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Den selvejende institution Sommersted Plejehjem er placeret i 
naturskønne omgivelser i den sønderjyske landsby Sommersted, 
der befinder sig nord for Vojens og sydvest for Christiansfeld. 
Plejehjemmet ligger centralt i byen med en børnehave, en skole og 
en præstegård som nærmeste naboer.

Sommersted Plejehjem har driftsoverenskomst med Haderslev 
Kommune, som visiterer beboere til plejehjemmet. Det har en 
bestyrelse på syv personer, drives på et kristent grundlag og ledes 
til dagligt af plejehjemsleder Lis-Birthe Sørensen med en stab af 
plejepersonale, servicepersonale og en administrativ.

Plejehjemmets historie går tilbage til 1961, hvor man i den nedlagte 
præstegård indrettede et privat hvilehjem (som det hed dengang). 
Siden er plejehjemmet udvidet ad flere omgange, senest i 1993, hvor 
man opførte de foreløbigt sidste seks ældreboliger. 

På plejehjemmet findes i dag 35 boliger og fire aflastningsstuer. 
Boligerne er grupperet i fem navngivne afdelinger: Glasgangen, 
Nordfløjen, Præstegårdsfløjen, Havegangen og Kastaniegården. 
Boligerne er på omkring 57 kvadratmeter inklusive fællesarealer – og 
de er omkranset af en velholdt have med terrasser.

Plejehjemmet er et aktivt hus, hvor man lægger vægt på nærhed, 
omsorg, traditioner, oplevelser og livsglæde. Denne livsholdning 
udmønter sig i forskellige aktiviteter i løbet af året med blandt andet 
cykelture, dagsudflugter, fredagsbar, underholdning, dans og tilmed 
en besøgshund.

Sommersted Plejehjem samarbejder bredt med forskellige 
interessenter, der påvirker dagligdagen på plejehjemmet. I særlig grad 
er der fokus på de pårørende og deres relation til beboerne – blandt 
andet gennem pårørenderåd, hvor der fastlægges retningslinjer og 
”spilleregler”, der skal fremme det gode liv hos hver enkelt beboer.

På Sommersted Plejehjem skal alle kunne leve et trygt, sikkert og 
godt liv. Derfor tilbydes beboerne de rette fysiske rammer, et godt 
socialt hverdagsliv og en individuel omsorg ¬– og det gælder 
naturligvis også hvis beboeren er ramt af en demenssygdom.

”Vi betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt. Det 
enkelte menneske skal forstås i en helhed, hvor fysiske, psykiske, 
sociale og kulturelle aspekter gensidigt påvirker hinanden og udgør 
et samlet hele”.

Citat fra punktet ”Menneskesyn” på www.sommerstedplejehjem.dk

Sommersted Plejehjem er en selvejende institution, der skaber livskvalitet for ældre medborgere 

med fokus på optimale rammer, sundhedsfaglig pleje og opsyn i døgnets 24 timer.

Om Sommersted Plejehjem Demens skyldes sygdom – ikke alderdom

Risikoen for demens stiger med alderen, og demens skyldes altid 
sygdom. Det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive 
ældre. Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, 
kan helbredes. Men flere af sygdommene kan behandles i større eller 
mindre grad. Derfor er det vigtigt at få afklaret præcist, hvilken sygdom, 
der har udløst demensen, og få lagt en plan for behandlingen.

Sygdomsforløbet

Sygdomsforløbet afhænger af årsagen. De fleste demenssygdomme 
er fremadskridende og kan ikke helbredes. Længden af forløbet kan 
variere fra få år til flere årtier.

Arvelighed

Demenssygdomme er som hovedregel ikke arvelige. Ved Alzheimers 
sygdom er det kun 2-3% af sygdomstilfældene, der direkte skyldes 
arv, mens årsagen til de øvrige tilfælde af Alzheimer er mere usikre. 
Frontotemporal demens er fællesbetegnelsen for en gruppe 
forholdsvist sjældne sygdomme, der kun udgør 2% af det samlede 
antal mennesker med demens. Frontotemporal demens går oftere i 
arv, idet op imod 40% af tilfældene er genetisk betingede.

Behandling

Mulighederne for behandling afhænger af, hvilken sygdom der er 
årsag til demensen. Rådgivning samt praktisk støtte og aflastning 
udgør de vigtigste elementer i behandlingen. Siden slutningen af 
1990’erne har lægerne kunnet udskrive medicin, der midlertidigt 
dæmper symptomerne ved bl.a. Alzheimers sygdom. Ved vaskulær 
demens, der kan skyldes blodpropper i hjernen, sigter behandlingen 
på at forebygge, at der dannes flere blodpropper.

Tænk på fremtiden

Jo mere man ved om den demenssygdom, man har, jo bedre 
forudsætninger har man for at træffe beslutninger for fremtiden. 
Det kan fx blive nødvendigt at flytte til en anden bolig, og der kan 
også opstå ønske om at skrive testamente. Hvis der bliver brug for 
støtteforanstaltninger eller hjælpemidler, kan det være en god idé at 
introducere dem tidligt i forløbet. Alle kommuner har demensvejledere 
eller demenskoordinatorer, der kan rådgive om mulighederne.

Nøjagtig og tidlig diagnose er vigtig

Nogle af de sygdomme, der medfører symptomer på demens, kan 
kureres. Det gælder fx stofskiftesygdomme, depression, bivirkninger 
ved eller forkert brug af medicin. Det er derfor vigtigt altid at afklare, 
hvad årsagen til symptomerne er. Alzheimers sygdom kan som 
nævnt ikke kureres, men den symptomdæmpende behandling skal 
helst sættes i gang allerede i starten af sygdomsforløbet. Det er 
derfor også vigtigt at få stillet diagnosen tidligt.

Demens er betegnelsen på den tilstand, man 

kommer i, når de mentale færdigheder bliver 

svækket af sygdom. Den hyppigste årsag til demens 

er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle 

mennesker med demens lider af. Der er dog mere 

end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre 

demens. Foruden Alzheimers sygdom er vaskulær/

kredsløbsbetinget demens en hyppig årsag, mens 

fx Lewy body demens, demens ved Parkinsons 

sygdom og frontotemporal demens er mindre 

hyppige.

Hvad er demens?
Symptomer

De fleste personer med demens 
får hukommelsesbesvær, men 
også andre mentale færdigheder 
rammes. Det kan være:

• initiativ og handlekraft

• evnen til at finde ord og benævne ting

• evnen til at finde vej (stedsans)

• regnefærdighed

• overblik og problemløsning

• evnen til at huske personnavne

Også samværet med andre kan blive 
anderledes med en demenssygdom. De 
sociale kompetencer og følelseslivet kan 
ændre sig, og personligheden kan blive 
påvirket. Det betyder, at personer med 
demens kan få sværere ved at overskue 
samspillet med andre, og de kan miste 
evnen til at leve sig ind i andres tanker. Ofte 
forringes situationsfornemmelsen også. 
Alle mennesker oplever fra tid til anden, at 
hukommelsen svigter, eller at de ikke kan 
overskue en situation. Men problemerne 
skal påvirke evnen til at klare sig i hverdagen, 
før der er grund til at mistænke demens.

kilde: www.videnscenterfordemens.dk
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Samtidig var det afgørende at den visuelle indretning skulle rumme et element af 
adfærdsdesign og sikkerhed, så beboere ikke tager på udflugt uden personalets vidende og for 
deres egen skyld forbliver inden for plejehjemmets område. 

Som det fremgår af de følgende sider har KATAPULT reklame valgt en samlet løsning med 
forskellige farver til de enkelte afdelinger, motivvalg relateret til navnet på den pågældende 
afdeling og visuelle elementer som fx et stakit, en halmballe, et stengærde eller store lerkrukker 
for at indikere ”ingen udgang”.

Udover det er der monteret en oversigtstavle med billeder/navn af medarbejdere på job, en 
glastavle med beboernes navn og individuelle motiv og whiteboard med mobile elementer, 
som fortæller beboere og pårørende om aktiviteter i huset. Alle dele er monteret synligt ved 
indgangspartiet. 

Løsningen til Sommersted Plejehjem er udført på baggrund af rapporten ”Demensvenlig 
indretning” fra 2017 af konsulent Mette Nørgaard.

Mennesker har brug for variation og forandring i omgivelserne og behøver stimulation for 
at få tilfredsstillet sine visuelle og følelsesmæssige behov og blive bragt i harmoni med 
løbende aktiviteter. Et karakterløst og monotont miljø kan medføre tab af sanser og er til 
skade for helbredet.

Citat fra rapporten ”Indretning af plejecentre – for svage ældre og mennesker med demens”, 
Styrelsen for Social Service, 2004.

Opgaven fra Sommersted Plejehjem var veldefineret: 

Kom med et velkvalificeret forslag til en visuel og demensvenlig indretning, 

så beboerne bedre kan orientere sig, finde vej mellem afdelingerne, hele 

tiden føle sig hjemme og genkalde positive minder fra fortiden.

De fem afdelinger på Sommersted Plejehjem har hver især fået en genkendelig, klar 

og markeret farve, som udspringer af det pågældende motivvalg. Farverne er skabt 

med kontraster i forhold til hinanden og bevidst tonet i en bestemt retning til at være 

demensvenlig – fx må en blå farve ikke referere for tydeligt til vand, da det kan virke 

farligt og dragende for beboerne. Derfor er den blå farve tonet i en mørkere nuance.

Bedre overblik og større livsglæde
— opgavebeskrivelse

Glasgangen

Billedestil: mark/eng

Farvevalg: gullig

Havegangen

Billedestil: have

Farvevalg: mørk rød

Nordfløjen

Billedestil: landbrug

Farvevalg: blå

Præstegårdsfløjen

Farvevalg: grå

Kastaniegården

Billedestil: bøg

Farvevalg: grøn

Opdeling af de fem afdelinger
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Glasgangen er en forholdsvis lang og bred gang med lysindfald fra en glasoverdækning. 
Til rummet er der valgt en gullig farve. Den er knyttet sammen med valget af motiver, der 
stammer fra mark, eng og skov. 

Ønsket er her at skabe en behagelig ”udendørs”-stemning, hvilket også understøttes af 
grønne planter, farverige blomster og det højloftede rum.

Glasgangen
billedestil: mark/eng     farvevalg: gullig

Motiv af mark, som er monteret på glasparti.

Skilt ved indgang til Glasgangen med den valgte gullige farve.

Eksempel på beboerskilt, som er lavet til hver enkelt lejlighed. 

Beboerne har selv valgt et genkendeligt motiv til deres beboerskilt.
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Pejlemærket for Havegangen er den velanlagte prydhave med græsplæne, buske, planter, 
frugttræer og en lille dam omkranset af natursten. 

Valget af havemotiver og den nedtonede vinrøde farve skal give beboerne positive 
associationer, vække minder om at befinde sig under åben himmel og stimulere dem med 
velafbalancerede havebilleder. Samtidig er havebillederne bygget op med eksempelvis stakitter, 
så beboerne får en oplevelse af at befinde sig på eget område og ikke fristes til at gå uden for.

Havegangen
billedestil: have     farvevalg: mørk rød

Stakitmotiv, som indikerer at demente beboere ikke kan gå ud.

Eksempel på stakit.

Afskærmning af dørparti, så demente beboere ikke fristes til at gå ud.
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Eksempler på afskærmning af dørpartier for enden af gangene på Havegangen. 
Her fristes beboerne ikke til at gå udenfor, da motivet forhindrer dem til dette.

Havegangen
billedestil: have     farvevalg: mørk rød
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Nordfløjen henter sine motiver fra landbruget med eksempelvis halmballer, udsigt til 
kornmarker, højt til himlen og stengærder. 

Til dette motivvalg knytter sig en nedtonet blå, nærmest kongeblå farve. Den blå er 
tonet mørkere, da en lysere blå højest sandsynligt vil lede tankerne hen på vand (i denne 
sammenhæng noget farligt), hvilket ikke er demensvenligt. Kornblomster og antikke 
almuemøbler skal understøtte landbrugstemaet.

Nordfløjen
billedestil: landbrug     farvevalg: blå

Eksempel på skiltning til afdelingerne. 
På tavlen her opklæbes de enkelte 
beboernavne, sammen med det 
selvvalgte motiv til deres beboerskilt.

Eksempel på afskærmning, der skal 
forhindre demente beboere i at gå ud.



CASE — Sommersted Plejehjem CASE — Sommersted Plejehjem14 15

Alene ordet Kastaniegården emmer af landlig idyl, gamle dage, virkelyst og Morten Korch-
miljø. Muligvis en illusion i forhold til virkelighedens verden, men alligevel skal det bibringe 
beboerne en indre glæde ved at se på motiverne. 

Den grønne farve sender også positive signaler og skal minde beboerne om en frisk 
udsprunget bøgehæk eller bøgetræ ude i naturen. Både afdelingsnavn, motivvalg og den 
grønne farve skal forbindes med noget hyggeligt, rart, hjemligt og familiært. 

Kastaniegården
billedestil: bøg     farvevalg: grøn

Eksempel på beboerskilt.

Navn er blevet sløret.

Hyggekrog ved indgangen til Kastaniegården, 
som er designet med motiv af bøgetræ.

Skiltning ved indgangen til Kastaniegården.

Eksempel på helt dørparti beklædt med foliemotiv.
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Gulv til loft-vinduer er ikke demensvenlige. Derfor er der påsat foliemotiver og stimulerende billeder 
af eksempelvis grønne træer, forårsfriske bøgegrene og fugle ved foderbrættet på glaspartierne. 

Den lange glasgang er dermed ikke blot en funktionel passage, men et fint oplevelsesrum for 
beboere på vej fra et sted til et andet. Igen fungerer motiverne som en barriere (eller grænse) ud 
mod det åbne, så beboerne ikke bliver fristet til at gå ud uden ledsager.

Glasparti ved Kastaniegården
billedestil: bøg     farvevalg: grøn
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Skilt med eksempel på wayfinding.

Den nedlagte præstegård i byen har lagt navn til Præstegårdsfløjen på plejehjemmet. Denne 
afdeling adskiller sig fra de øvrige afdelinger ved at have administrationslokaler og en række 
aflastningsboliger. 

Udover den historiske reference skal afdelingsnavnet signalere nærhed mellem beboere og 
personale.

Billedmotiverne er her valgt til at være fra præstegårds-haven og farvevalget er grå for at vise 
visuel neutralitet.

Præstegårdsfløjen
farvevalg: grå

Hyggekrog med motiv af dansk markmiljø.

Skiltning ved indgang.
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Skiltning
— indendørs

Indendørs skiltning

KATAPULT reklame har skabt et 
sammenhængende skiltekoncept til 
Sommersted Plejehjem med blandt 
andet individuelle beboerskilte, skilte 
til personalet, oversigtsplaner og et 
whiteboard med flytbare skilte, så man 
hele tiden kan se, hvem der er på vagt 
den pågældende dag. Skiltningen er 
demensvenlig ved eksempelvis både at 
have et foto og navn på medarbejderne, så 
de er nemme at genkende for beboerne. 

Nye skilte leveret til rum, for 
at skabe en ensartethed og en 

nem måde at finde rundt på.

Oversigtstavle til medarbejderne med mulighed 
for at skrive direkte på tavlen eller benytte de 
specialdesignede mødeindkaldelser.

Eksempel på skiltning til afdeling.

Oversigtstavle med mulighed for at udskifte 
billeder af medarbejdere, så besøgende 
altid kan se, hvem der er på arbejde.

Billeder af medarbejdere er blevet slørede.
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Skiltning
— udendørs

Udendørs skiltning

Førstehåndindtrykket af Sommersted 
Plejehjem er naturligvis også vigtigt. 
Til ankomstområdet har KATAPULT 
reklame derfor designet, produceret 
og monteret et vejrbestandigt 
udendørsskilt, der med tydelig 
typografi og frisk grøn farve byder 
velkommen til stedet. Derudover 
er der også udviklet andre skilte til 
udendørs brug, som grafisk følger 
designstilen fra indendørsmiljøet og 
derved skaber visuel sammenhæng.

Nyt Velkommen-skilt med nyt logo.

Eksempler på følgende:

Skiltning ved afdelingen Præstegårdsfløjen.

Parkering.

Skiltning ved afdelingen Havegangen.

Skiltning til de enkelte lejligheder på Havegangen.
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Wayfinding

Wayfinding

Det er blevet lettere at finde vej på 
Sommersted Plejehjem. Beboere, pårørende 
og andre gæster i huset bliver guidet godt 
på vej med skiltning, pejlemærker og klare 
visuelle referencer. Der er lagt en overordnet 
strategi for, hvordan beboerne skal bevæge 
sig rundt i byggeriet og hvordan de nemt 
finder tilbage til deres boliger uden at være 
forvirrede. Navne på afdelinger, tydelige 
farvemarkeringer og bevidste motivvalg gør 
det nemme at orientere sig på plejehjemmet. 

Ved hovedindgangen er der lavet denne skiltning, så der nemt og hurtigt skabes 
overblik over hvor man er, og hvor man finder de enkelte afdelinger.

Oversigtskort placeret tre forskellige steder på plejehjemmet; 

ved Havegangen, Præstegårdsfløjen og Glasgangen.
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Med udgangspunkt i Demensvenlig indretning (udarbejdet af Mette Nørgaard, specialist 
i demensvenlige omgivelser) startede vi projektet op sammen med firmaet KATAPULT 
reklame i foråret 2018.

Det har været en meget spændende, inspirerende og lærerig periode. Vores beboere, 
pårørende personale og besøgende har interesseret fuldt med i processen, har 
kommenteret og bidraget med konstruktive meldinger, som der er blevet lyttet positivt til. 
Også rigtig mange besøgende har positivt kommenteret på de mange flotte billeder vi har 
fået på bl.a. vinduer, døre og vægge.

Vi har haft et fantastisk samarbejde med Mette Nørgaard og KATAPULT reklame.

Udtalelse 
— fra plejehjemsleder Lis Birthe Sørensen

Hør mere om casen fra Sommersted Plejehjem eller hvordan du kan 
omsætte dine tanker og ideer til visuel indretning. 

Hos KATAPULT reklame får du et professionelt modspil hele vejen 
igennem og en stærk visuel løsning, der lever op til de kommunikative 
målsætninger. 

Giv os gerne en udfordring, uanset om det gælder en offentlig 
institution, en virksomhed, et indkøbscenter eller noget helt andet.

KATAPULT reklame 
v/ Jeppe Klausen

Fskerivej 2K, 1. sal 
8000 Aarhus C.

Mobil: 2878 4603

katapultreklame.dk 
kontakt@katapultreklame.dk

UDTALELSE

LOGODESIGN

I forbindelse med nyt visuelt 
udtryk til Sommersted 

Plejehjem, blev der I samme 
ombæring skabt et nyt 

logodesign også.

Vil du høre mere?
— kontakt Jeppe Klausen fra KATAPULT reklame allerede i dag
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