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De Hogeweyk som inspirasjon

Hvordan skal en landsby for personer med demens være i Bærum kommune, 
i vår kultur og innenfor våre rammer?



Hvordan jobbet vi?



Samtaler med 
hjemme-
boende

Samtaler med 
pårørende

Samtaler  
yngre personer 

med demens
Studieturer 

Forskning

Tjeneste-
safarier

Hva er 
beboernes 
behov?



Tilfeldige sitater fra samtalene med beboere

«Vil ha liv rundt meg, 
viktig med 

møteplasser»

«Jeg er glad i folk, jeg 
er romantiker»

«Viktig å stå opp til 
noe hyggelig. Pene 

omgivelser»

«Om jeg skal bo med 
fler er det viktig med 

like interesser»

«Verdighet er 
viktig»

«Lage mat 
sammen er 

best»



Observasjoner





Vil du bo slik, oppleves dette 
som et hjem for deg?



Innsikter
1. Ønsker respekt, verdighet, være velstelt og å bestemme selv

2. Et hyggelig hjem å bo i

3. Viktig med fellesskap, men ikke for mange og med mulighet for ro

4. God mat i trygge og hyggelige omgivelser

5. Aktive aktiviteter for kropp og sjel, hele året ute og inne, for hver især

6. Behov for trygghet, særlig om natten

7. Ønsker å være til nytte i hverdagen og ta vare på det gamle livet sitt 

mest mulig



Vi ønsker å leve det 
samme livet som vi 
pleide å ha, så lenge som 
mulig

Se meg

Et hyggelig 
hjem

Matglede

Oppleve 
trygghet

Meningsfulle 
dager

Fellesskap og 
ro

Grunnpilarer



Vi starter arbeidet med å finne løsninger



I
d
e
e
r



Velkommen til oss  – overgang fra hjem 
eller sykehjem  

Mat og matopplevelsen

Frivillige som stabil ressurs

Aktive aktiviteter for kropp og sjel, 
hele året ute og inne, for hver især 

Fire fokusområder:



• Fire parallelle sprinter – fire fokusområder
• Fem dager 
• Fordelt over tre uker 
• 25 deltakere 
• To fasilitatorer
• Fire brukere til testing inkl en person med demens 

Designsprint



Velkommen til oss -
overgang fra hjem eller 
sykehjem

«Min profil»: informasjon om beboer 
(ikke medisinsk!)
Nettside om CD med levende bilder, 
god informasjon og lenke til «Min 
profil»
Lett å finne beboers interesse, 
preferanser, familie aktiviteter osv.
Fysisk mottakelse ved Carpe Diem

«Et levende sted hvor hvert øyeblikk teller»



Endelig løsning



Frivillige som stabil 
ressurs
«Frivillighet til gjensidig glede»

Rekruttering - intervju med koordinator

Profil på den frivillige, interesser/kompetanse/tilgjengelighet mm

Profil på beboere, med hjelp fra pårørende, medarbeidere oa

Oppgave/aktivitetsbank (faste akt, ad hoc, arr,)

Behov for koordinering

Mulighet for dokumentasjon fra de frivillige, formidles videre til 

pårørende

Viktig med god oppfølging av de frivillige!!!



Aktive aktiviteter for 
kropp og sjel, hele året, 
ute og inne for hver især. 

Mulighet for å velge blant en rekke 
stimulerende daglige aktiviteter, 
utfra beboers interesser
Impulsive eller organiserte 
aktiviteter for den enkelte eller i 
gruppe
Dette krever god organisering 

«Stedet hvor gode øyeblikk skapes»



Organiseringsansvarlig



Mat og matopplevelse

Profil for beboere, mat og matglede
Dagens meny (med lekre bilder) kan 
hentes opp og ses på sammen med 
beboer. Valgfrihet mht mat og tid for 
måltider
Lett å hente faglig informasjon for de 
ansatte
Hyggelige omgivelser – pådekking og 
atmosfære rundt måltidet

«Helhetlig matomsorg fra jord til munn»





IdéWorkshop:
• Politikere
• Frivillige
• Ansatte
• Pårørende

7 innsikter

255 idéer

• Fire parallelle sprinter – fire fokusområder
• Fem dager 
• Fordelt over tre uker 
• 25 deltakere 
• To fasilitatorer
• Fire brukere til testing inkl en person med demens 

Designsprint

Brukernes stemme som grunnmur for 
utviklingen

Videre arbeid



Eksempler på 
nye løsninger



«Kulturminister»



Min livshistorie

Aktivitets-
oversikt

Matbestillinger Matoversikt

Bilder

Samhandling med 
ulike 

brukergrupper

Påmelding til 
aktivitet

Annet?



Ny bestilling, implementering……



Hvordan implementere grunnpilarene?

Intervjuer med leder og 
avdelingsledere. Hvordan går 
det? Tanker om implementering.



Tjenestedesign for å utvikle 
tjenester til sårbare grupper?
Vår erfaring:

Byr på  utfordringer
MEN

Det er bedre å gjøre noe enn 
ingenting
Viktig å ha et støttende team 
rundt seg som tør å prøve og 
feile

Takk for meg
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