DEMENSMÆRKNING
Plejecenters navn

Sct. Hans Parken

Dato for registrering

14/11-2017

1. Plejecenterets overordnede struktur
A1. Kan beboerne færdes frit og sikkert på plejecentret?
A2. Er plejecentret opdelt i grupper med 4-12 private
boliger i hver boliggruppe?
A3. Er plejecentrets fælles gangarealer, herunder
eventuelle trapper og elevatorer, placeret tæt ved
boliggrupper og fællesrum i servicearealer?
A4. Har plejecentret fællesrum til sociale, fysiske og
kognitivt stimulerende aktiviteter for beboerne?
A5. Har plejecentret et fælles udeareal?
Evt. bemærkninger til A1-A5:

2. Boliggrupperne
B1.Er boliggruppernes indgangsdøre let at finde?
B2. Er boliggruppernes gangareal overskueligt?
B3. Har boliggrupperne fællesrum til beboernes daglige
aktiviteter?
B4. Har boliggruppernes fællesrum gode dagslysforhold
samtidig med, at der er udsigt til oplevelsesrige, varierende
omgivelser?
B5. Har boliggrupperne udeareal tilknyttet?
Evt. bemærkninger til B1-B5:

3. De private boliger
C1.Er de private boligers indgangsdøre lette at finde?
C2.Er de private boliger overskuelige?
C3. Kan de private boliger indrettes på flere måder, så
beboeren selv kan præge den?
C4. Har de private boliger gode dagslysforhold?
C5. Har de private boliger udsigt til oplevelsesrige,
varierende omgivelser?
Evt. bemærkninger til C1-C5:
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Skt. Hans Parkens Plejecenter er opdelt med stueetage
og 1 sal og udgør en lang gang på begge etager, hvor
boligerne ligger ud til den fælles gang. Det er ikke opdelt
i små boliggrupper men små "rækkehuse" med tag over
og en fælles indgang i stueetagen.
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De fysiske rammer udgør ikke små enheder, der er et
træningsrum i stueetagen samt et fælles spiseareal og
en lille dagligstue. Ligeledes er der en stor åben have
med flere udgange.
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