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Historien bag
Inspireret af demenslandsbyen De Hogeweyk i Holland  
besluttede Social- og Sundhedsudvalget i maj 2015 at  
etablere en Demensby på et eksisterende plejecenter i 
Svendborg Kommune.   
Bryghuset Plejecenter har en passende størrelse, og det 
ligger centralt både i byen og kommunen. Der er allerede fine 
udenomsarealer og muligheder for at udvide udearealet.  
De fleste af medarbejderne er veluddannede indenfor  
demensområdet.

Økomoni
I forbindelse med budgetforliget for 2016 til 2019  
bevilligede Svendborg Byråd 7,4 mio. til  
etablering af Demensbyen på Plejecenter Bryghuset.





Visionen     

Svendborg Kommune ønsker at skabe et demensvenligt samfund, 
som giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed 
for et godt hverdagsliv og deltagelse i samfundslivet. 

 

Formålet 

Demensbyen er et minisamfund, der giver mennesker med  
demens mulighed for at opleve den højest mulige grad af frihed 
og tryghed, mens de lever med deres sygdom. Demensbyen skal 
indrettes, så den giver mennesker med demens størst  
mulig livskvalitet, selvstændighed og værdighed.

”I Svendborg Kommune ønsker vi at sætte fokus på 
demensområdet og vi vil gå i spidsen for at skabe et 
demensvenligt samfund i Svendborg Kommune. 
Byrådet afsatte i 2015 midler til at skabe en demensby.  
Vi ser frem til at følge demensbyens indflydelse på 
demensområdet generelt i kommunen.”

Svendborg Kommune Demenspolitik, december 2015





Bryghuset
På Plejecenter Bryghuset er der gode rammer for at skabe en 
demensby, som kan skærmes naturligt. En stor del af  
området er naturligt afgrænset af bygninger og skråninger.  
Resten af området vil blive afgrænset med opsætning af et  
så naturligt og velintegreret hegn som muligt. 

 

Boligerne 
På Bryghuset er der i alt 125 boliger, der ejes af BSB Svendborg. 
Boligerne fordeler sig mellem plejeboliger, gæsteboliger,  
demensboliger, ældreboliger samt støtteboliger. 

Inde-areal
Demensbyen vil få et stort fælles inde-areal med aktivitets-  
og samværsmuligheder for beboere, pårørende og besøgende.  
Der vil være et butiksstrøg med kiosk og genbrugsbutik,  
skønhedssalon, musikbibliotek, herreværelse,  køkken,  
motionsrum, hobbyrum samt en restaurant og en café.

Ude-areal
I den indre gård på Bryghuset er der allerede et velfungerende 
udemiljø med mange gode hyggekroge. Kommunen har erhvervet 
nabogrunden, en stor naturgrund. Her er det planen, at der skal 
anlægges indbydende stisystemer i sløjfer.
Ude-arealerne skal over en årrække udvides med flere aktivitets- 
og opholdsmuligheder med bænke og borde, overdækkede  
pavilloner, campingvogn, stærekasser, hønsehus, bålsted,  
legeplads m. m. 
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Demensbyens Støtteforening
Der er etableret en støtteforening til fordel for demensbyen. 
Støtteforeningens formål er blandt andet at være ambassadør 
for Bryghuset – Svendborg Demensby ved at være en konstruktiv 
sparringspartner og initiativtager til projekter og tiltag, der kan 
medvirke til den fortsatte udvikling af byen. Dette skal foregå i 
tæt dialog med alle relevante parter, herunder beboere, pårøren-
de, Svendborg Kommune, demensbyens ledelse og medarbejdere 
samt frivillige.
Støtteforeningen skal søge og rejse økonomiske midler via fonde 
og lignende til etablering og udvikling. Der kan være tale om  
midler til anlæg, nyanskaffelser og andre tiltag. 

 

Frivillige 
Demensbyen samarbejder tæt med frivillige foreninger og  
håber på sigt at skabe et endnu større netværk af frivillige. 

Eksempler på opgaver, som kan varetages af frivillige:

• Bestyrere/hjælpere i Demensbyens butikker,  
herunder kiosk og skønhedssalon. 

• Aktivitetsfrivillige, som fx er besøgsvenner,  
gå-tursvenner, bagevenner. 

• Praktiske frivillige, som fx passer høns, passer 
nyttehave eller lign. 

• Kulturfrivillige, som fx læser avisen højt, synger  
og spiller musik





Uddannelse
Alt omsorgspersonale i Svendborg Kommune har en  
grunduddannelse inden for demens. Personalet på  
Bryghuset videreuddannes i foråret 2016, hvor der blandt  
andet uddannes demensnøglepersoner via Rejseholdet  
fra Sundhedsstyrelsen.
 
Uddannelsen har blandt andet til formål at styrke medarbej-
dernes kompetencer til at imødekomme beboernes individuelle 
behov for pleje, og derved understøtte beboernes oplevelse af 
livskvalitet. 

Forskning 
Der arbejdes på at etablere et samarbejde mellem University 
College Lillebælt og Sosuskolen Fyn omkring forskning i  
Demensbyens betydning for mennesker med demens. 

Der søges midler til 4 delstudier indenfor henholdsvis  
kompetence/neuropædagogik, fysisk aktivitet og friluftsliv,  
relation i et borgerinddragende samarbejde samt ernæring.





Ved spørgsmål og videre formidling  
kan kontakten rettes til
Sektionsleder Annette Søby: annette.soeby@svendborg.dk eller 
Ældrechef Kirsten Vie Madsen: kirsten.vie.madsen@svendborg.dk 
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