne

33

Erindringshus 50 – 60´erne

34

Erindringshus 50 – 60´erne

35

Erindringshus 50 – 60´erne
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Erindringshus 70´erne

37

38

Erindringshus 70´erne

39

Erindringshus 70´erne
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Erindringshus 70´erne

41

Erindringshus 70´erne

42

Erindringshus 70´erne

43

Erindringshus – 70´erne
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Mandehørm

45

46

Mandehørm

Indrettet som værksted og barmiljø, hvor der fuldt ud 

mulighed for mandehørm i praksis. 

På mændenes præmisser, men alle er velkomne. 47

Mandehørm
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Mandehørm

49

Mandehørm

50

Udendørs

51

Campingvogn

Muligt at tage på campingtur, grille og hygge sig i 

forteltet eller udenfor. 
52
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En fælles vision

53

Attraktivt at være frivillig? 54

Samarbejde med frivillige

Godt samarbejde med frivillige. 

Vi fik afklaret hvem der havde lyst til hvad. 

Den rette person koblet med den rette opgave. 

Nogen meldte sig straks til erindringshusene, 

andre havde mere lyst til frisøren eller caféen. 

Nogle stillede sig til rådighed med biler og trailer, 

både i forhold til at hente effekter, men også til at 

køre affald væk når der skulle brydes ned. 

Stort stykke arbejde – at finde rekvisitter og 

indrette husene. 55

Nursing af frivillige

Processen tog over et år. Og nogle gange gik det 

træthed i den. 

Vigtigt at være tilgængelige for de frivillige. Nogle 

gange havde vi tanker om, hvilke opgaver der 

kunne løses af frivillige, men de var ikke altid enige, 

hvilket betød at leder og medarbejdere af og til 

måtte træde ekstra til. 

Midtvejsfejring, da erindringshusene var færdige 

og fest ved indvielsen. 
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Indvielse - frivillige 

57

Frivilliges rolle fremadrettet

Deltagelse i aktiviteter
58

Medarbejdernes rolle

Servicemedarbejderne har stået for næsten al 

ombygning, hvilket har været en stor mundfuld. 

Metaltræthed � Lederen - har flere gange 

måtte gribe til ekstraordinære midler for at få 

gang i processen når den har været gået i stå. 

Kender I ledere der møder op i sin fritid med en 

lufthammer og bryder en væg ned for at få 

gang i en proces? 

59

FØR
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61

”Pædagogisk rod”:  
Der arbejdes bevidst med ”pædagogisk rod”, som 

stimulerer samtalen og deltagelse i aktiviteter når man 

træder indenfor dørene.

Et begreb vi har fra Mette Søndergaard. 

Skal ses som en invitation til aktiviteter i omgivelserne. 

Der lægges små spor ud, som giver besøgende lyst til at 

gå i gang med noget. 

Et koncept der også arbejdes med på plejehjemmene og i 

dagcentrene i Lemvig Kommune

62

”Pædagogisk rod”

63

”Pædagogisk rod”
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”Pædagogisk rod”

65

”Pædagogisk rod”

66

Samarbejde med Sosu-skolen

Social- og sundhedsskolen i Holstebro/Herning har 

valgt, at deres studerende fremadrettet skal på 

besøg i Svinget i Klinkby, for at få et indblik i 

mulighederne med erindringsarbejde og aktiviteter.  

Som sideeffekt giver besøgene Lemvig Kommune en 

unik mulighed, for at komme i kontakt med potentiel 

fremtidig arbejdskraft til demensområdet. 

Både for unge mennesker og elever med en anden 

kulturel baggrund er der mulighed for at spørge –

”Hvad er det?”

67

Formidling 

og inddragelse 

af omverdenen

Bevidst brug af Facebook 

til fortælling af de gode historier 

har medvirket til 

at få talt ældreområdet op. 
68
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Denne gruppe er for alle med interesse for at skabe et godt 

hverdagsliv på ældreområdet i Lemvig Kommune. 

Personale, borgere, pårørende og frivillige er velkommen til at dele 

billeder, idéer og gode historier samt invitere til fx fællesaktiviteter, 

udflugter og cykelture. Vi håber at gruppen kan være til gensidig 

inspiration og være en hjælp til at planlægge tiltag på tværs af 

plejehjem, dagcentre m.v. …OBS at personer som er let genkendelige 

på billederne giver deres accept, inden billederne deles i gruppen.69

Synliggørelse

overfor bl.a. 

politikerne, at det 

er et vigtigt og 

spændende 

område.

70

Der ses en stolthed 

og arbejdsglæde i 

fortællingerne fra de 

ansatte. 

71

Medarbejdere med speciel 

fokus på aktivitet, både i 
dagcentre og på plejehjem, 
er primus motorer i at gøre 
brug af tilbuddene. Én time 
pr. uge pr. beboer.  
Demenskoordinatorerne 
bidrager med at gøre 
tilbuddet kendt for 
hjemmeboende borgere 
med demens og deres 
pårørende. 
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Hvordan benyttes Svinget i dag?

Eks. besøg fra plejehjem og dagcentre, studiebesøg, 

besøg af borgere fra eget hjem m.fl. 

Tilbuddet er gratis for borgerne 

Fremadrettet samarbejde med frivillige er etableret 

Booking af Svinget via ressourcer i Outlook. 

For studiebesøg kontakt tovholder: 

- Ellen Graarup Pedersen – 6189 5396

- Mail: Ellen.Graarup.Pedersen@lemvig.dk

Oplæg v. projektleder Pernille H. Nørbye, Lemvig 74


