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FRIPLEJEHJEM I SKANDERBORG KOMMUNE
Fripleje Fællesskabet er stiftet med henblik
på at sikre værdibaserede, langsigtede og
bæredygtige løsninger på boligområdet for de
ældste. I fællesskabet indgår: Mariehjemmene,
Industriens Pension og Kuben Management.
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01 MARIEHJEMMENE

MARIEHJEMMENE
TID TIL MENNESKER

SELVBESTEMMELSE OG LIVSKVALITET

I Mariehjemmene er beboerne omdrejningspunkt i alt, hvad vi gør.
Vi er rodfæstede i at skabe hjem for mennesker, som har behov for
omsorg, nærvær og støtte, og gør det med afsæt i de menneskers
ønsker, drømme og behov.

Hverdagen i et Mariehjem skal have udgangspunkt i, at beboerne oplever selvbestemmelse og kvalitet i livet. Alle beboere skal
behandles som unikke mennesker og den hjælp de har behov for
at modtage skal ydes med respekt, indlevelse og faglighed.

Vi har hjem til ældre mennesker med behov for pleje og omsorg
samt bosteder for mennesker med fysiske og/eller kognitive handicap.

Beboerne på et Mariehjem bliver i høj grad inddraget i, hvordan
hendes eller hans hverdag skal se ud. Det gælder alt fra boligindretning, sovetider, måltider - og hvilken slags aktiviteter, man vil
deltage i.

Vi arbejder ud fra grundfilosofien om, at ”Alle fortjener et godt
liv”. Et nyt Mariehjem i Skanderborg Kommune vil blive etableret
ud fra denne tilgang og med afsæt i vores værdier – både den
pleje og omsorg vi leverer og i den fysiske indretning af plejehjemmet.

Vi arbejder med at sikre inddragelse af beboere og pårørende for
at understøtte beboernes ret til selvbestemmelse, medinddragelse og indflydelse på dels hverdag og aktiviteter, dels hjemmets
udvikling.

VORES VÆRDIER
Et Mariehjem er altid kendetegnet ved vores bærende værdi om
at ”Sammen skaber vi rammerne for hjem”. Det betyder, at et
Mariehjem tilbyder de bedste og tryggeste rammer og muligheder, for at det enkelte menneske kan udfolde sit eget liv. De fysiske
rammer afspejler beboernes ønske om at have et hjem.
Mariehjemmene har fire værdier:
• Sammen skaber vi rammer for hjem
• Vi realiserer drømme
• Vi brænder for det, vi gør
• Der er kort vej fra tanke til handling
Louise Mariehjemmet i Brønshøj.
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01 MARIEHJEMMENE

KVALITET I MARIEHJEMMENE
Marieplejehjemmene arbejder systematisk og proaktivt med en
række redskaber i kvalitetsarbejdet. På tværs af de 8 plejehjem er
etableret et fagligt netværk, hvor der blandt andet arbejdes med
at sikre et højt kvalitetsniveau.
Der er via Fonden Mariehjemmenes Fællessekretariat adgang til
forskellige typer af faglig konsulentbistand, som de enkelte hjem
kan trække på, fx hvis der opstår særlige problemstillinger, ved
udviklingsbehov eller hvis der er behov for implementeringsstøtte.
Der samarbejdes desuden på tværs af de enkelte Mariehjem med
henblik på at udnytte særlige kompetencer på tværs.

afgrænsede rehabiliteringsforløb. I samarbejde med beboerne
ses der på, om beboeren kan blive mere selvhjulpen i forhold til
personlig pleje og/eller praktisk hjælp - naturligvis afhængig af
beboerens situation, ressourcer/begrænsninger og ønske om/motivation for at kunne mere.
Særligt i forhold til beboere med kognitive funktionsnedsættelser,
herunder demens, arbejdes der med forskellige tilgange/metoder
til kommunikation, socialpædagogiske metoder og fokus på relationer og deres omgivelser samt ud fra principper om Low Arousal,
reminiscens og musik.

Mariehjemmenes tilgang til kvalitet på plejehjemmene tager sit
udgangspunkt i sygeplejersker, der er sygeplejefaglige ledere.
Lederne sætter et fast og kontinuerligt fokus på kvalitet gennem
nærværende og løbende dialog med tværfaglige medarbejdere,
hvilket sikrer herigennem, at kvalitet er integreret i plejen og omsorgen for vores beboere.
I Mariehjemmene implementerer og kvalitetssikrer vi vores indsatser med udgangspunkt i målepunkter for dels Sundhedsfagligt tilsyn og dels Ældretilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed
melder ud. Mariehjemmene indgår i forbindelse med tilsyn aktivt i
faglig sparring med tilsynsførende og arbejder altid med læringsperspektivet.
Vi arbejder med et rehabiliterende fokus; både i den måde støtte
og hjælp tilrettelægges i hverdagen, og i form af tilbud om tids-

Louise Mariehjemmet i Brønshøj.
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01 MARIEHJEMMENE

EN DANSK NON-PROFIT ORGANISATION
Fonden Mariehjemmene har siden 1958 arbejdet med at tilbyde
boliger til ældre mennesker med plejebehov. Mariehjemmene driver 8 plejehjem og 12 botilbud i hele Danmark – med flere på vej.
Vi administrerer ca. 600 boliger. Mariehjemmene beskæftiger ca.
1.100 ansatte.
Mariehjemmene er en dansk erhvervsdrivende fond, som arbejder
på almindelige markedsvilkår som non-profit organisation. Det betyder, at vores overskud investeres direkte i udvikling af velfærdsløsninger. På den måde skaber vi værdi for de mennesker, vi har
omsorg for i det daglige, og for samfundet som helhed.
Mariehjemmenes opbygning:
•

De enkelte Mariehjem er etableret som selvejende institutioner.

•

Mariehjemmene har derfor deres egen bestyrelse og daglige
ledelse.

•

Mariehjemmene har deres egen økonomi og evt. overskud
bliver i de enkelte Mariehjem til gavn for beboerne.

•

Fonden Mariehjemmene har et fællessekretariat, der servicerer
det enkelte Mariehjem i forhold til regnskab, budget, rådgivning og udvikling.

Louise Mariehjemmet i Brønshøj.

Fonden Mariehjemmene er inde i en rivende udvikling i forhold til
at udvikle nye Mariehjem. Indenfor de næste 2½ år åbner Mariehjemmene 3 nye friplejehjem. Der forventes at være flere på vej
indenfor en kortere årrække.
Ella Mariehjemmet i Aalborg.
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02 NYE FRIPLEJEHJEM I SKANDERBORG KOMMUNE

POTENTIELLE PLACERINGER
BEHOV FOR FLERE PLEJEHJEMSBOLIGER
Analysen for plejeboligbehov i Skanderborg Kommune viser et
stigende behov for plejeboliger særligt i Skanderborg, Ry og Låsby. Fripleje Fællesskabet foreslår derfor en eller flere af følgende
placeringer til opførelsen af et nyt friplejehjem.
1.

Ry / Kildebjerg

2.

Låsby

3.

Skanderborg / Fruering

4.

Skanderborg / Stilling

5.

Skanderborg / Virring

I Kildebjerg er behovet for plejeboliger ifølge analysen ikke så kritisk som i Låsby og Skanderborg, dog ligger Kildebjerg i udkanten
af Ry, hvor der i øjeblikket bygges flere boliger og senior bofællesskaber. Området huser allerede et parcelhusområde, sundhedshus
samt flere almene boliger. Et nyt friplejehjem vil kunne tilføre området yderligere aktiviteter og sikre et sted at bo for de beboere, der
med tiden har behov for ekstra pleje.
Ifølge analysen er det Skanderborg, der har det største behov for
plejeboliger, derfor foreslår vi flere placeringer (3.-5.) nær Skanderborg eller i Skanderborg by.

2. LÅSBY

1. KILDEBJERG
4. STILLING
3. FRUERING

5. VIRRING

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Kort over potentielle beliggenheder.
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02 NYE FRIPLEJEHJEM I SKANDERBORG KOMMUNE

BYNÆR PLACERING

1. RY / KILDEBJERG

Placeringen af friplejehjemmet kan eventuelt
ske på en eller flere af de fem placeringer. Kortene viser mere specifikke forslag til placering.

2. LÅSBY

Kildebjerg

Placeringerne tager udgangspunkt i bynære
grunde, således at friplejehjemmet bliver en
del af byen og lokalsamfundet. Den bynære
placering mindsker transportbehovet og sikrer
at friplejehjemmene er let tilgængelige for
både medarbejdere og besøgende.

Ry
Låsby

På alle placeringer skal der laves lokalplan.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

3. SKANDERBORG / FRUERING

4. SKANDERBORG / STILLING

Målforhold
Dato

1:10000
27-09-2021

5. SKANDERBORG / VIRRING

Målforhold
Dato

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Stilling
Skanderborg

en for Dataforsyning og Effektivisering

Virring
Fruering

Målforhold
Dato

1:10000
27-09-2021
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03 DESIGNFORSLAG I RY / KILDEBJERG

DESIGNFORSLAG
Med udgangspunkt i placeringsforslag 1. Ry/Kildebjerg
er der udarbejdet et designforslag, hvorfra principper
og kvaliteter vil kunne overføres og tilpasses til de andre potentialle placeringer.

Sundhedshus

Matrikel: Siim by, Dover 1fæ, Siim by, Dover 1fz
Grundareal: 12.274 m²
Plangrundlag: Lokalplan nr. 128. Området er udlagt til
erhverv, projektet kræver derfor dispensation eller ny
lokalplan.
Friplejehjemmet kan placeres i Kildebjerg i udkanten af
Ry. Parkeringen placeres på bygningens nordlige side
med vejadgang fra Rugaarden og direkte adgang til
ankomstpladsen og indgangen.
Nær friplejehjemmet kan der etableres et senior bofællesskab, således at beboerne kan tage del i plejehjemmets aktiviteter og fællesskab.
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Ortofoto Ry / Kildebjerg.

Situationsplan, 1:3000.
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03 DESIGNFORSLAG I RY / KILDEBJERG

DEL AF LOKALSAMFUNDET
ÅBENHED – OGSÅ TIL LOKALSAMFUNDET

På Mariehjemmene er der frihed til at udvikle og etablere det helt
unikke hjem, som er afstemt med lokalområdets særlige styrker og
behov, og hvor lokale borgere udgør en uvurderlig og værdiskabende indsats gennem et frivilligt engagement, der får ting til at
ske og hjemmet til at være netop det hjem, beboerne ønsker og
har behov for.
Mariehjemmet har plads til udfoldelse og faciliteter i et velkomstog caféområde, som byder beboere og pårørende velkommen og
inviterer naboer, frivillige og lokalsamfundet ind til at være en aktiv
del af Mariehjemmet. Plejehjemmets udendørsarealer og faciliteter
er åbne og tilgængelige, stierne omkring plejehjemmet giver både
plejehjemmets og områdets beboerne rig mulighed for at bevæge sig rundt udendørs, hvor de kan opleve og følge årstidernes
skiften.

Inspirationsbilleder til facadeudtryk og materialevalg.

Friplejehjemmet set fra sydvest.

Friplejehjemmet set fra nordøst.
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03 DESIGNFORSLAG I RY / KILDEBJERG

PRINCIPPLAN
FLOW OG FUNKTION
Ankomsten til friplejehjemmet foregår i bygningens servicedel, der
indeholder ankomstområde, kontorer, omklædningsrum, træningslokale, produktionskøkken mm. Herfra er der adgang til plejehjemmets fire boenheder med i alt 60 boliger fordelt på to etager. Hver
boenhed består af 15 boliger. Hver bolig er ca. 65 m² inkl. fællesog servicearealer.

Bolig

Gårdhave

MAD OG KØKKEN
Mariehjemmet har eget produktionskøkken, der laver mad til hele
plejehjemmet. Hver boenhed har desuden et køkken i forbindelse
med opholdsstuen, hvor personalet bl.a. kan anrette maden.

Fælles
stue og køkken

Indgang

Mariehjemmene lægger stor vægt på hjemmelavet mad af gode
lokale råvarer og beboernes medbestemmelse i forhold til menuen. Køkkenet vil også servere mad til pårørende, naboer og frivillige, således at andre også får glæde af den gode mad.

Servicefunktioner

Gårdhave

Fælles
stue og
køkken

Bolig

Principplan stueetage, 1:750.
Louise Mariehjemmet i Brønshøj.
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BOENHEDEN
FÆLLESSKABER I BOENHEDER
På Mariehjemmet kommer man hjem til en bolig, der er en del af
en boenhed med et tryghedsskabende socialt fællesskab. Boenhedens indretning og udformning skaber de bedste forhold for
beboerne, besøgende og understøtter på særlig vis den pleje,
omsorg og støtte som personalet giver beboerne.

PRIVATHED

Mariehjemmets områder hvor beboerne færdes indrettes overskueligt, hyggeligt, æstetisk og med god tilgængelighed og fremkommelighed – også for beboere med kognitive udfordringer og
fysiske handicaps.
Boenhederne har fokus på samvær og fællesskab indadtil og
privathed udadtil. Boenhedens hjerte består af et fælles køkken og
stue samt en lukket gårdhave, hvor beboerne trygt kan bevæge sig
ud. Boligerne ligger i boenhedens yderkant med udsigt til omgivelserne, således at beboerne kan trække sig tilbage og opholde
sig ugeneret i egen bolig.

FÆLLESSKAB
Princip for privathed og fællesskab i boenheden.

Fælleslokale på Mariehjem.
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03 DESIGNFORSLAG I RY / KILDEBJERG

BOLIGEN
HJEMLIGHED OG GODE LYSFORHOLD
Boligen skal udgøre den trygge og hjemlige base for hver enkelt
beboer. Det sted hvor beboeren kan trække sig tilbage fra fællesområderne.
Boligen er kompakt og funktionelt indrettet med gode lysforhold
og med god plads til at bevæge sig rundt. Ankomsten til boligen
er placeret i en tilbagetrukket niche, der skaber en overgangszone
mellem privat og fælles.

Teknik

Badeværelse
Entré/Køkken

Boligen er indrettet som en ét-rums bolig med en opholdsstue
og et soveområde. Fra soveområdet er der direkte og let adgang
til boligens badeværelse. Boligens indretning har fokus på gode
lysforhold og udsyn til omgivelserne. Vindueskarnappen øger både
udsyn og giver mulighed for dagslys fra to sider.

Soveområde

Opholdsstue

Plejeboligen 1:75.

Ella Mariehjemmet i Aalborg.
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DET GODE ARBEJDSMILJØ
DET FYSISKE MILJØ
I designet af friplejehjemmet tages der hensyn til medarbejdernes
arbejdsmiljø således, at deres daglige gøremål kan udføres effektivt og med høj kvalitet. Friplejehjemmet organiseres med fokus på
materialer samt placering af funktioner. Servicearealerne har en
central placering, hvor de er let tilgængelige for medarbejderne.
Friplejehjemmet udføres i materialer, der understøtter plejehjemmets brug og gør det let f.eks. at rengøre overflader.

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ
Mariehjemmene lægger vægt på at tilbyde medarbejderne et
sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi anser dette som en væsentlig
forudsætning for at kunne tilbyde vores beboere et godt liv på
plejehjemmet. Vi har selvfølgelig overenskomst med de faglige
organisationer, så medarbejderne er ansat på overenskomstgældende vilkår.

Ella Mariehjemmet i Aalborg.

Hovedparten af medarbejderene er sundhedsfagligt uddannet og
med viden og erfaring inden for pleje og omsorg fx sygeplejersker,
fysio- og ergoterapeuter og SOSU-assistenter. Vi har socialpædagogisk personale på flere af mariehjemmene. Vi lægger vægt på et
stærkt tværfagligt samarbejde og løbende kompenteceudvikling,
som afholdes sammen med de andre marieplejehjem.

Hjemlige materialer på Mariehjem.
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DGNB
ET KLIMABEVIDST ANSVAR
DGNB er en måde, hvorpå bæredygtigheden i et byggeri kan måles. For at kunne få sit byggeri DGNB-certificeret, er det vigtigt at
have denne beslutning med fra starten af processen.
45 kriterier er fordelt mellem fem hovedområder, og tilsammen
udgør de en vurdering af projektets bæredygtighed fra start til slut.
DGNB omfatter alle aspekter af et projekts livscyklus, der arbejdes
altså ud fra en holistisk og fleksibel tilgang.
DGNB indeholder fem hovedområder:
•

Miljømæssig kvalitet (vægtes 22,5 %)

•

Økonomisk kvalitet (vægtes 22,5 %)

•

Sociokulturel- og funktionel kvalitet (vægtes 22,5 %)

•

Teknisk kvalitet (vægtes 22,5 %)

•

Proceskvalitet (vægtes 10 %)

Den sidstnævnte kvalitet – proces – har stor betydning for, hvorfor
det er vigtigt at indtænke DGNB fra starten af projektet. Der er
fokus på en metodisk åben tilgang af hovedgrebet i projektet.

HVORFOR
DGNB-CERTIFICERING?
•

Efterspørgsel på ”grønne” investeringer

•

Fremtidssikring af byggeriets værdi

•

Sammenlignelig og anerkendt metode

•

Positive påvirkninger på miljø, økonomi
og samfund

•

Sikkerhed for at mål opnås

•

Klar og veldefineret proces

•

Sikre bæredygtighed efter udførelsesfasen

•

Vurdering af udgifter til drift og vedligeholdelse

Projektet har som sin ambition at få byggeriet DGNB Guld certificeret.

Der lægges op til tværfagligt samarbejde med inddragelse af interessenter, borgere, brugere og kommunal deltagelse.
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FRIPLEJE FÆLLESSKABET
Fripleje Fællesskabet er stiftet med henblik på at sikre værdibaserede, langsigtede
og bæredygtige løsninger på boligområdet for de ældste. I fællesskabet indgår:
Mariehjemmene, Industriens Pension og Kuben Management.

•

•

•

•

Tid til mennesket
Mariehjemmene omfavner dem, som har
brug for et kram. Det har Mariehjemmene
gjort siden 1958.
Non-profit
I dag er der 20 selvejende Mariehjem bestående af over 550 boliger og 1.100 medarbejder.
Menneskesynet har siden 1958 været: at
føle, at her er mit hjem, og her skal jeg, så
langt det er muligt, leve det liv, der passer
mig bedst.
Vi skaber pleje i høj kvalitet til byens borgere, i en optimal fysisk ramme skabt med
vores partnere i Fripleje Fællesskabet.

•

Om Industriens Pension
•

Stiftet i 1992 – ejet af DI og CO-industri

•

410.000 medlemmer

•

Formue: 220 mia. kr.

•

220 ansatte

•

Ejendomsportefølje i Danmark på ca. 6,1
mia. kr.

•

Mål om at investere 3-5 mia. kr. i danske
ejendomme over de næste år.

•

Fripleje-, senior- og familieboliger er centrale i investeringsstrategien.

•

Bæredygtighed er i fokus med mål om at
nye bolig- og kontorejendomme certificeres
i minimum DGNB Guld.

•

Om Kuben Management
•

Kuben Management har i 80 år skabt
byggeri og byudvikling med afsæt i
ønsket om at skabe sunde, bæredygtige og betalbare boliger for den brede
befolkning.

•

Bærende værdi, at agere ansvarligt i
samfundet og skabe bæredygtig samfundsudvikling.

•

Kernekompetence, at identificere, udvikle
og styre byggeprojekter i mål til aftalt kvalitet, tid og økonomi.

•

Referencer af plejeboliger - Kuben Management har udviklet adskillelige plejehjem
og er blandt Danmarks førende aktører
inden for bæredygtighedscertificering.
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ELLA MARIEHJEMMET I AALBORG

50 BOLIGER

I Nørresundby har A. Enggaard opført et privat plejehjem, Ella
Mariehjemmet, der indgår i totalbebyggelsen på den gamle
slagterigrund. Projektet udsprang da totalentreprenøren udbød
Nowaco-grunden til DSI Ella Mariehjemmet.

KUBEN MANAGEMENTS YDELSER OG ANSVAR
•

Projektoptimering

Kuben Management har bistået med budgettering af huslejeberegninger samt rådgivet og forhandlet byggeriets servicedele.
Herunder bestykket og optegnet storkøkken, patientkaldeanlæg
og demenssikring. Kuben Management har fungeret som uvildig
rådgiver, mellem to interessenter med modsatrettede interesser.
Kuben Management har faciliteret en god dialog og i samarbejde med bygherre og totalentreprenør skabt en projektplan som
begge trygt kan påbegynde byggeriet med, alt sammen inden for
projektets økonomisk ramme.

•

Huslejebudgettering

•

Myndighedsbehandlinger

•

Kontraktarbejdere

•

Økonomisk & teknisk rådgivning

Kuben Management har bistået bygherre gennemhele processen,
med forskellige små og store indsatser såsom:

KUBEN MANAGEMENTS ROLLE
Kuben Management har i projektets tidlige fase ageret bindeled
mellem bygherren og totalentreprenøren for at, få deres interesser
til at mødes. Uden Kuben Management som mediator af forhandlingerne var projektet ikke blevet en realitet.

Ella Mariehjemmet i Aalborg.
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NY GRØNNINGEN I TINGLEV

24 BOLIGER

I stationsbyen Tinglev, der med sine ca. 2.720 indbyggere, ligger
centralt placeret i Aabenraa Kommune, er der opført et nyt plejehjem – Ny Grønningen - til 24 beboere. Hertil kommer et serviceareal der bl.a. skal indeholde minimum en udadvendt funktion, i
form af et trænings-, og forebyggelsesområde. En funktion som
skal servicere både beboere og borgere.
Beslutningen om, at bygge et mindre plejehjem, på en central
grund i Tinglev, tager udgangspunkt i ønsket om, at kunne tilbyde
borgere i Tinglev et lokalt alternativ til større plejehjem placeret i
andre byer, længere væk.

KUBEN MANAGEMENTS ROLLE
Kuben Management har været administrativ bygherrerådgiver på
projektet.

KUBEN MANAGEMENTS YDELSER OG ANSVAR
Kuben managements ydelser omfatter byggesagsadministration i
form af samordning og kvalitetssikring af den samlede opgavemed
henblik på at tilrettelægge og gennemføre opgaven efter dens
økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsmæssige forudsætninger.

Plejehjemmets samspil med omgivelserne er det centrale element
i Ny Grønningen.
Det nye Grønningen er et aktivt plejehjem, der er med til at generere liv, ikke kun på plejehjemmet, men også i lokalområdet. Den
centrale placering af det nye plejehjem i Tinglev by medvirker til,
at plejehjemmets beboere og deres pårørende oplever, at være i
et boligområde, hvor de kan fortsætte et meningsfuldt og aktivt liv
i et inspirerende og levende bymiljø.

Ny Grønningen i Tinglev.
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FREMTIDENS PLEJEHJEM I AALBORG

75 BOLIGER

Ældre- og Handicapforvaltningen igangsatte projektet ’Fremtidens
Plejehjem – Trivsel og Teknologi” ud fra et ønske om at kunne tilbyde de bedste forhold for plejekrævende ældre, også i fremtiden.
Projektet ’Fremtidens Plejehjem - Trivsel og Teknologi’ er et forsøg
på delvist at se ind i fremtiden og sikre, at kommunen/kommuner
også fremover er optimalt gearet til at tilbyde den bedst mulige
service til ældre plejekrævende borgere.
Det er en del af visionen, at ’Fremtidens Plejehjem’ fungerer som
et velfungerende plejehjem, og samtidig som et ’Living Lab’, der
udvikler sig dynamisk, hvor fremtidige teknologier og levevis vil
kunne indpasses.

KUBEN MANAGEMENTS YDELSER OG ANSVAR
I det samlede projektforløb Kuben Management bistået med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konceptudvikling og projektudvikling
Projektledelse og koordinering
Brugerinvolveringsproces og workshops
Bygherrerådgivning
Juridisk bistand
Udbudsrådgivning
Byggesagsadministration
Information- og kommunikationsydelser

Kuben Management har været rådgiver for Bygherren Nørresundby Boligselskab som stod for opførelsen af Fremtidens Plejehjem
for Aalborg Kommune, samt varetaget projektledelsen for Aalborg
Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning under udviklingen af
projektet.
Kuben Management har desuden forestået udbud af totalrådgivning, og projektet er på basis af totalrådgiverens hovedprojekt
udbudt som hovedentreprise i EU-udbud.

Fremtidens plejehjem i Aalborg.
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DEMENS- OG HJERNECENTRUM AARHUS

125 BOLIGER

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune opfører Nyt Demens og
HjerneCentrum på Skovvangsvej i Aarhus. Den nye Demens- og
HjerneCentrum erstatter det nuværende Demens Centrum på
Graham Bells Vej.
Med Demens- og HjerneCentrum bringes nyeste demensfaglige
viden i spil for at skabe et specialplejehjem til mennesker med
demens og samtidig et centrum for den specialiserede demensindsats i Aarhus Kommune. Der er skabt et hjem for svært demente og personer med Huntingtons sygdom, hvor man kan fortsætte
det kendte liv i trygge rammer, også når sygdommen skrider frem.
Et hjem hvor pårørende føler sig velkomne og involverede, og hvor
der er gode rammer for nærvær og samvær med den demente og
andre pårørende, bl.a. i caféen og haverummet.

KUBEN MANAGEMENTS YDELSER OG ANSVAR
Demens- og Hjernecentrum Aarhus opføres med fokus på bæredygtighed, friheds- og velfærdsteknologi samt omfattende brugerinvolveringsproces gennem studieture, workshops og casestudier
præsenteret i værdi- og funktions program. Kuben Management
har bistået Aarhus Kommune i udarbejdelse af udbudsmateriale.
EU-Udbud i fagentreprise.

Et dagcenter tilbyder aktiviteter og træning for brugere med demens i moderat til sen fase, der stadig bor hjemme. Korttidspladser tilbyder ophold i forbindelse med udredning eller tjener som
aflastning. Samtidigt er stedet centrum for undervisning, videndeling og rådgivning af specialisterne på området.

Demens- og Hjernecentrum Aarhus
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