SKOVVANG

Indflytning
fra 1. februar
2021
105 specialboliger
20 korttidspladser
1 dagcenter

Et trygt hjem for
mennesker med
demens

Rammen om et trygt hjem

Skovvang er Aarhus Kommunes nye plejehjem til
mennesker med demens. Ved færdiggørelsen i
februar 2021 byder vi 125 beboere velkommen i
boliger, som er indrettet til dem. Boligerne er indrettet
således, at de støtter beboeren bedst muligt i de
udfordringer, som sygdommen medfører. Dog er
boligerne først og fremmest personlige hjem, som
beboeren kan indrette efter egne ønsker. Hver bolig
er en lejlighed med eget toilet og bad. Beboerne bor i
grupper af 12-15 boliger, så den enkelte beboer kun
skal forholde sig til et beskedent antal medbeboere.

Grønne omgivelser

Beboerne har udsyn til grønne områder og aktiviteter
i nærområdet – f.eks. Skovvangsskolen, som
ligger lige overfor. Fra alle byggeriets etager er der
direkte udgang til en fælles have, som indrammes
af bygningerne. På denne måde skabes et trygt og
sikkert uderum, hvor beboerne kan opleve både ro
og aktivitet.

Hverdagen

I hverdagslivet på Skovvang er der fokus på det
nære miljø. Personalet, pårørende og frivillige
er med til at skabe rammen for en meningsfuld
hverdag for den enkelte. De fælles dagligstuer
og køkken giver mulighed for samvær med andre
beboere, personale og besøgende. Derudover
er der plads til træning og andre aktiviteter af
både sansestimulerende og terapeutisk karakter.
Skovvang er et hjem, men det er samtidig en
arbejdsplads for pleje- og omsorgspersonale, som
skaber struktur og støtter beboerne i hverdagen.
Personalet er i det daglige sammen med beboerne,
men tilbagetrukket i opgaver, som ikke involverer
beboerne direkte.

Sansestimulerende redskaber
– til mennesker med demenslidelser
Sansestole
• Wellness Nordic
Gyngestolen®
• Abrace Sansestol
Wellness Nordic A/S Bakkegårdsvej 311 3050 Humlebæk
Tlf. 3874 5450 info@wellnessnordic.com www.wellnessnordic.dk

Sansestimulerende
tyngdeprodukter
• Sleepify Ringdynen®
• Fiberdynen
• Fibervesten
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”

Det handler om omtanke for det enkelte menneske ramt af svær demens.” – Elisabeth Flindt, demenschef i DemensCentrum Aarhus

”

Det er min hustrus hjem, men det er
også mit andet hjem.“ – Søren,
pårørende

Et liv på egne præmisser

Skovvang bliver et hjem – et sted, hvor man har lyst til
at leve og bo, og hvor bygningen og boligen opleves
som rammerne for et liv i højere grad end rammerne
for et arbejde. Her skal familie, venner og netværk
kunne komme på besøg og opleve en atmosfære af
hjemlighed og hverdag på en naturlig måde. Der er
aktivitet og muligheder for så vidt muligt at fortsætte
et liv på egne præmisser. Det bygger på den enkelte
borgers livshistorie og understøtter på den vis den
enkelte som individ.
Bygningerne og boligerne skal i sig selv medvirke
til at facilitere en professionel demensfaglig tilgang
til plejen og omsorgen for mennesker med demens.
Mursten gør det ikke alene. Rammerne for liv udgøres
i høj grad af de mennesker, der er omkring én. Det

kræver høj faglighed og professionalisme at drage
omsorg for en person med demens, så vedkommende
føler sig set, hørt og anerkendt. Samtidig vil man
på trods af sygdommen fortsat gerne være en del
af samfundet og opleve livet omkring hjemmet. Det
lægger placeringen af Skovvang i høj grad op til. Der
er skoler, spejdere, kolonihaver, lejlighedsopgange og
boligområder i nærheden.
Målet er, at Skovvangs beboere bliver en del af
nærmiljøet, og at nærmiljøet bliver en del af beboernes
liv. Det er således drømmen, at det nye byggeri og
beboerne hurtigt bliver en del af nærområdet og livet
her.

Immobile personer / mennesker
med demens er prisgivet ved
brand i egen bolig
SAFE•MIST
Zonesprinkling med vandtåge
Effektiv slukning
Sluk på 10 sekunder

SAFE LIFE

Dårligt indeklima
Lugtgener / røg / hygiejne
Svampesporer
Bakterier / luftbårne

®

SAFE•AIRS
Luftrenser som fjerner
ovenstående

SAFE-LIFE ApS . Mads Clausens Vej 6 . DK-9800 Hjørring . Tlf. +45 88 63 89 00 . www.safevent.dk

DemensCentrum Aarhus
Hjemmeside: demenscentrum.aarhus.dk
Telefon: 87 13 19 19
Mail: demenscentrum@mso.aarhus.dk
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Alt er muligt
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RENGØRINGSVENLIGE HJÆLPEMIDLER
HJÆLPEMIDLER MED TYNGDE SOM GIVER RO

Mennesker med demens og uro i kroppen
Kontakt
Info.: Mobil:
+45+45
60383700,
+45+45
20787954
- Email:
th@oliz.dk
- Email:
mh@oliz.dk
Kontaktinfo.:
Mobil:
60383700,
20787954
- E-mail:
th@oliz.dk,
mh@oliz.dk
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