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Hvad er CalmViso Demensstuen?
CalmViso Demensstuen er et stimulirum, der giver mennesker med demens  
en ny måde at være sammen med andre på. Rummet er designet med billeder, 
lys og lyd, der skaber gode rammer for, at borgeren med demens kan føres  
tilbage til positive stemninger og glemte minder. 

Tryghed i et gennemtestet system
CalmViso Demensstuen bruges allerede i en del danske plejecentre, som fx 
Gråsten Plejecenter (Gråsten), Birkehøj Plejecenter (Taastrup), Plejehjemmet 
Kløvervangen (Skødstrup), Baunehøj Plejecenter (Lyngby) og Broparken 
(Rødovre).

Oplev Calmviso Demensstuen og hør andre 
plejecentre og fagpersoners erfaringer med 
sansestimuli og brug af demensstuer. 

Til netværksarrangementerne demonstrerer 
vi Demensstuen og dens fordele for menne-
sker med demens, personale, pårørende og 
organisation.

Deltag gratis i vores netværksmøder

Med Demensstuen følger de altid en medar-
bejder-workshop. Vi er fleksible og er vant til 
at planlægge efter jeres vagtplaner. Det er 
jeres garanti for en god opstart. 

Vi instruerer i praktisk brug og underviser i, 
hvordan I anvender Demensstuen i konkrete 
praksissituationer. I har altid mulighed for  
at få en brush-up til nye medarbejdere.  

Undervisning og brush-ups

CalmViso består af et stærkt firkløver

 
Mennesker med demens er nogle af de svageste borgere i samfundet  
og nogle af de sværeste at hjælpe. Så det er skønt at se, at stimulistuen  
rent faktisk kan gøre en positiv forskel for dem.

Anette Wintlev-Jensen, Plejecenterleder, Plejecentret Lindehaven

Hvorfor investere i Demensstuen?
Både borgere, medarbejdere og organisa-
tioner oplever, at Demensstuen løser praksis- 
udfordringer i det daglige. Oplevelserne i  
stuen er ganske enkelt med til – for en tid  
– at lette livet med demens. 

Som bruger af stuen får I et stærkt firkløver 
i ryggen, som også kan hjælpe jer med at 
søge midler til finansiering af én eller flere 
demensstuer.

Tilmed dig nu
Tilmeld dig på telefon 7060 2272  
og tast 1 eller klik ind på: 
calmviso.dk/netvaerksmoeder  
og læs mere. 
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Demensstuen

Demensstuen understøtter de anbefalinger, 
der ligger i Den Nationale Demenshandlings- 
plan 2017-2025, der er udgivet af Sundheds- 
og Ældreministeriet. 

En plan, der opstiller mål for de landsdæk-
kende demensindsatser frem mod 2025  
om at skabe et bedre liv for mennesker  
med demens.



Hos CalmViso sidder vi klar til at rådgive dig 
og svare på faglige og tekniske spørgsmål. 

Ring på 7060 2272 og bliv stillet videre til 
den person, du gerne vil tale med eller klik 
ind på www.calmviso.dk og få mere 
information.

CalmViso Demensstuen er nytænkende 
sansestimulering af mennesker med  
demens via billede, lyd og lys.
 
Calmviso er et samarbejde mellem: 

Kontakt CalmViso

Her ses CalmViso Demensstuen, som sætter gode og trygge rammer for en borger med demens.


