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Omkring 90.000 mennesker lever med demens i Dan-
mark. I varierende grad, men nogle af de allerhårdest 
ramte har brug for at komme på et plejecenter. Men et 
plejecenter for demente kræver en særlig indretning og 
nogle særlige faciliteter for at være optimalt.

Det er det, man har forsøgt at efterstræbe med De-
menscenter Skovparken i Ølgod, som blev indviet i august 
i år. Centeret er på godt 3000 m2, der rummer 32 boliger, 
seks daghjemspladser, fællesarealer og naturligvis plads 
til personalet og funktionsarealer. Derudover er der ind-

Skovparken 5, Ølgod 
Gennem tiderne har man brugt arkitekturen til at skabe stemninger og regulere menneskers 
adfærd. Op gennem sidste århundrede gik disse dyder desværre lidt i glemmebogen i mange 
byggerier. Men de senere år har bygherrer og arkitekter heldigvis prioriteret det igen. For 
eksempel på et spritnyt demensplejehjem i Ølgod
Af Chris Ågård

rettet særlige uderum med fokus på sanser og mulighed 
for fysisk aktivitet.

Når arkitektur kan være med til at give tryghed
Demenscentret er formgivet som en nyfortolkning af 
en stor firlænget gård, hvor et forskudt saddeltag med 
ovenlys trækker lys indenfor. Facaderne fremstår i tegl, 
og der er lavet tilbagetrukne partier, der er beklædt med 
træ. Begge materialer udstråler varme og taktilitet og 
virker utroligt indbydende og hjemlige. Egenskaber, der 
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spiller en stor rolle for os mennesker, og som i mange år 
var alt for fraværende ved plejehjemsbyggerier. Men nu 
har arkitekter og bygherrer heldigvis atter fået øjnene op 
for værdien ved den slags.

Det er RUM, der er arkitekter på det nye demenscenter 
i Ølgod, og tegnestuen er sluppet rigtig godt fra at bruge 
arkitekturen og dens virkemidler til at skabe et hus og 
nogle omgivelser, der understøtter trivslen hos demente. 
Således er der blandt andet stræbt efter at gøre det nemt 
at færdes i bygningerne og udenfor – og også nemt at fin-

de hjem igen. Og det er en meget væsentlig faktor for de-
mensramte og deres pårørende, for det hænder jo desvær-
re, at et dement menneske går ud af en plejebolig og bliver 
væk. Et skrækscenarie for både den enkelte demente, men 
sandelig også for personale og for de pårørende. Derfor 
er det fantastisk, når arkitektur og rumskabelse som fag-
lighed kan hjælpe med at skabe tryghed og gøre livet lidt 
lettere i en situation, hvor der er nok af andet at slås med.
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Velfærdsteknologi og natur i skøn forening
Demenscentret er et byggeri, der forener lavpraktiske løs-
ninger med teknologiske ditto. Således er der flere steder 
arbejdet med såkaldt velfærdsteknologiske løsninger. For 
eksempel indendørs i form af sensorgulve, der er med til 
at sikre en naturlig døgnrytmebelysning for både stedets 
beboere og de i alt godt 50 ansatte, der får deres arbejds-
gang på stedet.

Udearealerne omkring demenscentret er behandlet 
som naturgrund med stier og store grønne arealer. Ind 
imellem anlægges der mindre bede med stauder, ligesom 
der er buske og træer. Der er lagt vægt på, at det skal være 
vigtigt at opholde sig ude, hvad enten man vil gå en lille 
tur eller sidde og nyde tilværelsen. Og at man kan gøre det 

alene eller sammen med sine pårørende.
Demenscentret Skovparken i Ølgod er blevet gennem-

ført med fagentrepriser med en samlet pris på godt 59 
mio. kr.

Areal: 3020 m2

Arkitekt: RUM
Bygherre: Varde Kommune
Entreprenør: Fagentrepriser
Ingeniør: Gregersen og Olsson

Fåborg Smede og VVS | Fåborgvej 62 | 6818 Årre 
 info@faaborgsmedeogvvs.dk | 75 19 50 82

Hos Fåborg Smede og VVS Service er vi specialister inden for alt VVS. Vi 
udfører alle typer opgaver og leverer fremtidssikrede vand, varme og sani-
tetsløsninger, der fremadrettet vil kræve et minimum af vedligeholdelse.

Hvad enten du har brug for en ekspert i forbindelse med en vandskade 
på toilettet, en defekt radiator eller i forbindelse med et nyt varmesystem 
eller nybyggeri, så klarer vi opgaven med stor sans for kvalitet.

VVS · Landbrug · Solvarme · Jordvarme · DS Garanti
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