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DEMENS: Modvillige 
banker bremsede 
for fire år siden 
May Bjerre Eibys 
drøm om at etablere 
et privat hjem for 
demente. Men efter 
mange års kamp, er 
byggeriet nu gået i 
gang.

VALBY: I fem år har sygeple-
jerske May Bjerre Eiby fra 
Tisvilde haft nøglerne til et 
gammelt snedkerværksted 
på Aggebovej i Valby, og i 
fem år har hun betalt 15.000 
kroner om måneden for at 
holde liv i drømmen om at 
forvandle værkstedet til 
et hjem for demente - Dag-
marsminde. Og nu kan hun 
endelig vise rundt i værkste-
det, hvor håndværkere er i 
fuld gang med at omdanne 
de store tomme lokaler til ni 
værelser til demente samt 
spisestue, køkken og en kæl-
der med plads til forskellige 
aktiviteter - gerne et varmt-
vandsbassin, hvis der kan 
skaffes fondsmidler. Den 
store grund skal blandt an-
det fyldes med frugttræer, 
hyggekroge, stisystemer og 
bænke.

- Der er udsigt over mar-
kerne, og man kan se over 
til køer. Her skal være en 
pavillon, hvor man kan nyde 
udsigten og drikke kaffe, 
fortæller hun, da vi er nået 
til rundvisningen udendørs.

- Vi forventer, at byggeriet 
vil tage fem måneder. Så vi 

kan åbne den 1. februar, si-
ger May Bjerre Eiby.

I 2011 blev hendes projekt 
bremset, fordi hun ikke kun-
ne få nogle banker til at stå 
for mellemfinansiering af 
byggeriet. Hun havde ellers 
statsfinansiering af bygge-
riet på plads, men den bliver 
først udløst, når hjemmet 
står færdigt.

-  Det har været dybt fru-
strerende, fordi jeg var klar 
til at bygge med tilladelser 
osv. på plads. Siden har jeg 
skrabet flere penge sammen 
for at kunne lægge mere 
sikkerhed i projektet. I ef-
teråret skiftede jeg så som 
privatkunde bank til Nor-
dea, hvor jeg fortalte om mit 
projekt, og blev henvist til en 
rådgiver. Men han kastede 
idéen over bord, fortæller 
May Bjerre Eiby.

- Det blev jeg virkelig vred 
over, fordi jeg har kastet 
mange penge i det. Så jeg 
klagede til chefen, og fik et 
møde med ham. Og efter 
mange møder, mails og en 
masse besvær, gik lånet 
igennem i sommer, siger 
hun.

Ingen vej tilbage
Undervejs har May Bjerre 
Eiby flere gange overvejet at 
opgive det hele. Men gennem 
årene har hun lagt så mange 
penge og så meget energi i 
projektet, at hun ikke kunne 
vende om.

- Jeg havde for eksempel 
fået ændret ejendommens 
status, så den skal bruges til 
plejehjem, så jeg kunne ikke 
bare sælge den igen. Det er 
en stige, jeg bare er blevet 

ved med at kravle op af, siger 
hun.

- Jeg har tænkt på at drop-
pe det helt indtil nu, men jeg 
har sat så meget på spil for 
det, og jeg har så meget lyst 
til at gennemføre det. Lysten 
til at ændre noget i sund-
hedsvæsenet har været der 
hele tiden. At man gør noget 
nytænkende på demensom-
rådet. Der er virkelig et be-
hov. Og jeg brænder for det, 
fordi jeg kan mærke, jeg har 
fat i noget rigtigt, siger May 
Bjerre Eiby, der har arbejdet 
med ældre mennesker i både 
hjemmepleje og på hospital, 
siden hun var 17 år.

Målet er at etablere flere 
små demenshjem og udbre-
de konceptet, hun kalder 
»omsorgsoase.«

- Det er et lille sted, og det 
er ikke bare et plejehjem, 
hvor man skal have en ok 
sidste sid. Man skal komme 
her for at nyde den sidste tid 
i livet. Jeg ser ikke kun de-
mens som en sygdom, men 
som en ny måde at se verden 
på. Sådan kan man anskue 
det. Det handler om gensi-
dighed - at personalet også 
kan blive inspireret af dem, 
siger May Bjerre Eiby. 

- De skal elske at være her. 
Både de demente og pårø-
rende. Det er måske en stor 
målsætning, men jeg tror, 
det kan lade sig gøre, siger 
hun.

Desuden er det vigtigt, at 
stedet ligner et hjem - ikke 
en institution. Her er detal-
jer i indretningen vigtige, 
såsom valg af lamper og fli-
ser på badeværelset.

- Det bliver en indretning 

fra den periode, hvor de var 
unge, nok en stil fra 60’erne, 
siger hun.
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kunne fortælle om den den-
gang 28-årige sygeplejer-
skes planer, begyndte hen-
vendelserne fra pårørende
til demente at tikke ind, og 
de første ni beboere har hun 
på plads.

- Man kan skrive sig op på 
venteliste via hjemmesiden, 
men man kan også blive vi-
siteret af kommunen. Man
kan udtrykke ønske om at
komme hertil, men man kan 
også blive visiteret til det,
hvis det vurderes, at man
har brug for en demens-
plads. Så de patienter, vi fil 
få, vil være ret dårlige og
plejekrævende Men det er
også dem, vi gerne vil have.

Frem mod åbningen af
hjemmet, skal der ansættes 
cirka 20, og May Bjerre Eiby 
har fået en masse ansøgnin-
ger allerede. Til næste år
kan antallet af ansatte blive 
udvidet.

- Næste år vil jeg etablere 
en hjemmeplejefunktion,
hvor vi kører ud kun til de-
mente, der er på vej hertil, 
eller et andet plejehjem, og 
så skal vi have flere ansat.

Projektet vil koste 17 mil-
lioner i alt, hvoraf 15 millio-
ner er statsgaranteret, mens 
de to millioner er finansie-
ret af May selv.

Man kan læse om hjemmet 
på www.dagmarsminde.dk.
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En oase af omsorg
De næste fem måneder skal det gamle snedkerværksted på Aggebovej forvandles til et hjem for demente drevet af May Bjerre Eiby.   
 Foto: Camilla Nissen.




