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FORORD
Der er over 200 forskellige sygdomme, der kan forårsage demens, som er en fællesbetegnelse for en lang række sygdomme, der
svækker hjernens mentale og kognitive færdigheder (NVD, 2015a). Det skønnes at over 90.000 danskere lever med demens i dag,
hvoraf omkring 26.000 er bosiddende i Region Hovedstaden (NVD, 2015c). Dette tal vokser hele tiden i takt med, at vi lever længere
og længere. Majoriteten af mennesker med demens har en lang række symptomer, men det kendetegnende symptom er svækkelse af hukommelsen samt andre kognitive funktioner. Det anslås at ca. 60 % af de københavnske borgere, som vurderes at have
demens ikke er diagnosticeret (Københavns Kommune, 2015). Der findes endnu ikke en helbredende behandling for demens. Der
er dog måder, hvorpå man kan sinke progressionen af sygedommen samt forbedre livskvaliteten og de kognitive funktioner hos
personer med demens (Københavns Kommune, 2015).
I Københavns kommune udarbejder man hvert fjerde år en handleplan, der redegør for demensindsatsens overordnede rammer
i kommunen. Handleplanen skal sikre, at borgere med demens og deres pårørende kan leve et aktivt og trygt liv med den bedst
mulige livskvalitet. Den aktuelle handleplan formår dog ikke at redegøre for, hvorledes uderum er en del af de overordnede rammer
for demensindsatsen (Københavns Kommune, 2015). Dette er problematisk, da evidens indenfor området viser, at udemiljøer kan
fungere som et effektfuldt redskab for demensramte med henblik på trivsel og vedligeholdelse af kognitive funktioner.
Dette projektet tager udgangspunkt i tre plejehjem i Københavns Kommune og har til mål at udarbejde en konceptguide, der præsenterer retningslinjer for hvorledes man bedste muligt indretter udearealer på plejehjem for personer med demens. Plejehjemmene
er valgt på baggrund af deres forskellighed. Ønsket er, at de forskellige typer af plejehjem giver mulighed for at favne bredest muligt
og få et produkt, der kan anvendes på forskellige typer af plejehjem.
Formålet med dette projekt er, at redegøre for demensramtes behov og de mulige positive relationer med et udemiljø, der skal munde ud i en konceptguide. Denne konceptguide skal bruges af Københavns Kommune som et led i deres demensindsats til at sætte
rammerne for udemiljøer på plejehjem.
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I dette afsnit redegøres der for, hvilke metoder der ligger til grund for denne bacheloropgave. For at kunne besvare problemformulering, så kræver det en kombination af forskellige metoder, der sammen giver en så fuldstændig forståelse af emnet som muligt.
Opgaven og designet af selve konceptguiden er baseret på metoden evidensbaseret design (EDB). Nærmere bestemt har den taget
udgangspunkt i ArchiMeds version af EDB. Denne metode ser på hele sundhedsvirksomheden og evidens omkring emnet for at
komme frem til den bedst mulige designløsning.
Litteratur:
Vidensgrundlaget der danner baggrunden for denne opgave
er baseret på læsning af relevant faglig litteratur. Typen af litteratur er en kombination af; videnskabelige artikler, rapporter,
konceptmodeller og bøger om landskabsarkitektur og demens.
På grund af opgavens tværfaglige natur, så er litteraturen en
blanding af medicinsk og landskabsarkitektonisk litteratur. Med
denne metode har man set nærmere på den nuværende forskningsstatus samt forklaringsmodeller i form af teori. Denne viden
er basis for videre analyse af indsamlet data.
Interviews:
Der er blevet foretaget semistrukturerede interviews med plejere
fra de respektive plejehjem, som omhandlede udearealernes anvendelse, oplevelsen af uderummet og overgangszonen mellem
ude og inde. Informanterne blev valgt på baggrund af deres relevans for og potentielle bidrag til opgaven. De semistrukturerede
interviews bliver brugt til, at få et indblik i personlige erfaringer
og meninger samt indsigt i medarbejdernes overvejelse omkring
emnet. Der er blevet foretaget et interview på hvert plejehjem
med en person fra plejepersonalet af 45-60 minutters varighed.
Deltagerobservation:
Metoden bliver anvendt til at kvalificere analyserne, verificere
udtalelser omkring anvendelse af uderum samt give andre perspektiver og holdninger mulighed for at komme til udtryk. Metoden bliver anvendt til at opnå en dybere forståelse af, hvorledes udearealer påvirker og spiller ind i beboerens hverdag på
plejehjemmet. Der er blevet foretaget to deltagerobservationer,
som foregik henover 1,5-2 timer. Disse foregik ved, at man observerede anvendelsen af udearealerne samt indgik i dialog med
beboere og personale om uderummene.
Landskabsanalyse:
Observationer på plejehjemmene og deres respektive udearealer giver mulighed for at sammenligne plejehjemmene. Disse
observationer findes i form af en registrering af de tre plejehjems
fysiske rammer og en analyse deraf. Dette er gjort på basis af
en selvudviklet model for analyse af et plejehjem og dets omgivelser. I denne analyse fremhæves, hvor plejehjemmene er ens
og forskellige samt de positive og negative aspekter af disse.
Baggrunden for analysen er viden om demens, natur og sundhed, tilgængelighed, sikkerhed og landskabelige perspektiver
på registreringen.

Evidensbaseret design:
Modellen for evidensbaseret design tager udgangspunkt i et
projekt og dets overordnede udfordringer, behov og mål. Alle
kendte og tilgængelige baselinedata om den nuværende sundhedsvirksomhed bør inddrages så vidt muligt, som kan inddeles
i syv kategorier:
•
Kultur og adfærd: Kultur og adfærd er en pendulering mellem de fysiske rammer og dét, der foregår i dem. Kulturen
skabes af os og skaber os.
•
Organisation: Organisering er sundhedsvirksomhedens
gruppering af personalet, deres roller, relationer og ansvarsområder samt, hvordan disse interagerer med hinanden.
•
Teknologi: Teknologiske løsninger som simplificerer opgaver for beboere og personale. Denne kategori præsterer de
hurtigste forandringsmønstre, men disse forandringer er
dog på mange måde permanente. F.eks. kan en elevator
ikke nemt flyttes eller modificeres.
•
Processer: De konkrete procedurer, der foregår på en sundhedsvirksomhed. Processer handler om, hvad der gøres, af
hvem, hvornår, hvor og i hvilket omfang.
•
Arkitektur: Udtryksvirkningen og indflydelsen af rum og
strukturer samt dets sammenhæng med landskabet.
•
Logistik og infrastruktur: Logistik omfatter bevidst strategisk tænkning af indkøb, transport, lagerstyring etc. Infrastruktur er matrikel- og lokalplanmæssige betingelser,
som handler særligt om transport og kommunikation i mere
overordnede strukturer.
•
Økonomi: De overstående kategorier har indflydelse på
sundhedsvirksomhedens evne til at være effektiv og dermed for de økonomiske resultater.
Herefter fremskaffes evidens, der analyseres kritisk for relevans
og validitet. Indenfor hver af disse syv kategorier udarbejdes
der mulige løsninger, som sammenholdes bl.a. med evidens
på området. Målområderne og effektforventninger kan brydes
ned i kategorier med udgangspunkt i cirklens syv dele. Videre i
projekteringsfaserne arbejdes der med løsningsmulighederne til
de fremstår som konkrete koncepter i projektet. Disse udstyres
med forventningerne til effekt, så det er muligt at efterprøve, om
koncepterne rent faktisk virker og i hvilken grad. Alle disse trin
bør dokumenteres ikke blot for systematikkens skyld i det enkelte projekt, men også fordi dokumentationen bør indgå i evidensmængden til brug i andre projekter (ArchiMed, 2015).
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Evidensbaseret design havde sit uofficielle startskud, da Roger Ulrich publicerede sin undersøgelse af sammenhængen mellem udsigt til natur igennem et vindue og de positive effekter på postoperative patienter. Dette udløste en interesse for at se
nærmere på naturen og dens potentielle effekter på mennesker (Ulrich, 1984). Evidensbaseret design blev officielt anerkendt
i 2003, men udsprang fra den 10 år ældre evidensbaseret medicin (Malone et al, 2008). Evidensbaseret medicin var et distinkt
paradigmeskift i tilgangen til beslutningsprocessen i forhold til behandlingen af patienter. Man gik fra at benytte sig af erfaringsbaseret viden til, at man i højere grad benyttede systematisk gennemtestet kvantitativ baseret viden. Ligeledes så er
evidensbaseret design et skift fra erfaringsbaseret design, hvor systematisk og transparent anvendelse af den bedst mulige
evidens fra forskning og erfaring fra praksis ligger til grund for beslutningsprocessen af designet. Det handler altså om at
forbinde arkitekturens udtryksvirkning og indflydelse (ArchiMed, 2015).

Indsamling af data
Monitorer
implementering
af koncepter

Formuler hypotese og
effektmål

Sundhedsvirksomhed/projekt

Projektets start

Definer mål

Logistik
Infrastruktur

Skab koncepter

Kritisk vurdering
og fortolkning af
evidens

Kultur
Adfærd

Økonomi

Organisation

Arkitektur

Teknologi
Processer

Evidensbaseret design model (Archimed, 2015).
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Målgruppen for denne opgave er først og fremmest personer med demens, der bor på plejehjem. Dette afsnit har fokus på, hvad
demens er, og hvad det betyder for udformningen af et uderum. Plejehjemsbeboere kan dog også karakteriseres ved at have andre
skavanker eller begrænsninger, da der kan være mange grunde til at en person har behov for at bo på et plejehjem. Disse grunde
kan bl.a. være, at man har behov for hjælp/observation døgnet rundt, ikke kan tilkalde hjælp ved akut opstået behov eller hvis man
har svært ved, at tage hånd om egne behov og dermed ikke kan bo alene på betryggende vis (Sorø kommune, 2016).
Hvad er demens?
Demens er ikke en specifik sygedom, men en betegnelse for
en lang række sygedomme, der svækker hjernens kognitive
funktioner. De mest almindelige årsager er neurodegenerative
sygdomme som Alzheimers sygdom, Lewy body og vaskulær
demens, hvor Alzheimer udgør over halvdelen af tilfældene.
Fælles for disse sygdomme er, at de gradvist over flere år forandrer hjernevævet ved, at hjerneceller går til grunde og hjernebarken svinder ind. Risikoen for demens stiger med alderen,
men er ikke en del af den normale aldringsproces. Længden af
demensforløbet varierer fra person til person, men den gennemsnitlige levetid fra diagnosen er stillet er ca. syv år. Der findes
endnu ikke en helbredende behandling for demens, men der er
måder, hvorpå man kan sinke progressionen af sygedommen
samt forbedre livskvalitet og kognitive funktioner hos personer
med demens (Demenshandleplan, 2015).
Majoriteten af demensramte får hukommelsesbesvær, som er
et af de karakteristiske tegn på demens. Hukommelsen kan opdeles i korttids- og langtidshukommelse, hvor korttidshukommelse i mindre grad er påvirket af demens. Langtidshukommelsen, hvor man ser de største effekter af demens kan deles op
i to typer, deklarativ hukommelse (episodisk og semantisk) og
procedural hukommelse, der påvirkes forskelligt ved forskellige
demenssygdomme.
Den deklarative hukommelse består af erindringer, der bevidst
kan genkaldes såsom fakta og eksplicit viden, som yderligere
kan opdeles i to undertyper. Den episodiske hukommelse kan
defineres som specifikke, personlige erindringer, der er knyttet
til tid og sted. Et eksempel på denne type erindring kan være
en persons tiende fødselsdag. Den episodiske hukommelse forringes som regel tidligt i forløbet ved Alzheimers sygdom, men
svækkes også ved flere andre demenssygdomme. Semantisk
hukommelse kan defineres som almen viden, og omfatter vores
ordforråd, begreber samt generel viden om verden. Den semantiske hukommelse har et mere upersonligt og tidløst præg end
den episodiske hukommelse og er ikke i samme grad knyttet
til personlige erindringer. Svækkelse af semantisk hukommelse
forekommer hyppigt i den tidlige fase af Alzheimers sygdom.
Dette sker ofte parallelt med svækkelsen af den episodiske hukommelse og anses for at være en pålidelig indikator på denne
sygdom (NVD, 2015b; NVD, 2015e; NVD, 2015f).
Procedural hukommelse lagrer oplysninger om, hvordan man
udfører visse procedurer, såsom at gå, tale og cykle. Dette er i
høj grad automatiseret, når man har lært den pågældende fær-

dighed. Ved demens vil procedural hukommelse ofte være bevaret i længere tid og i højere grad end episodisk og semantisk
hukommelse. Ved Alzheimers sygdom svækkes disse praktiske
færdigheder som regel først sent i forløbet (NVD, 2015c).
Andre mentale færdigheder kan også blive påvirket bl.a. koncentrationsevnen, sprogfærdigheder, stedsans, dømmekraft
samt evnen til problemløsning og overblik. Et andet signifikant
symptom er en svækket evne til, at sammensætte komplekse
sekvenser af sammenhængende handlinger. Dette kan eksemplificeres med en demensramt person, der ud af et vindue kan
se en have, men har besvær med at planlægge, hvorledes de
skal komme ud i haven. Dette hænger sammen med den svækkede evne til problemløsning og overblik (Københavns Kommune, 2015; Zeisel, 2007).
Udover de kognitive betingede symptomer, så findes der en
gruppe ikke-kognitive symptomer og adfærdsmønstre associeret med demens, der går under betegnelse Behavioral and
Psychological Symptoms of Dementia (BPSD). BPSD inkluderer
symptomer som synshallucinationer, vrangforestillinger, ændret
søvn- og spisevaner, irritabilitet, apati, apraksi1, rastløshed,
angst, anhedoni2 og depression. Det anslås at BPSD påvirker
omkring 90 % af personer med demens (Cerejeira et al, 2012).
Misidentifikation af omverden er et typisk symptom på BPSD,
som kan forekomme i form af visuelle illusioner, agnosi3, visuospatial desorientering, capgras syndrom4 og reduplikativ paramnesi5 (Stokholm, 2015). Man ser også ofte synshallucinationer
bunder i en fejltolkning af deres omgivelser grundet sygdom i
de områder i hjernen, der opfatter og bearbejder synsindtryk. Et
eksempel på dette kan være, at man opfatter et blankt gulv som
værende vådt eller ser et hul i jorden, hvor der er en skygge. Dette kan være til trods for, at personens sanser ikke fejler noget.

1 Manglende evne til at kunne beherske muskelbevægelser, selvom muskelkraften ikke er nedsat.
2 Manglende evne til at nyde livet og de aktiviteter man foretager
sig.
3 Problemer med at genkende bekendte personer.
4 Overbevisningen om, at en person er en bedrager.
5 Overbevisningen om, at personer eller ting findes i dubletter.

007

kon 1.indd 7

23/09/16 13:37

Bagerste kortikale område:
Tillærte færdigheder

Isselappen:
Sprogkundskaber, sensorisk perception

Frontallap:
Intelligens, dømmekraft, opførsel

Temporallap:
Hukommelse
Hjernestammen:
Bevidsthed

De områder, der påvirkes i hjernen
ved demens (Melin og Olsen, 2000;
Poinier og Weiner, 2014).
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Vidensgrundlag
Der er en stigende interesse for udemiljøer anvendt til forbedring af demenssymptomer og velfærd hos personer med demens.
Forbindelsen mellem naturen og helbredelse er dog ikke et nyt koncept, da det har været anvendt som et terapeutisk redskab siden
det 12. århundrede i Middelalderens klosterhaver, hvor sol, frisk luft og en smuk udsigt var den foreskrevne behandling. Det er dog
kun indenfor de sidste 30-40 år, at man er begyndt systematisk at undersøge effekterne af udemiljøer (Archimed, 2015). Den første
systematiske gennemgang af evidens for den terapeutiske virkning af udemiljøer på demensramte personer, der er bosiddende i
plejeboliger blev kun foretaget for få år siden (Whear et al, 2014). t
Natur og sundhed:
Der er generelt set en lang række positive effekter ved eksponering overfor udemiljøer, der i større eller mindre grad er dokumenteret. Eksponering overfor udemiljøer både oplevet passivt
og aktivt er forbundet med reduktion i smerte og stress, hvilket
er blevet påvist igennem en række studier. Derudover er der
også evidens for, at blot sollys og udsigten til natur kan påvirke
helingsprocessen positivt ved akutte og kroniske sygedomme.
Dette betyder kortere indlæggelsesforløb, reduceret anvendelse af smertestillende og bedre velfærd for patienterne (Brawley,
2007; Ulrich, 1984). Der er også studier, som påviser en sammenhæng mellem eksponering overfor natur og forbedret koncentrationsevne. Dette er særligt interessant, da dette er en af
de kognitive funktioner, som bliver svækket ved demens. Det
findes teorier, der opstiller forklaringsmodeller for, hvorfor indtryk fra natur- og havemiljø kan have en afstressende effekt som
Kaplan og Kaplans Attention Restoration Theory (Kaplan, 1995).
I dag anvender man specialdesignede udemiljøer som Terapihaven Nacadia og Helseskoven Octovia til at foretage stressterapi.
De bruges også til at studere selve udemiljøets betydning for behandlingen samt sammenligne og evaluere terapien i udemiljøet
med traditionel stressterapi. Nacadia og Octovia er designet på
basis af de såkaldte oplevelsesværdier, som illustrerer forskellige kvaliteter et uderum kan have, som tilfredsstiller forskellige
præferencer og behov. Den overordnede hypotese for udviklingen af oplevelsesværdierne var, at folk opfatter grønne områder
ud fra særlige naturkvaliteter. Nogle er vigtigere end andre, og
nogle foretrækkes i forhold til at restituere fra stress. De otte
oplevelsesværdier er listet efter vigtighed; Fredfyldt, Rumligt,
Vildt, Artsrigt, Fristed, Kulturhistorisk, Fælled og Underholdning
& Service. Ser man på de enkelte oplevelsesværdier er alle på
nær ’Underholdning & Service’ positivt relaterede til stress. Disse er oplevelser, man gerne vil finde i et grønt område, hvis man
føler sig stresset. De to stærkeste er Fristed og Artsrigt. I virkeligheden eksisterer en oplevelsesværdi dog sjældent i ren form.
Derfor har forskerne undersøgt, hvordan oplevelsesværdierne
bedst kan kombineres for at modsvare stressede personers behov. Den optimale version af et restituerende miljø for stressede personer er en kombination af fire af oplevelsesværdierne:
Artsrigt, Fristed og Vildt, mens der samtidig er en lav eller ingen
tilstedeværelse af Underholdning & Service værdien (Institut for
Geovidenskab, 2014; Skov & Landskab, 2008).

Det fysiske miljøs betydning for demens:
Specifikt for demensramte personer, der bor på plejehjem, så
tilbyder adgang til udeområder frihed fra det institutionelle miljø,
som er plejehjemmet. Uderummet giver i stedet beboerne muligheden for at være uafhængige og autonome i deres bevægelse,
hvilket kan reducere irritabilitet og negativ adfærd overfor andre
beboere og personalet. Det menes, at den medfølgende følelse
af frihed forbedrer især dørsøgende beboers livskvalitet, da man
undgår frustration associeret med følelsen af at være spærret
inde. Uderum kan også anvendes som et redskab i forhold til
aggression. Ved at guide aggressive beboere ud i et område,
hvor de har frirum til at slappe af og falde til ro, så kan personalet
samtidig bevare kontrollen og sikkerheden i situationen (Namazi
og Johnson, 1992).
Undersøgelser har også vist, at demensramte personer, som
deltager i strukturerede aktivitetsprogrammer har færre demensrelaterede adfærdsproblemer. I en undersøgelse fra 2007
sammenlignede man to grupper med aktiviteter henholdsvis indendørs og udendørs. Begge grupper viste signifikante forbedringer i søvnlængde og kvalitet sammenlignet med baselinedataene, men den udendørs aktivitetsgruppe oplevede markante
forbedringer i søvnlængde sammenlignet med den indendørs
aktivitetsgruppe. Der var også en betydelig forbedring i irritabilitet og verbale udbrud blandt deltagerne i den udendørs aktivitetsgruppe (Connell et al, 2007).
De positive effekter synes at forekomme som produkt af socialt
samvær, reminiscens, fysisk aktivitet og sensorisk stimulation.
Det tyder på, at disse mekanismer virker dels ved at tilskynde
et afslappende og beroligende miljø, og samtidig giver mulighed
for at opretholde livsfærdigheder og vaner. Andre undersøgelser
tyder også på, at fysisk aktivitet kan have en rolle i at bremse
kognitiv tilbagegang (Whear et al, 2014).
På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelig eller god nok
data til at drage definitive konklusioner i forhold til uderums påvirkning af medicinanvendelse og risiko for fald. Foreløbige undersøgelser tyder dog på, at vandring i et udemiljø kan reducere
nødvendigheden for medicin efter behov, skemalagt antipsykotika samt forbedre balanceevnen (Detweiler et al, 2008a; Detweiler et al, 2008b).
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3%

2%

2%

4%

20 %

Alzheimer
Vaskulær demens
Blandet Ad+VaD

62 %

Lewy Body

17 %
Frontotemporal demens
Parkinsons m. demens
Andre

Figuren viser den relative fordeling af
demenssygdomme ifølge konsensus
i et europæisk ekspertpanel. AD+VaD
betegner en blandingsform af Alzheimer og vaskulær demens. Kategorien
’Andre’ refererer til bl.a. demens ved
Huntingtons sygdom og andre sjældne demensforårsagende sygdomme
(Knapp og Prince, 2007).
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HØJDEVANG SOGNS PLEJEHJEM
Højdevang Sogns Plejehjem beliggende på Amager blev etableret i 1972 af Højdevang sogns Menighedspleje og Gigtforeningen
på baggrund af et kristent grundlag. Der er månedlige gudstjenester, men er ikke udpræget kristent i dag. I 2005 blev det udpeget
som et af de nye demenscentre i Københavns Kommune. Plejehjemmet har 72 boliger, hvoraf 60 af dem er faste beboere og 12 af
dem er vurderingspladser.
Plejehjemmets udearealer består af en atriumgård og en have. Derudover har plejehjemmet tre store fællesaltaner, private altaner
tilknyttet boligerne samt små fællesaltaner af samme størrelse som de private. Plejehjemmets have indeholder gynge, drivhus,
halvtag, pavillon, terrasse og vingård. Atriumgården indeholder private haver, drivhus, havemøbler samt et springvand/fuglebad.
Planen er ikke målfaste, da de er baseret på en kombination af forældede planer, fotos og Google Earth billeder, da ingen af plejehjemmene havde præcise eller aktuelle planer for deres udeområder.
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Privat have
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1. Den franske have
2. Atriumgård
3. Haven
4. Dagcenter
5. Altan
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AALHOLMHJEMMET
Aaholmhjemmet beliggende i Valby blev etableret i 1971. Få år efter plejehjemmets 25 års jubilæum blev det besluttet, at plejehjemmet skulle totalrenoveres. Plejehjemmet blev genåbnet januar 2004. Plejehjemmet bygger oprindeligt på leve-bomiljøtanken,
men har i dag mere fokus på det enkelte individ. Plejehjemmet blev udpeget som demenscenter i 2007, og blev i 2011 100 % et
demenscenter. Plejehjemmet har 32 boliger med 33 beboere.
Plejehjemmets udearealer består af en have, et gårdrum, et mindre nedsænket grønt område og en grønpassage bag bygningen.
Aaholmhjemmets primære udeområde er deres haven, som har sløjfestier, karpedam, gynge, pavillon, bænke, terrasse og sanseredskab. Det sekundære uderum er det nedsænket gårdrum på den anden siden af huset kaldet gyden.
Planen er ikke målfaste, da de er baseret på en kombination af forældede planer, fotos og Google Earth billeder, da ingen af plejehjemmene havde præcise eller aktuelle planer for deres udeområder.
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Oversigt
1. Gyden
2. Mindre grønt område
3. Indgang til Aalholmhjemmet
4. Haven
5. Haven
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RUNDSKUEDAGENS PLEJECENTER
Rundskuedagen beliggende på Vesterbro blev etableret i 1969 som et selvejende plejehjem. Fra 1998-2000 blev plejehjemmets boliger renoveret fra et-værelsesboliger til to. I dag er plejehjemmet et profilplejehjem for madentusiaster. Plejehjemmet har 37 boliger
med 38 beboere. Plejehjemmet har 8 pladser til personer med alkoholrelateret demens, hvilket betyder, at deres medarbejdere har
særlige kompetencer i forhold til denne form for demens.
Plejehjemmets udearealer består af to tagterrasser – en gammel og en nyetableret tagterrasse. Den gamle tagterrasse fungerer
som en køkkenhaven, hvor man gror diverse krydderurter, frugter og bær. Den nye tagterrasse har et hønsehus, mens planterne
på denne tagterrasse er valgt af æstetiske årsager. Begge tagterrasser har borde og stole, hvor man kan sidde under et halvtag.
Plejehjemmet deler også et gårdrum med den omgivende karre, hvor der er fælles plantekasser og havemøbler.
Planen er ikke målfaste, da de er baseret på en kombination af forældede planer, fotos og Google Earth billeder, da ingen af plejehjemmene havde præcise eller aktuelle planer for deres udeområder.
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Oversigt
1. Gård
2. Gård
3. Gård fra ny tagterrasse
4. Gammel tagterrasse
5. Ny tagterrasse
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KONCEPTGUIDE
Formålet med denne konceptguide er at opstille retningslinjer, som kan være
med til at skabe bedre udemiljøer for personer med demens. Konceptguiden er
baseret på litteraturlæsning, landskabsanalyser, interviews og deltagerobservationer på tre plejehjem. På basis af disse analyser er der blevet identificeret
seks overordnede temaer, der påvirker kvaliteten af udemiljøer for personer
med demens. Den indsamlede evidens, viden og erfaringer danner baggrund
for de koncepter, der bliver præsenteret i konceptguiden. Billederne i guiden
skal ses som eksempler på, hvorledes man kan inkorporere retningslinjerne i
et udeområde. Konceptguiden skal kunne bruges af forskellige grupper, der
har indflydelse på det fysiske miljø omkring demensramte på plejehjem, som
inkluderer plejehjemspersonale, embedsmænd, byplanlæggere, forvaltere og
designere etc.
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SIKKERHED

TILGÆNGELIGHED

OPLEVELSESVÆRDIER

Sikkerhed er et vigtigt tema, da det
er en forudsætning for anvendelse
af uderum på plejehjem. Sikkerhed
kan opdeles i to kategorier; fysisk
sikkerhed og psykologisk sikkerhed. Fysisk sikkerhed handler om
at sikre, at brugerne ikke kommer
til skade, når de opholder sig i og
bevæger sig til og fra udemiljøet.
Psykologisk sikkerhed handler om
at sørge for, at udemiljøet opleves
som værende trygt.

Tilgængelighed handler om at sørge for de nødvendige forudsætninger for anvendelse af uderum.
Nærhed til udemiljøet, gode fysiske
adgangsforhold, tilgængeligt design
og visuel adgang er alle væsentlige
elementer, som har betydning for
plejehjemsbeboere med demens.
God tilgængelighed øger brugernes
bevægelsesfrihed og uafhængighed.

Funktionaliteten og det æstetisk
udseende af et uderum har stor
betydning for kvaliteten af uderummet. Et uderums æstetiske kvaliteter påvirker ikke kun anvendelsen
og oplevelsen af det, men påvirker
også dets brugers mentale sundhed
og livskvalitet. Oplevelsesværdier
handler om at illustrere kvaliteter
et uderum bør indeholde for bedst
muligt at opfylde brugernes ønsker,
forventninger og behov.

MATERIALER, LYS OG
FARVER

ALTERNATIVE
ADGANGSMULIGHEDER

Materiale-, lys- og farvevalg er en
vigtig overvejelse at tage med, når
man udformer et rum til personer
demens. Det rette valg af materialer,
lys og farver kan betyde øget tryghed og sikkerhed, større motivation
i forhold til anvendelsen af udearealer ved bevidst sansestimulering
samt en reduktion i misidentifikation
hos brugerne af deres omgivelser.

Traditionelle uderum kan af mange
grunde være utilgængelig for personer med demens. Det kan eksempelvis være tilfældet pga. dårligt vejr
eller utryghed ved at navigere udenfor. Alternative adgangsmuligheder
er en måde hvorpå, man kan opleve
uderum i lettere tilgængelige omgivelser. Disse adgangsmuligheder
kan have forskellige karakterer, og
kan dermed løse forskellige problematikker.

DESTINATION
Det er vigtigt at have aktiviteter i et
udemiljø, da de fungerer som en
motiverende faktor i forhold til ophold i uderum. Begrebet destinationer bliver anvendt i stedet for aktiviteter, da aktiviteterne fungerer som
en form for destination eller mål i
uderummet. Det vil sige, at disse
aktiviteter skal give mening for den
enkelte beboer, og være drevet af
lyst og interesse.
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Sikkerhed
Sikkerhed i uderum for personer med demens består af to dimensioner, som man er nødt til at tage hensyn til. Fysisk sikkerhed
handler om, at brugeren ikke kommer til skade i uderummet eller i overgangszonen. Mens psykologisk sikkerhed indebærer, at
uderummet opleves som værende trygt og fri for farer. Et trygt miljø gør anvendelse og ophold i uderum mere attraktivt særligt for
personer med demens. Fysisk og psykologisk sikkerhed er forudsætninger for, at man kan slappe af og tillade positive følelser og
sanseindtryk at tage plads. Dermed kan et helende og terapeutisk samspil mellem menneske og natur opstå.
Fysisk sikkerhed:
Uderummet tilknyttet plejehjemmet bør være afgrænset fra dets
omgivelser med hegn, som forhindrer beboerne i at forlade institutionen. Dette er nødvendigt, da beboerne kan være til fare for
dem selv, hvis de forlader plejehjemmet uden opsyn. Hvis dette
ikke er muligt, så kan man anvende nudging1 bl.a. til at vise
beboerne vej fra plejehjemmets udgange til uderummet med
fodspor (Thaler og Sunstein, 2008). På denne måde reducerer
man sandsynligheden for at beboere forlader området, og gør
samtidig wayfinding til uderummet nemmere for beboerne. Uderummet bør derudover forebygge faldulykke med siddepladser,
gelænder, ramper og skridsikker belægning, der gør det til et
sikkert miljø at befinde sig i. Uderummet bør også vedligeholdes
særligt for at undgå giftige planter, da det udgør en forgiftningsfare for personer med demens. Det bør også være muligt for
personalet at holde øje med beboerne i uderummet enten fra et
vindue eller via kamera uanset, hvor beboerne er i uderummet
(Interview B, 2016; Marcus, 2007; SBI, 2015b).

Psykologisk sikkerhed:
I uderummet er det vigtigt at skærme imod larm og støj fra omgivelser, der kan virke distraherende eller skræmmende. Et eksempel på et dysfunktionelt rum i forhold til psykologisk sikkerhed er Aalholmhjemmets gyde. Her er støj og aktivitet fra vejen
et forstyrrende element, da man fra gyden kan høre aktivitet,
men er ikke i stand til at se, hvad der foregår (Interview B, 2016;
Københavns Kommune, 2015).
Der bør være variation i form af rum i et udemiljø, da der bør
være frihed til at tale og være med dem man vil. Dette kan udvides til at inkludere forskellige typer af udemiljøer med varierende
grader af privathed og aktivitetsniveau. En af de vigtigste ting er
at undgå, at et rum føles eksponeret. Et eksempel på dette er
Højdevangs atriumgård, som ligger ubenyttet hen blandt andet
pga. af dens eksponerede karakter. Atriumgården har en slags
fiskebowle effekt i kraft af, at rummet er synligt fra alle vinkler
(Interview A, 2016; Marcus og Barnes, 1995). Der bør også være
skærmning mod sol, regn og vind, hvilket er særligt vigtigt ved
udgangen til haven. Et halvtag eller anden form for skærmning
kan gøre det mere appellerende at gå udenfor. Halvtaget kan
give læ fra vind og vejr, hvilket kan være med til at sandsynliggøre oftere og længere ophold udendørs (Leer, 2011).

1 Indirekte forslag, der kan opnå ønsket opførsel.
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Halvtaget kan give læ fra vind og vejr,
hvilket kan være med til at sandsynliggøre oftere og længere ophold
udendørs.

Psykologisk sikkerhed er en forudsætninger for, at et helende og terapeutisk
samspil kan opstå mellem menneske
og natur.
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Tilgængelighed
Tilgængelighed er et vigtigt hensyn at tage med henblik på at opstille de rette forudsætninger for anvendelse af uderum. Tilgængelighed har to dimensioner; visuel adgang og fysisk adgang. Visuel adgang giver adgang til oplevelsen af uderummet indendørs,
mens fysisk tilgængelighed øger den mobilitetshindredes bevægelsesfrihed og uafhængighed, uanset om de bruger rollator, kørestol eller stok. Nærhed til udemiljøet, gode fysiske adgangsforhold, tilgængeligt design og visuel adgang er alle væsentlige elementer, som har betydning for demente plejehjemsbeboere. Beboernes uafhængighed er en del af et godt liv, og denne uafhængighed
bliver tilgængelig for dem i kraft af de rette rammer (Grant og Wineman, 2007).
Visuel adgang:
Visuel adgang til uderum er simpelt sagt et vindue med udsigt
over et udemiljø. Visuel adgang til uderummet er en mulighed
for at sig i forhold til tid, sæson, geografi samt aktivitet udenfor
plejehjemmet. Udsigt over en have eller natur kan give mange af
de gavnlige afstressende effekter, som er beskrevet i Ulrichs og
Kaplans’ teorier. Derudover så har den grønne udsigt positive
og målbare effekter på menneskers helbred og velbefindende
(Kaplan, 1995; Ulrich, 1984). En udsigt med mere aktivitet eller
som bærer præg af et bybillede tilbyder en form aktiv observationsmulighed. Denne slags udsigt er i stand til at holde ens interesse og engagere, da dette kan blive baggrunden for en samtale imellem de observerende personer. Begge udsigter formår
at skabe en forbindelse mellem ude og inde, og giver samtidig
mulighed for at være en del af omgivelserne på hver sin måde
(Interview A, 2016; Interview B, 2016)
Visuel adgang til uderum gør det samtidig nemmere for personer
med demens at navigere fra udsigten til uderummet. Ved at sørge for rig visuel adgang indendørs på et plejehjem, så modarbejder man den demensramte persons svækkede beslutningsevne.
Dette lader sig gøre ved en kombination af procedural læring
af, hvorledes man kommer udenfor samt en forsimpling af beslutningsprocessen og navigering til uderummet. Dermed giver
man beboerne bedre forudsætninger for at anvende uderummet
(Zeisel, 2007).
Indgang/udgang:
Ideelt set bør uderummet være placeret tæt ved plejehjemmet,
eventuelt med direkte adgang fra privat bolig. Derudover så har
beboerne de bedste forudsætninger for anvendelse af uderummet, hvis de har fri adgang til uderummet. Det vil sige, at dørene
bør være ulåste og nemme at åbne. Hvis der er tale om en tungere dør, så kan dette afhjælpes med en automatisk døråbner.
Derudover bør man så vidt muligt undgå kraftige ændringer i niveau særligt ved udgangen til uderummet, da det kan afskrække
den svagtseende og kørestolsbrugeren fra at gå udenfor. Hvis
dette er tilfældet, så bør man etablerer en rampe, der gør adgangen til uderummet nemmere. Hældningen på rampen må
dog ikke være kraftigere end 1:20, og derudover bør der være en
vendeplads til kørestole på rampen (SBI, 2015a).
Indgangen til plejehjemmet skal være synlig fra hele uderummet
uanset designet af uderummet. Dette kan yderligere forstærkes
ved at gøre selve indgangen til et landmark med en distinkt farve

eller form. Kombineret med beboeres, besøgendes og personalets kommen og gåen i haven forstærker man den dementes
procedurale hukommelse. Det gør det dermed nemmere at navigerer til og fra haven for personer med demens, da det kommunikerer til beboerne at dette er vejen hjem. Des lettere det er
for beboerne at komme udenfor og at finde vej tilbage igen, des
mere vil de bruge haven på egen hånd. Med ”lettere” menes der
både kognitiv såvel som fysisk lethed. Som Grant (2003) har vist
i sin forskning, fører dette til, at beboere bliver mere uafhængige
i deres beslutninger og handlinger (Zeisel, 2007).
Stier:
Stier er ligeledes et vigtigt element i den fysiske adgang. Studier
af vandring i udemiljøer blandt personer med demens tyder på,
at det resulterer i nedsat anvendelse af medicin, bedre humør
samt færre aggressive episoder (Detweiler et al, 2008b). Zeisel
og Tyson (1999) fremsætter sløjfestier som et mønster, der giver
mulighed for at vandre, men også nemt fører én tilbage til sit
udgangspunkt. Grunden til, at dette mønster er det fortrukne i
litteraturen skyldes, at kontinuerlige sløjfestier menes at tillade
vandring og udforskning i sikre omgivelser. Afhængig af det enkelte plejehjems uderum, så kan en sti rundt om plejehjemmet
være et alternativ til et samlet stisystem, som holder beboerne i
sikre omgivelser, hvor personalet kan se dem. Hvis man ønsker
at lave en genvej eller en alternativ rute i stisystemet, så bør
dette være tydeligt markeret. Det kan gøres ved at sørge for, at
den alternative rute går vinkelret på hovedstien samt er udført i
et andet materiale eller en anden farve. Ved at tydeliggøre valget
i krydset mellem to stier, så giver man brugerne mulighed for at
foretage valget på deres betingelser. Stierne bør dog være brede
nok til, at to personer i kørestole kan køre ved siden hinanden
uden at skulle køre af stien (Marcus, 2007; Zeisel, 2007).
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Vinduer giver visuel adgang til det
aktuelle vejr, tidspunktet på dagen,
sæsonen og aktivitet, der foregår
udenfor plejehjemmet.

Aalholmhjemmets stisystem implementerer nudging og sløjfemotivet i
dets udformning.
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Oplevelsesværdier
Anbefalingerne omkring funktionaliteten og det æstetisk udseende af uderummet er baseret på en fortolkning af oplevelsesværdibegreberne fra Helseskoven Octovia. Baggrunden for oplevelsesværdierne var et ønske om at skabe forskningsmæssig dokumentation, der kan skabe bedre overensstemmelse mellem planlægning og design af grønne områder og stressede borgeres præferencer og behov. Den overordnede hypotese var, at folk opfatter grønne områder ud fra særlige naturkvaliteter. Nogle er vigtigere end
andre, og nogle foretrækkes i forhold til at restituere fra stress. Oplevelsesværdierne er baseret på en undersøgelse af folks opfattelse af kvaliteter i byers grønne områder. Analysen resulterede i otte grupper af kvaliteter, som blev tolket og beskrevet som såkaldte
oplevelsesværdier (Institut for Geovidenskab, 2014). På basis af den indsamlede viden er værdierne forklaret i en demensmæssig
kontekst. Ved denne fortolkning af disse værdier fortages der en modificering af de etablerede værdier. Disse værdier skal anvendes til bedst muligt at indrette et udemiljø, der positivt stimulerer personer med demens. I præsentation følger først definitionen af
værdierne fra konceptmodellen for Helseskoven Octovia, dernæst kommer en fortolkning af værdierne i en demenskontekst. Visse
af værdierne er blevet kombineret til en enkelt værdi, da det er mere meningsfuldt i en demensmæssig kontekst.
Fredfyldt:
Denne oplevelsesværdi handler om at være i et uforstyrret miljø
(Institut for Geovidenskab, 2014). Denne værdi tager hensyn til,
at personer med demens har brug for at kunne opholde sig i et
stille og fredeligt miljø. Denne værdi er vigtig i denne sammenhæng, da den er afgørende for, at brugerne har fornemmelsen
af, at uderummet er et sikkert tilflugtssted, hvor man har en grad
af selvstændighed og frirum.
Frirummet er vigtigt, da institutionsmiljøet kan virke overstimulerende med støj og uro fra andre beboere og personalet. Dette
kan virke stressende på personer med demens, og lede til negativ eller aggressiv adfærd. Derfor er det vigtigt, at uderummet
føles sikkert at opholde sig i, og at det er muligt at undgå støj og
forstyrrelser (Calkins et al, 2007; Interview B, 2016).
Rumligt:
Denne oplevelsesværdi handler om at være i et grønt område,
som opleves udstrakt og sammenhængende, men samtidig ikke
indeholder distraktioner, der kan forstyrre oplevelsen (Institut for
Geovidenskab, 2014). Dette er en central kvalitet, da den sikrer
et sted man kan forsamles til sociale begivenheder udendørs.
Samtidig er det vigtigt, at man som bruger har overblik over
rummet og ikke er i tvivl om, hvorledes man navigerer tilbage til
plejehjemmet. Denne værdi rummer også hensynet, at der skal
være forskellige typer af opholdssteder med varierende grad af
sol, skygge og læ (Brawley, 2007; Interview A, 2016; Interview
C, 2016).
Vildt og Artsrigt:
Denne oplevelsesværdi handler om det grønne område som et
naturligt og vildt sted med en variation af dyr og planter (Institut
for Geovidenskab, 2014). Værdien kan fortolkes som en oplevelse, der omfatter naturens iboende potens, dynamik og liv designet og manifesteret på naturens egne præmisser. Oplevelsen
inkluderer en følelse af at være i naturen på dens betingelser,
men i praksis bør man tage hensyn til den mobilitetshindrede, da
området stadig skal være fremkommeligt. Denne værdi drejer
sig altså om at kunne finde en bred vifte af manifestationer på liv.
Dette bliver behandlet mere specifikt og dybdegående i afsnittet
om destinationer (Henriksen et al, 2007).
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Fristed og Fælled:
Denne oplevelsesværdi handler om forskellige typer af rum og
oplevelsen af disse (Institut for Geovidenskab, 2014). Med denne værdi skelnes der mellem afskærmede, beskyttede område
og store, åbne områder. I fristedet skal man kunne føle sig tryg,
være social eller bare betragte andre være aktive uden, at det
forpligtiger brugerne til at skulle tage del aktivt. Mens fælleden
opfylder et helt andet behov for at kunne være i et stort og åbent
rum, der giver plads til bevægelse. Fælledområderne skal ikke
nødvendigvis være det første man bliver mødt af i uderummet,
da dette kan virke voldsomt og overvældende for visse personer
med demens pga. rum-retnings-forstyrrelser. Denne type uderum bør dog være tilgængelig, da forskellige personer har forskellige behov. Visse personer har behov for åbne vidder, mens
andre ikke er i stand til at rumme dette (Cohen-Mansfield, 2007;
Interview C, 2016; Rappe og Topo, 2007).
Kulturhistorisk:
Denne oplevelsesværdi handler om det grønne område som et
udsmykket sted med en kerne af menneskelig kultur (Institut
for Geovidenskab, 2014). Dette element tilfører et uderum en
kulturel ramme, historie og genkendelighed. Dette kan findes i
form af genkendelige objekter, der giver området en karakter af
familiaritet, der samtidig kan indgå som en del af reminiscensterapi. Denne værdi kan forstås som elementer i uderummet,
der er genkendelige som f.eks. planter, vanddamme, postkasser, bede og terrasser. Disse elementer fungerer også som wayfindingredskaber, da de agerer landmarks i uderummet. Disse
elementer lader brugerne orientere sig, ikke kun geografisk, men
også tidsmæssigt og i forhold til typen af miljø (Marcus, 2007;
Zeisel, 2007).
Aktiviteter og Faciliteter (Underholdning & Service):
Denne oplevelsesværdi handler om aktiviteter og faciliteter (Institut for Geovidenskab, 2014). Disse aktiviteter bør have varierende niveauer af intensitet, og bør tiltale forskellige typer af
interesserer. Det som alle disse aktiviteter bør have til fælles er
en følelse af mening og mål, men bør samtidig ikke kræve alt for
meget forudgående forberedelse. Faciliteter forstås som gode
stier, god belysning, toiletter og adgang til bænke og gelænder,
hvor det er nødvendigt (Interview A, 2016; SBI, 2015b; Zeisel,
2007).
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Et fredfyldt og uforstyrret området
gør plads til personer, som har behov
for at kunne ophold sig i et roligt og
afstressende miljø.

Et eksempel på et vildt og artsrigt
område, der stadig tager hensyn til
brugernes behov og præferencer.
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Destinationer
Det er vigtigt at have aktiviteter i et udemiljø, da de fungerer som en motiverende faktor i forhold til ophold i uderum. Begrebet
destinationer bliver anvendt i stedet for aktiviteter, da aktiviteterne funger som en form for destination man drages til. Det vil sige,
at disse aktiviteter skal give mening for den enkelte beboer, og være drevet af lyst og interesse. Derudover så bør uderummet og
dets indhold kunne fungere som en del reminiscensterapi, som er genkaldelse af minder gennem sansestimuli i samvær med andre.
Nonverbal stimulering af de mentale processer er særligt vigtigt, da det talte sprog kan volde vanskeligheder for personer med
demens. Gennem denne stimulering, så stimuleres verbaliseringen og muligheden for at deltage i relevant kommunikation af det
sansede, og dermed lysten og evnen til at kommunikere med andre (Swane, 2005).
Landmarking:
Landmarking er en måde hvorpå man tilføje elementer til et
rum, der kan hjælpe med orientering. Ved at tilføje disse pejlemærke, så kan brugerne nemmere orientere sig og navigerer
til og fra uderummet, men også orienterer sig tidsmæssigt og i
forhold til typen af miljø. Elementerne bør være velkendte elementer, som passer ind i udemiljøet. Dette kunne for eksempel
være fuglebad, udendørsaktiviteter, bænke, pavilloner, gynger
etc. Udendørsaktiviteter kan være petanquebaner, bordtennis,
fodboldmål etc. Disse objekter er dog mere end blot vejvisere,
da de samtidig kan fungere som en del af reminiscensterapi,
som har beviste positive effekter på demensramte personers
kognitive funktioner. De sansestimuli man får i form af lugte,
lyde og farver kombineret med et andet menneskes nærvær
kan sætte gang i erindringsprocessen og indbyde til socialt
samvær (Zeisel, 2007).
Planter:
Beplantningen bør bestå af velkendte planter, og udemiljøet bør
generelt have et genkendeligt udtryk.
Planter kan anvendes både i reminiscens- og valideringsterapi.
Ligesom landmarksene så kan planternes farver og dufte stimulere sanserne, og dermed aktivere beboernes hukommelse.
Planter kan også bidrage til mere fysisk udfordrende aktiviteter
som havearbejde. Studier har vist, at havearbejde har positive
effekter på demensramte personers selvværd ved at give dem
en følelse af succes og selvrealisering. Havearbejde aktiverer
færdigheder, som deltagerne har tilegnet sig tidligere i livet og
formår dermed at opretholde deres funktionsevne i længere tid.
Følelsen af selvstændighed og aktivering af deres færdigheder,
formår dermed at lette følelsen af mindreværd ældre personer
kan have. Disse planter må dog ikke være giftige, da det for
personer med kraftig demens kan være en forgiftningsfare (Interview A, 2016; Interview C, 2016; Rappe og Topo, 2007).

Dyr:
Personer med demens kan have stor glæde og gavn af at
omgås dyr. Kæledyr og husdyr kan skabe en god stemning, afhjælpe uro og give beboerne mulighed for at tage del i kærlige
relationer. Der er studier, der viser forbedret trivsel blandt demensramte personer ved intervention med kæledyr og husdyr
på plejehjem herunder positiv effekter i forhold til anspændthed, depression, vrede, træthed og forvirring. Husdyr giver
samtidig mulighed for at foretage meningsfyldte aktiviteter, da
man kan fodre og passe dyrene (Henriksen et al., 2007).
Dyr som høns, hunde, katte, kaniner og lignende kan være et
trygt og genkendeligt element, da mange vil have haft oplevelser fra deres barndom med disse dyr. Dyrehold forudsætter
dog, at personalet er ansvarlig for at passe dyrene samt, at
der afsættes tilstrækkelig plads til dyreholdet i uderummet. På
Rundskuedagen har man fundet plads på deres tagterrasser
til at have et hønsehus. Selvom plejehjemmet ikke har et stort
udeareal eller en typisk have, så er det stadig muligt at inkludere denne slags destinationer (Interview C, 2016)
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En gyngepavillon som på Højdevang
er et godt eksempel på et landmarking element, der samtidig fungerer
som en destination i uderummet.

Studier viser forbedret trivsel ved
intervention med dyr på plejehjem
blandt demensramte personer.
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Materialer, lys og farver
Materiale-, lys- og farvevalg er vigtige elementer i udformningen af et rum til personer med demens.
Hvorledes en person med demens opfatter deres omgivelser afhænger af omstændighederne, progression af deres demens og
deres fysiske helbred. Forståelse for at mange forskellige faktorer påvirker den oplevelse en person med demens har, er et godt
udgangspunkt for udformningen af et uderum.
Valget af disse elementer har stor indflydelse på fortolkningen og navigeringen af et rum for personer med demens. De rette valg af
materialer, lys og farver kan betyde øget tryghed og sikkerhed, større motivation i forhold til anvendelsen af udearealer samt reducere misidentifikation hos brugerne af omgivelserne.
Materialer:
Ved materialevalg er der flere hensyn man er nødt til at tage.
Materialer må ikke drastisk skifte farve, når de er våde, da det
kan besværliggøre fortolkningen af omgivelserne hos en person
med demens. Ligeledes kan mønstre besværliggøre fortolkningen og forårsage tøven, hvis det ser ud som om, der er en
forhindring. Overflader på stierne bør være ensartede, og derudover er det vigtigt at vælge skridhæmmende flader, da fald
blandt ældre og særligt demensramte er et alvorligt problem.
Skinnende finish kan se usikkert ud, så matte overflade er at
foretrække, hvilket tillader brugerne at gå hurtigere og mere
sikkert. Hvis forskellige materialer mødes, så bør man bruge
materialer med overflader og farver, der ligner i udseende for
at tilskynde bevægelse fra et område til et andet. Hvis man
ønsker, at afskrække personer med demens fra at bevæge sig
i et område, så bør man anvende kontrasterende overflader og
farver (Interview B, 2016; Stokholm, 2015).
Belysning:
Belysningen kan have både en funktionel og æstetisk værdi.
Belysning af stier og landskabet giver mulighed for at gå ture
om aftenen og i vinterperioden. Belysningen bør være jævn
over hele gangfladen, så der ikke opstår mørke flader, der kan
opfattes som huller eller forhindringer af demensramte personer. Lyskilderne bør placeres i samme side af stien, og afskærmes så de ikke blænder. Målet er at undgå skygger, der kan
skabe synsillusioner, der gør demensramte bange for at krydse
mørkere flader. Dette ser vi et eksempel på hos Aaholmhjemmet, hvor etablering af lys har reduceret antallet af beboere,
som forlader plejehjemmet eller er utrygge ved at være ude
om aftenen. Belysningen har også en visuel værdi indefra om
aftenen, da det gør det muligt at se uderummet, når det er
mørkt. Man kan også anvende lyset til, at fremhæve bestemte
elementer eller dele af uderummet for en æstetisk smuk effekt.
Belysning af uderum kan samtidigt modarbejde spejlingseffekter i vinduer om aftenen, og kan dermed øge den visuelle
adgang. Ved at belyse uderummet utydeliggøre man spejlingen
og fjerner dermed fokus fra spejlingen til uderummet (Interview
B, 2016; SBI, 2015b; Stokholm, 2015).

Farver:
Farver kan være et nyttigt værktøj i forhold til sansestimulering
og til indirekte styring af brugernes opførsel i uderummet. I
forhold til sansestimulering, så viser forskning, at det aldrende
øje efterhånden mister evnen til at skelne mellem douce farver.
På trods af dette så viser studier at personer med demens foretrækker afdæmpede farver frem for primærfarvede blomster og
planter (Cohen-Mansfield, 2007).
I forhold til styring af brugernes opførsel i uderummet, så kan
man vælge at fremhæve og skjule elementer af uderummet.
Hvis man ønsker at gøre opmærksom på noget vigtigt, så
kan man med fordel anvende kontraster til at fremhæve det.
For eksempel er hovedindgangen lettere af finde, hvis døren
har en distinkt farve. Trapper, ramper og gelænder kan gøres
mere synlige med en farvestribe langs kanten, og kan samtidig
være med til at guide beboere til og fra uderummet (Thaler og
Sunstein, 2008).
Den modsatte virkning kan opnås ved at sænke kontrasten. En
funktion som man ikke ønsker beboerne opsøger, for eksempel
et redskabsrum, kan skjules ved at vælge farver, der matcher
baggrunden f.eks. en hvid dør på en hvid væg. Dette er også
en nyttig måde at gøre belægninger sikrere. Dette kan gøres
ved at holde det i en enkelt farve over forskellige belægninger,
eller foretage ændringer i belægningens farve gradvist. Det er
den pludselige kontrast, som kan gøre, at belægningen ser
ujævnt ud og kan dermed forårsage tøven og usikkerhed, som
kan medføre fald (DSDC, 2012)
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Belysning kan vise vej i uderummet
og reducere risikoen for misidentifikation af omgivelser.

Et eksempel på kontrasterende materialer, der anvendes til at nudge beboere til at undlade at bevæge sig fra det
ene område til det andet.
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Alternative adgangsmuligheder
På et plejehjem bør der være alternative adgangsmuligheder. Dette vil sige alternative måder, hvorpå beboerne kan komme i
kontakt med udemiljøer. Dette er vigtigt, da det ikke altid er muligt at få adgang til traditionelle uderum for plejehjemsbeboerne.
Dette kan være tilfældet i kortere eller længere perioder og kan f.eks. skyldes dårlige vejrforhold, utryghed ved at tage elevatoren,
mobilitetshindring etc. Den bedste løsning for et givent plejehjem kan afgøres ved at evaluere det enkelte plejehjem, dets uderum
og omgivelser. På basis af dette kan man afgøre, hvad der er behov for, og hvad der vil kunne gavne beboerne mest (Interview A,
2016; Interview B, 2016; SBI, 2015b).

Tagterrasse og altan:
Et alternativ til det traditionelle uderum kan være en tagterrasse eller en altan afhængigt af det konkrete plejehjem. Tagterrassen er en mulighed for at anvende plads, der ellers ville gå
ubenyttet hen, mens altaner formår at trække uderummet ind i
plejehjemmet. Et eksempel på dette er Rundskuedagens tageterrasser, der i stedet for at være begrænset af deres omgivelser
bruger dem til deres fordel. Derudover så tilbyder denne form
for uderum udsigt over det omgivende nærmiljø. Tagterrasser
eller altaner er et alternativ, som er relevant for et plejehjem med
flere etager eller på plejehjem, som ikke har adgang til traditionelle uderum. Med dette alternativ kan man tilbyde beboerne
en mulighed for at komme udenfor i sikre omgivelser. Fordelen
ved altaner er, at de kan tilbyde de samme kvaliteter som tagterrassen, men kan placeres på alle etager, der ikke har direkte
udgang til uderummet.

Drivhus/pavillon:
Man kan vælge at skabe en alternativ adgangsmulighed i uderummet ved at gøre plads til ophold i et drivhus eller en pavillon. Ligesom vinterstuen så er dette en forstærkning af den
visuelle adgang, da det bliver kombineret med andre elementer.
Man får i højere grad fornemmelsen af at være udendørs end
igennem den klassiske visuelle adgang, da uderummet i højere
grad er synlig samtidigt med, at man kan være i fysisk kontakt
med naturen. Højdevangs drivhus i atriumgården er et eksempel på netop dette. Det er dog desværre en mislykket løsning
på problemet, da der ikke er blevet taget hensyn til den psykologiske sikkerhed. Drivhuset har plads til ophold, men er i sig
selv en meget eksponeret konstruktion. Dette bliver forstærket
af dens placering i atriumgården, hvor det synes umuligt at finde
rygdækning og en følelse af psykologisk sikkerhed (Interview A,
2016).

Vinterstue:
En vinterstue med rigeligt dagslys og mange planter kan være et
godt alternativ, da det kan supplere uderummet, når vejret eller
årstiden ikke er optimal. Med vinterhaven bevarer man stadig en
del af den oplevelse man har, når man er udendørs. Oplevelsen
man har i vinterstuen er samtidig en forstærkning af den visuelle
adgang, da det bliver kombineret med andre elementer. Et eksempel på dette er Aalholmhjemmets ”vinterstue”, hvor man har
opholdsmulighed, planter, lys og visuel adgang. Selvom dette
ikke er en typisk vinterstue, så formår den at emulere den ønskede oplevelse og effekt. Dette åbner samtidigt op for andre
aktivitetsmuligheder, som kan foregå uafhængigt af vejret og
sæsonen (SBI, 2015b).

Kamera:
Et kamera tilkoblet en skærm er et teknologisk alternativ til de
traditionelle uderum. Med denne tekniske løsning kan man bringe naturen ind i plejehjemmet ved at opsætte et videokamera i
uderummet, hvis optagelser bliver vist på en skærm live. Videokameraet kan eksempelvis placeres ved et fuglefoderbræt, så
man kan se aktuelle aktiviteter i uderummet. Dette alternativ giver adgang til en anden form for visuel adgang end den man har
fra et vindue. Selvom man ikke har fysisk adgang til uderummet,
har man gennem dette alternativ i stedet en visuel adgangsmulighed, der kan fokusere på elementer i uderummet, som kan
have særlig interesse (SBI, 2015b).
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Rundskuedagens nyrenoverede tagterasse på 5. sal på Vesterbro.

Aaholmhjemmets ”vinterstue” med
udsigt over haven og det omgivende
villakvarter.
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IMPLEMENTERING AF KONCEPTGUIDEN
For at illustrere de opstillede principper i konceptguiden, så præsenteres der
forslag til, hvorledes man kan implementerer konceptguidens anvisninger på
de enkelte plejehjem. Disse forslag er kun overordnede forslag til, hvad der
kunne gøres på de tre plejecentre på basis af konceptguidens anvisninger.
Disse forslag er altså ikke fyldestgørende, men blot eksemplificeringer af anvisningerne. Mange af forslagene går igen på plejehjemmene, hvilket illustrerer at
disse ikke er individualiserede eller stedsspecifikke problematikker, men i stedet generelle udfordringer man kan finde i forbindelse med et uderum. Dette er
kun med til at understrege konceptguidens kvalitet, som værende anvendelige
i mange forskellige sammenhænge, men stadig tager hensyn til det konkrete
plejehjems udfordringer.
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HØJDEVANG SOGNS PLEJEHJEM
Sikkerhed:
Plejehjemmets fysiske og psykologiske sikkerhed er generelt set velfungerende. Det er dog muligt at styrke den fysiske sikkerhed
eksempelvis med flere faste siddepladser og gelænder, hvor det er passende. Den psykologiske sikkerhed kunne ligeledes styrkes
ved at etablerer halvtag ved udgangene til uderummet. Derudover kan den psykologiske sikkerhed styrkes ved at implementere
principperne fra oplevelsesværdierne.
Tilgængelighed:
Etablering af ramper med en passende hældning ved alle udgange vil øge uderummets tilgængelighed for kørestols- og rollatorbrugere. Det er der ikke på nuværende tidspunkt, hvilket besværliggør adgangen til uderum. Derudover kunne man med fordel anvende
nudging til at vise vej i samt til og fra uderummet.
Oplevelsesværdier:
Personer med demens har brug for at kunne opholde sig i et stille og fredeligt miljø, hvilket der mangler på dette plejehjem. Derfor
ville det være givende, at implementerer værdien ”fredfyldt” for at styrke den psykologiske sikkerhed.
Dette kan gøres ved at skabe mindre nicher, hvor der i højere grad er en følelse af privathed og ro. I praksis kunne dette gøres med
buskads og beplantning, der omslutter et mindre rum. Dette er særligt vigtigt at fokusere på i atriumgården pga. dens eksponerede
karakter.
Destinationer:
Plejehjemmet mangler meningsfyldte aktiviteter i dets udeområde. Dette kunne eksempelvis afhjælpes ved at implementere dyrehold. Personer med demens kan have stor glæde og gavn af at omgås dyr, og dette vil samtidig afhjælpe manglen på udendørsaktiviteter med mål og mening. Endnu en fordel er, at denne aktivitet ikke kræver forudgående planlægning eller forberedelse, hvilket
også mangler på plejehjemmet.
Materialer, lys og farver:
Plejehjemmet har ikke belysning i dets udeområder. Ved etablering af belysning kan man mindske risikoen for misidentifikation, gøre
det til et tryggere rum at være i samt gøre det muligt at opholde sig udendørs, når det er mørkt. Derudover kan belysningen guide
brugerne om aftenen, og dermed mindske risikoen for at de ikke kommer på afveje. Denne belysning behøver dog ikke udelukkende
at være en praktisk løsning, da man med illuminering af landskabet kan tilføre det en æstetisk kvalitet.
Alternative adgangsmuligheder:
Plejehjemmet har i forvejen alternative adgangsmuligheder i form af større og mindre altaner på alle dets etager. Dets øvre etager
er dog skærmede afdelinger, hvor de personer, som er hårdest ramt af demens bor. For disse beboere er uderummene sværere
tilgængelige, da de skal have en ledsager med, når de går udenfor. Man kunne vælge at supplere altanerne med kameraer tilkoblet
skærme, som viser video fra haven. Dette vil give beboerne adgang til oplevelser, som de ikke kan få fra altanerne eller gennem
vinduerne.
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AALHOLMHJEMMET
Sikkerhed:
Der er svagheder i plejehjemmets fysiske sikkerhed. Haveområdet bør i højere grad demenssikres ved at etablere hegn, der afgrænser plejehjemmet fra omgivelserne, så beboere ikke kan forlade plejehjemmet. De foranstaltninger, der findes på nuværende
tidspunkt er demensbrikker, som alarmerer personalet, hvis en beboer forlader plejehjem. Man anvender også nudging i form af
fodspor, som opfordrer beboerne til at blive på matriklen. Dette er dog ikke tilstrækkeligt, da beboerne kan forlade plejehjemmet
og dermed være til fare for dem selv. Man kan øge den psykologiske sikkerhed ved at skærme for støj i gyden. Dette kan yderligere
forstærkes ved at etablerer halvtag ved udgangene til uderummet.
Tilgængelighed:
Etablering af ramper med en passende hældning ved alle udgange vil øge uderummets tilgængelighed for kørestols- og rollatorbrugere. Det er der ikke på nuværende tidspunkt, hvilket besværliggør adgangen til uderum. Derudover kan man øge den visuelle
adgang med belysning i uderummet.
Oplevelsesværdier:
Personer med demens har brug for at kunne opholde sig i et stille og fredeligt miljø, hvilket der mangler i gyden. Derfor ville det
være givende, at implementere værdien ”fredfyldt” for at styrke den psykologiske sikkerhed. Dette kan gøres ved at skabe mindre
nicher, hvor der i højere grad er en følelse af privathed og ro. I praksis kunne dette gøres med buskads og beplantning, der omslutter
rummet. Personer med demens kan også have gavn af et udsmykket uderum med genkendelige objekter, der tilfører uderummet
en kulturel ramme, historie og familiaritet. Man kunne også etablerer toiletter i haven, så brugerne har mulighed for at opholde sig
i haven i længere tid af gangen.
Destinationer:
Plejehjemmet mangler meningsfyldte aktiviteter i dets udeområde. Dette kunne eksempelvis afhjælpes ved at implementere dyrehold. Personer med demens kan have stor glæde og gavn af at omgås dyr, og vil samtidig afhjælpe manglen på udendørsaktiviteter
med mål og mening. Endnu en fordel er, at denne aktivitet ikke kræver forudgående planlægning eller forberedelse, hvilket også
mangler på plejehjemmet.
Materialer, lys og farver:
Plejehjemmet har i forvejen belysning på dets udeområder. Man kan dog øge dets værdi ved at anvende det til, at bryde spejlingerne
i vinduerne og dermed øge den visuelle adgang til uderummet døgnet rundt. Denne belysning behøver dog ikke udelukkende at
være en praktisk løsning, da man med illuminering af landskabet kan tilføre det en æstetisk kvalitet, der samtidig bekæmper genskinseffekten fra vinduerne.
Alternative adgangsmuligheder:
Plejehjemmet har i forvejen en alternativ adgangsmulighed i form af en pavillon. Det bliver dog på nuværende tidspunkt primært
anvendt til opbevaring. Dette er til trods for, at det er en god alternativ adgangsmulighed. Denne adgangsmulighed bør tages i brug
og gøres indbydende for beboerne. Derudover bør man etablere andre alternative adgangsmuligheder, da der på nuværende tidspunkt ikke findes alternative adgangsmuligheder på samme etage som beboerboligerne. Dette kan løses med altaner, vinterstuer
eller skærme, der viser video fra haven.
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RUNDSKUEDAGENS PLEJECENTER
Sikkerhed:
Der er svagheder i plejehjemmets fysiske sikkerhed. Gårdarealet bør i højere grad demenssikres bl.a. ved at låse gårdens porte, så
man ikke kan forlade gården med mindre man har en nøgle. Derudover kan man med fordel anvende demensbrikker, så personalet
bliver alarmeret, hvis en beboer forlader plejehjemmet. Man kan også øge den psykologiske sikkerhed ved at skærme for støj og
skabe mindre private rum i gården, hvor man kan være i fred . Dette kan yderligere forstærkes ved at etablerer halvtag ved udgangene til uderummet.
Tilgængelighed:
Etablering af ramper med en passende hældning ved alle udgange vil øge uderummets tilgængelighed for kørestols- og rollatorbrugere. Det er der ikke på nuværende tidspunkt, hvilket besværliggør adgangen til uderum. Derudover kunne man med fordel anvende
nudging til at vise vej i samt til og fra uderummet.
Oplevelsesværdier:
Personer med demens har brug for at kunne opholde sig i et stille og fredeligt miljø, hvilket der mangler på dette plejehjem. Derfor
ville det være givende, at implementerer værdien ”fredfyldt” for at styrke den psykologiske sikkerhed.
Dette kan gøres ved at skabe mindre nicher i det store gårdrum, hvor der i højere grad er en følelse af privathed og ro. I praksis
kunne dette gøres med buskads og beplantning, der omslutter et mindre rum. Dette er særligt vigtigt at fokusere på i gården, da det
er ét stort rum. Personer med demens kan have gavn af et udsmykket uderum med genkendelige objekter, der tilfører uderummet
en kulturel ramme, historie og familiaritet. Disse elementer kan indgå som en del af reminiscensterapi, og lader brugerne orientere
sig, ikke kun geografisk, men også tidsmæssigt og i forhold til typen af miljø.
Destinationer:
På grund af gårdens dimensioner, så kan placering af landmarking elementer som postkasser, fuglefoderbræt, bede etc. gøre det
nemmere for beoerne at navigere rundt i uderummet.
Plejehjemmet mangler meningsfyldte aktiviteter i dets udeområde. Man kunne med fordel etablerer en aktivitet, der ikke kræver
forudgående planlægning eller forberedelse, hvilket også mangler på plejehjemmet. Dette kunne eksempelvis være udendørsaktiviteter, som altid er klar til anvendelse.
Materialer, lys og farver:
Plejehjemmet har ikke belysning på dets udeområder. Ved etablering af belysning kan man mindske risikoen for misidentifikation,
gøre det til et tryggere rum at være i samt gøre det muligt at opholde sig udendørs, når det er mørkt. Derudover kan belysningen
guide brugerne om aftenen, og dermed mindske risikoen for at de kommer på afveje. Denne belysning behøver dog ikke udelukkende at være utilitaristisk, da man med illuminering af landskabet kan tilføre det en æstetisk kvalitet.
Alternative adgangsmuligheder:
Plejehjemmet har i forvejen alternative adgangsmuligheder i form af tagterrasserne, som er en god alternativ adgangsmulighed.
Disse er dog lidt svært tilgængelige, da de er placeret på 5.sal. Derfor bør man etablere andre alternative adgangsmuligheder, da
der på nuværende tidspunkt ikke findes alternative adgangsmuligheder på samme etage som beboerboligerne. Dette kan løses med
altaner, vinterstuer eller skærme, der viser video fra gården.
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