MODELPROGRAM
INVITATION TIL DEBATARRANGEMENT: Hvordan skabes et værdigt hjem? Demens og andre udfordringer for fremtidens plejeboliger
TIRSDAG D. 16. JUNI KL. 15.00-17-00
Antallet af demenslidende er stadig stigende, og det stiller større krav til udformningen af fremtidens plejeboliger. I Holland er demenscenteret, de Hogeweyk, en potentiel løsning på dette. De Hogeweyk er en lukket ”by” udelukkende for
demenslidende og plejere. Denne foranstaltning muliggør, at de demente kan færdes inden for nogle lukkede rammer og
foretage hverdagsaktiviteter som indkøb og motion.
De Hogeweyks indelukkethed rejser dog samtidig nogle etiske spørgsmål om, hvorvidt det kan retfærdiggøres at spærre de
demenslidende inde samt, hvordan der i fremtidens plejeboliger kan etableres nogle fysiske rammer, der kan foranledige
nærvær og rummelighed, som passer til de enkelte beboers udfordringer og behov?
Til debatarrangementet vil det derfor undersøges, hvordan man skaber et værdigt hjem for de ældre samt, hvordan fremtidens plejeboliger kan tilbyde funktioner, der tilpasses den enkeltes daglige behov, nærvær og rummelighed.

HVORDAN SKABES ET VÆRDIGT HJEM?
DEMENS OG ANDRE UDFORDRINGER
FOR FREMTIDENS PLEJEBOLIGER

15.00: VELKOMST
15.05: YVONNE VON AMERONGEN,
DE HOGEWEYK
16.00: MARGRETHE KÄHLER,
ÆLDRESAGEN
16.30: DEBAT
17.00: NETVÆRK OG TAK FOR I DAG

Program
Oplægsholdere vil være grundlægger, Yvonne von Amerongen, de Hogeweyk samt konsulent og chefkonsulent,
Margrethe Kähler, Ældresagen.
Yvonne von Amerongen er en af initiativtagerne bag de Hogeweyk. Således har Yvonne en lang erfaring med at
skabe fysiske rammer for demente, og vil forklare tankerne bag de Hogeweyk samt deres metoder og resultater.
Margrethe Kähler har i adskillige år arbejdet med ældrepleje, plejeboliger og demens. Margrethe har derfor en særlig
indsigt i at tænke demens som et præmis for plejeboligens indretning. En indretning, der kan stimulere sanser, fysiske
behov og pleje samt et bedre socialt liv for de demente.

DET ER GRATIS AT DELTAGE
Tilmelding kan ske på mail til
tilmelding@bygherreforeningen.dk
TIRSDAG D. 16. JUNI KL. 15.00-17.00
BYGNINGSKULTURENS HUS
BORGERGADE 111, 1300 KØBENHAVN K

