
Ansøger Formål Tildelt tilskud

Frederikssund Kommune Elektronisk låseanordningen til beboernes indgangsdøre 169.917

Aalborg Kommune Forbedring af udeområde og adgangen til området 129.750

Rødovre Kommune Indretning af funktionelt køkken-allrum i bogruppen 300.000

Assens Kommune Etablering af et fællesrum i afdelingen Oasen med 

atmosfære og hjemlige omgivelser 

91.743

Tønder Kommune Elektronisk sikring af udearealer på 8 plejecentre 797.953

Sønderborg Kommune Mere demensvenlige ind- og udvendige fællesarealer 

ved ombygge af Gråsten Plejecenter.

650.000

Ishøj Kommune Demensegnede aktiviteter som led i at etablere en 

sansehave

582.617

Holbæk Kommune Indretning af uderummet, etablering af døgnrytmelys og 

wayfinder til toiletter

1.500.000

Haderslev Kommune Højnelse af hjemlighed og atmosfære i fællesarealer 138.080

Ellen Mariehjemmet Udsmykning og dekorering af flugtvejsdøre med 

printede motiver

48.571

Gentofte Kommune Døgnrytmelys, ledbelysning og sikkerhedsudstyr til 

boliger 

865.000

Haderslev Kommune Forbedret indretning inde og ude 30.061

Haderslev Kommune Forbedret indretning inde og ude 154.186

Haderslev Kommune Installation af døgnrytmelys, vejfinding og 

udendørsstimuli

409.512

Herlev Kommune Nyindretning af badeværelser, lys og mørklægning i 

opholdsrum og skabe på hjul.

428.248

Københavns Kommune Etablering af tryk og hjemlig atmosfære 1.277.700

Aalborg Kommune Indretning af et sanse-, snoezel- og stimulirum 534.070

Helsingør Kommune Skiltning og nyindretning, der styrker evne til at finde 

finde vej og skaber hjemlighed 

582.945

Frederikshavn Kommune ID-Lock låsesystem på alle beboerenes døre og ud til 

åbne arealer

525.000

Helsingør Kommune Maling af beboernes indgangsdøre der styrker beboernes 

evne til at finde vej.

41.437

Varde Kommune Aktivitetsopdeling i mindre enheder af plejecentrets 

centerbygning

651.000

Haderslev Kommune Bedre lys og overskuelige omgivelser samt kontakt til 

naturen 

869.615

Vordingborg Kommune Male/tapetsering på to gangarealer og indretning af bue, 

der forbinder boligområdets gangarealer

200.000

Viborg Kommune Overdækning til eksisterende terrasse 122.500

Viborg Kommune Indretning af mere overskuelige badeværelser 97.375

Viborg Kommune Etablering af orangeriet i plejecentrets have 50.396

Viborg Kommune Bygning af bålhytte 106.500

Roskilde Kommune Maling af gangarealer så genkendelighed øges og 

etablering af mere hjemlige fællesarealer

737.588

Lions Park Birkerød Etablering af minderum og indretning af park 732.779

Vejle Kommune Etablering af mindre sansehaver 250.000

Faxe Kommune Etablering af gårdhave, spillehave og terrasse- og 

frugthave

561.110

Aalborg Kommune Etablere haveadgang med en elevator samt 

overdækning af terasse og hegn til sikring af haven

395.939

Haderslev Kommune Maling og skiltning af fællesareal og halvvæg til niche 

samt højskabe 

244.284

Varde Kommune Forbedring af udearealer 490.000

Silkeborg Kommune Nyindretning af fælleskøkken og fællesrum 223.930

Lejre Kommune Renovering af gårdhave og omdannelse til sansehave 294.000

Herning Kommune Bedring af lyset på gange og fællesareal 130.010

Herning Kommune Indretning og indhegning af have samt belægning på 

udenomarealer

182.938

Varde Kommune Forbedring af fælles udeareal samt etablering af 

genkendelige døre i boliger og afdelinger

842.500

Herning Kommune Etablering af demensvenligt udeareal med bl.a.legeplads 

for børn

726.646

Herning Kommune Indhegning og stier i have samt afskærmning i gang- og 

fællesarealer

578.476

Herning Kommune Etablering af døgnrytmelys på mørke gangarealer 406.404

Herning Kommune Atriumgård med planter, vand og fugle samt 

afskærmning af udgangsdør. 

123.565

Varde Kommune Afskærmning, bænke og planter i have. Montre og 

foliebeklædte døre ved beboelser

418.000

Greve Kommune Forbedringer af udearealer, genkendelige indgangsdøre, 

wayfinding på gangarealer samt indretning og 

døgnrytmelys i fællesrum

2.075.000

Langeland Kommune Ombygning mhp. at danne bogrupper med fællesrum 

samt indretning af fælles baderum

1.000.000

Horsens Kommune Døgnrytmelys på gange og fællesarealer 381.000

Horsens Kommune Bedre farvesætning og lyssætning i 6 af Horsens 

Kommunes plejecentre

1.819.734

Frederiksberg Kommune Forbedret indretning, afskærmning og etablering af 

orangeri

1.352.000

Lollands Kommune Lænestol og snoezelremedier til snoezelrum 32.464

OK-Centret Prinsesse 

Benedikte

Etablering af døgnrytmelys på gange og fællesareal på 

to etager, wayfinding ved boligindgange mv. samt 

indretning af indhak og nicher

1.289.201

Lollands Kommune Opsætning af snoezelvogn 34.480

Sillerup Plejekollegium Skiltning og pejlemærker på gangarealer, nedbringning 

af lyde fra slidte transportvogne og opstilling af en 

pavillon i haven.

384.500

Silkeborg Kommune D-Lock låsesystemer på alle beboerdøre og andre 

udvalgte døre

843.000

Vesthimmerlands 

Kommune

Etablering af ID lock på 39 boliger 746.250

Vesthimmerlands 

Kommune

Etablering af direkteadgang til oplevelses- og 

aktivitetshave

55.650


