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1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter 
– Byen i byen.

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Flytning af områdekontor 200
Etablering af P-pladser 1.100
Tilkørselsforhold 300
Indretning af butikker+indgang 240
Køb af grund - Indretning arealer 4.000 1.000 500 500
Rådgivning/uforudset 530

I alt* 6.370 1.000 500 500

Resume: 
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at administrationen skal undersøge 
muligheder for at etablere en demensby på et eksisterende plejecenter i 
Svendborg Kommune. 
På udvalgsmødet i juni 2015 blev det aftalt, at administrationen skal fremkomme 
med et udvidelsesforslag i forhold til en demensby på Bryghuset/Bryggerlunden 
og området omkring disse to plejecentre.

Anlægsbudget udgør 8,370 mio. kr. fordelt på årene 2016 til og 2019. Driftsudgifterne er 
indeholdt i det eksisterende driftsbudget for Bryghuset/Bryggerlunden. 

Sagsfremstilling: 

Baggrund for etablering af demensby
Statistisk set er der i dag ca. 1150 borgere med demens i Svendborg Kommune - 
et tal der forventes at stige til ca. 1420 i 2025. Det forventes der vil blive brug 
for flere demenspladser og anderledes demenspleje.

Vi har i Svendborg Kommune 155 demensboliger. Der bor også demente borgere 
i Svendborg Kommunes 365 plejeboliger og 540 ældreboliger. Ældreområdet i 
Svendborg Kommune har i mange år arbejdet med udvikling af demensområdet, 
både i forhold til fysiske rammer og pædagogik omkring borgere med demens. 
Erfaringen viser, at gode fysiske rammer, både ude og inde, kombineret med høj 
faglighed omkring demens, har afgørende betydning for demente borgeres 
livskvalitet.

Inspireret af demenslandsbyen Hogeweyk i Holland, har Social- og 
Sundhedsudvalget i maj 2015 besluttet, at administrationen skal undersøge 
muligheder for at etablere en demensby på et eksisterende plejecenter i 
Svendborg Kommune, samt sikre implementering af gode erfaringer fra 
demensbyen på øvrige plejecentre.
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Konceptet fra Hogeweyk er optimalt for de fleste demente borgere, fordi det 
giver mulighed for, at borgerne kan færdes frit, uden at skulle guides og 
korrigeres. Det er trygt for både borgere og pårørende. Samtidig giver det 
mulighed for, at de demente borgere kan gøre noget af det, de normalt ville 
gøre, før de fik sygdommen, eksempelvis sætte sig på en pub, handle, være med 
i en forening, selv om de ikke kan finde ud af ting som tilmeldinger, betaling o.l.

En demensby i Svendborg vil således skulle fungere som ”En by i byen”. Den vil 
skulle indeholde borgerens bolig, velfungerende udefaciliteter med 
aktivitetsmuligheder for demente borgere, velfungerede fællesområder med cafe, 
restaurant, wellness, mindre forretninger o.l.

Demensbyen skal være en lukket by, hvor demente borgere trygt kan gå rundt, 
og gøre mange af de ting, de normalt har gjort – inden de blev demente. I ”Byen 
i byen” vil demente borgere således få rammer, hvor de med deres 
demenssygdom får mulighed for, at bevare størst mulig selvbestemmelse og 
livskvalitet.

Forslag om Plejecenter
Administrationen har i første omgang valgt at undersøge mulighederne for 
etablering af demensby i rammerne af Plejecenter Bryghuset og Bryggerlunden 
beliggende i Svendborg. 

Bryghuset/Bryggerlunden har nogle oplagte fordele i forhold til at omdanne 
stedet til en demensby:

1) Bryghuset/Bryggerlunden har en god størrelse – der er 125 beboere
2) Bryghuset/Bryggerlunden har i forvejen 5 demensafsnit og flere demente 

borgere i ældreboliger. Store dele af personalet på 
Bryghuset/Bryggerlunden har således gode kompetencer i forhold til, at 
arbejde med demente borgere.

3) Det vil være muligt at foretage udvidelser.
4) Bryghuset/Bryggerlunden er placeret centralt i Svendborg by og i 

kommunen som helhed. Der er gode tilgangsmuligheder både i bil og med 
offentlig transport. 

5) Bryghuset/Bryggerlunden har allerede i dag attraktive fælles udemiljøer. I 
dag ligger disse hver for sig og en kobling af disse to separate udemiljøer 
vil være oplagt til at skabe rammen for en demensby. 

6) Situationsplanen for området giver god mulighed for at skabe et naturligt 
afgrænset område, som kan udgøre demensbyen. 

7) I Bryghuset har Svendborg Kommune et forholdsvist stort kommunalt 
område, som i dag benyttes til områdekontor, afdelingschefkontor og 
mødelokale. Dette areal vil kunne benyttes i forbindelse med demensby til 
”butikscenter”. Administrationen vil kunne flyttes til andet kommunalt 
område.

8) I tilknytning til Bryghuset og Bryggerlunden er der en byggegrund ejet af 
Skanska, som ved inddragelse i projektet giver muligheder for et levende 
udemiljø mv. Desuden vil det på lang sigt give mulighed for etablering af 
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flere boliger, enten som en udvidelse af antallet af demensboliger og/eller 
som pårørendeboliger. 

Indretning af demensby
For at indrette demensby på arealet vil det kræve at Svendborg kommune 
tilkøber ”Skanskagrunden”, for at der er relevante udearealer tilstede, og der 
skabes sammenhæng mellem de to grunde, idet dele af arealet mellem de to 
bygninger ejes af Skanska (Se foto). Desuden skal der sikres ændret adgang til 
lejeboliger og brandvej.

Der er undersøgt 
 Lokalplan
 Vejmyndighed
 Brandmyndighed

Domea ejer bygningerne – der har været afholdt møde med Domeas 
forretningsbestyrer og bestyrelsesformand for afdelingen, som er positive i 
forhold til at indgå i samarbejdet omkring demensby, og ikke har forbehold for 
hvilke borgere der indvisiteres til boligerne. 

Der vil blive behov for etablering af ny vej ift tilkørsel til P-pladser og 
sikring af tilkørsel i forhold til brand. Den ændrede vejadgang er således 
afgørende for projektet. Aftaler i forhold til dette er ikke på plads på 
grund af ferieafholdelse. Dette forsøges afklaret inden udvalgsmøde 
12.08.15.
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Proces vedr. etablering af demensby
Vi foreslår at en demensby etableres og udvikles over flere år, og at der i første 
omgang etableres:

Hegn omkring byen
Ny hovedindgang
Flytning af administrationen på Bryghuset og indretning af butiksarealer i 
disse lokaler
Indretning af restaurant og foreninger i nuværende lokaler
Etablering af de væsentligste veje og stier i byen
Oprettelse af støtteforening
Oprettelse af frivilliggruppe

Med dette udvidelsesforslag skabes de grundlæggende rammer for at etablere 
demensbyen og for arbejdet med videreudviklingen af konceptet i forhold til form 
og indhold.

I takt med vores erfaringer med demensbyen, vil vi løbende arbejde med 
udviklingen af såvel ude- som indearealer i samarbejde med demente borgere, 
pårørende og frivilliggrupper. 

Derfor ansøges om anlægsudgifter over flere budgetår. Ligesom støtteforeningen 
er tænkt til at skulle rejse midler via fonde. Støtteforeningen vil i arbejdet med 
at søge om fondsmidler lægge vægt på, at Svendborgs Demensby bliver en af de 
første i Danmark. Formentlig den første demensby.

Frivilliggruppen er tænkt til at støtte de demente borgere – både i forhold til 
indretning af aktivitetsområder og gennemførsel af aktiviteter.

Beboere på Bryghuset og i Bryggerlunden
Aktuelt er der på Bryghuset og i Bryggerlunden 

5 demensafsnit med 42 demensboliger
2 plejeboligafsnit med 14 plejeboliger
2 afsnit for udviklingshæmmede borgere, i alt 19 boliger
43 ældreboliger 
1 afsnit med 7 gæsteboliger

Samt 1 aktivitets- og træningscenter.

Alle beboere vil sikres mulighed for indflydelse i udviklingen af byen. I forhold til 
ændringer i ovenstående, som har konsekvenser for beboere i støttecentrene 
Bryghuset og Bryggerlunden, vil der arbejdes ud fra en inkluderende tilgang for 
beboere, pårørende og medarbejdere. Der skal sikres mulighed for, at alle herfra 
også får en aktiv rolle i etableringen af demensbyen, hvor der også tages højde 
for deres ønsker.
Principper for ændring af status på boligerne
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Ingen nuværende beboere skal flytte fra deres bolig. Beboere, pårørende og 
medarbejdere vil blive inddraget og inkluderet i etableringen af demensbyen, 
som vil ske i respekt for beboernes ønsker. Beboere der ønsker at flytte, som 
konsekvens af etablering af demensbyen, vil blive tilbudt tilsvarende bolig andet 
sted i Svendborg Kommune. 

Støttecentret for udviklingshæmmede på Bryghuset kommer til at ligge med 
udgang i demensbyens indgangsparti. Disse borgere vil således få nye 
adgangsforhold. Beboernes brug af de nuværende faciliteter vil bestå uændret, 
og beboerne vil få støtte til at lære ny adgang og betjening af øvrige udgange fra 
demensbyen.

Støttecentret for udviklingshæmmede på Bryggerlunden vil ikke blive direkte 
påvirket af etableringen af demensbyen, da beboerne i forvejen benytter udgang 
mod Skovvej. Muligheden for udvidelse af brandtrappe vil blive undersøgt. 
Støttecentrets skur vil blive flyttet til hovedindgangen mod Skovvej og fortsat 
kunne benyttes uden at skulle ind i demensbyen.

Administrationen vil fremadrettet visitere borgere med demens til ældre, pleje- 
og demensboligerne i demensbyen. Nogle borgere vil være i et stadie af demens 
hvor de vil kunne bo alene i en ældrebolig, andre vil være demente i en sådan 
grad, at de har brug for en demensbolig med tættere personalestøtte. 
Gæsteboligerne vil blive brugt til borgere med demenssymptomer og demente 
borgere. 

Aktivitetscentret vil fortsat være åbent for borgere udefra, og de borgere udefra 
der kommer i aktivitetscentret nu, vil fortsat have mulighed for at komme i 
aktivitetscentret. Borgere der ønsker et andet aktivitetscenter, vil kunne visiteres 
til det.

Vi vil i processen få erfaringer med, og forholde os til, hvilke demente 
borgergrupper der med fordel kan bo i demensbyen, samt undersøge behov og 
muligheder for pårørendeboliger.

Normering
Det forudsættes at i forhold til nuværende fordeling af borgere i forhold til 
ældre/demensboliger, vil borgerne kunne få hjælp med nuværende normering på 
plejecentret og i aktivitetscentret.

Økonomi:
Anlægsbudget:
Den samlede anlægsudvidelse udgør 8,370 mio. kr., hvoraf de 6,370 mio. kr. ligger i 
2016, og de resterende 2,0 mio. kr. fordeler sig i årene 2017 til 2019. Sidstnævnte 
skyldes, at der i takt med erfaringer med demensbyen, vil arbejdes løbende med 
udviklingen af såvel ude- som indearealer i samarbejde med demente borgere, 
pårørende og frivilliggrupper. Der ansøges derfor om anlægsmidler over flere budgetår. 
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Der er tænkt, at støtteforeningen skal rejse midler via fonde. Støtteforeningen vil i 
arbejdet med at søge om fondsmidler lægge vægt på, at Svendborgs Demensby bliver en 
af de første i Danmark. Formentlig den første demensby.

Frivilliggruppen er tænkt til at støtte de demente borgere – både i forhold til indretning af 
aktivitetsområder og gennemførsel af aktiviteter.

Driftsbudget:
Det nuværende antal borgere på Bryghuset/Bryggerlunden forbliver uændret med 
etablering af demensby, hvorved driften, herunder normeringen, kan rummes indenfor 
det eksisterende driftsbudget til plejecenteret. 

Tilsvarende forventes etableringen af demensby ikke at påvirke aktivitetscenterets 
driftsbudget.

Tidsplan
Såfremt det politisk besluttes at demensbyen skal på anlægsbudgettet fra 2016, 
vil vi arbejde ud fra følgende tidsplan:


