
DEMENS: Seks år 
efter May Bjerre 
Eiby fik nøglerne 
til en ejendom på 
Aggebovej ved Val-
by, kan hun åbne 
et demenshjem til 
februar.

VALBY: Sygeplejerske May 
Bjerre Eiby kan nu for alvor 
se sit livsværk tage form på 
Aggebovej i Valby. Op til 20 
håndværkere arbejder dag-
ligt på fuld tryk på at for-
vandle et tidligere snedker-
værksted til et hjem for ni 
svært demente borgere - en 
drøm, som May Bjerre Eiby 
har haft i mange år, og som 
hun har bundet hele sin øko-
nomi op på. Nu er ombyg-
ningen nået så langt, at man 
kan se, hvor værelserne 
skal være. Desuden er byg-
ningens ydre ved at skifte 
udseende fra gule mursten 
til en pudset rød. 

- Det her værelse er blevet 
lejet ud som det første, for-
tæller May Bjerre Eiby, da 
hun viser rundt.

- De beboere, der kommer, 
er alle fra andre plejehjem, 
hvor situationen er uhold-
bar - hvor de ikke bliver sti-
muleret. Det kan gøre dem 
apatiske og depressive, siger 
hun.

Interessen for hjemmet er 
stor, men der er stadig ledige 
værelser at få fra 1. februar, 
når hjemmet åbner. Mange 
har desuden ønsket at arbej-

de på hjemmet, og ansættel-
sesprocessen har været en 
stor mundfuld, da hun valg-
te at tage samtlige 40 ansøge-
re til samtale.

- Der har været meget stor 
interesse. Vi har holdt an-
sættelsessamtaler, hvor vi 
havde 40 i gennem, og vi har 
ansat 11. Vi tog dem ind til 
samtale, da vi gerne ville se 

dem. Det er svært at se på et 
stykke papir, hvem folk er, 
siger hun.

Derudover kommer May 
Bjerre Eiby og hendes sous-
chef også selv til at deltage 
i plejen. Måske bliver May 
Bjerre Eiby endda nødt til 
at arbejde uden at få løn. Det 
afhænger af, hvad forhand-
linger om døgntakster med 

kommunen ender ud i - og i 
sidste ende hvad politikerne 
i Social-og Sundhedsudval-
get beslutter, efter de i første 
omgang sendte taksterne 
tilbage til administrationen. 
Kommunen har beregnet en 
takst på 1.716 kroner, mens 
Mays beregninger er landet 
på 2.150 kroner.

- Jeg kan bare sige, at Dag-
marsminde intet tjener på 
de 2.150, og at jeg i øvrigt 
ikke har en exceptionel god 
normering eller andre dele 
at mit tilbud, som er særligt 
omkostningstungt i forhold 
til kommunens tilbud, siger 
hun.

- Det kan ende med, at jeg 
må arbejde gratis, og så må 
jeg se sygeplejen som et kald. 
Så må jeg iføre mig en kappe, 
som Florence Nightingale. 
Dagmarsminde er for mig et 
livsværk, så det bliver ene-
ste løsning, hvis kommunen 
ikke vil betale min pris. Det 
har jeg besluttet mig for. Jeg 
investerer penge i det her, og 
jeg havde nok regnet med at 
kunne opretholde en løn til 
mig selv. Men jeg har sid-
det og kigget på, om jeg kan 
skære noget fra, og det er 
uansvarligt at skære i perso-
nalet,  siger hun.

Konkret hæfter May Bjer-

re Eiby for 12 millioner og 
har lagt mindst fire millio-
ner i projektet af egen lom-
me. 

Fokus på mennesket
Dagmarsminde bliver et 
højtspecialiseret tilbud, 
hvor man fokuserer på det 
enkelte menneske, forklarer 
hun.

- Vi kigger mere på men-
nesket end på, hvad de fej-
ler. Hvad har den specifikke 
beboer brug for, og hvem er 
mennesket bag sygdommen, 
siger hun.

Det er meningen, at indret-
ningen på Dagmarsminde 
skal skabe en følelse af, at 
man træder ind i en tidslom-
me. 

- Jeg vil udelukkende købe 
60’er og 70’er møbler. Typisk 
har de demente haft deres 
ungdom i den periode, og 
det var for mange en god tid, 
hvor de fik børn og blev for-
elsket osv. Så det bliver lidt 
en tidslomme, hvor man fø-
ler, at man er tilbage i tiden. 
Studier viser, at den type 
indretning får de demente 
til at agere, som om de er til-
bage i tiden. De får intuitivt 
noget tilbage fra dengang, 
siger hun.

May Bjerre Eiby håber, 
at Dagmarsminde kan bli-
ve omdrejningspunkt for 
forskning på forskellige om-
råder.

- Vi starter forfra og gør 
nye ting, som er svært at få 
ind i et plejecenter. Medar-
bejderne har også idéer og 
byder ind med ting, siger 
hun og peger på, at det for 
eksempel er forholdsvis ny-
tænkende, at pårørende kan 
komme og gå som det passer 
dem på Dagmarsminde.

- Vi får også et rum, så de 
kan overnatte her. Vi kan 
måske inspirere andre til 
at gøre gode ting og bringe 
noget i spil forskningsmæs-
sigt, siger hun, inden hun 
skal videre til et møde med 
områdets præster om et 
fremtidigt samarbejde.

De demente og deres pårø-
rende skal i øvrigt være med 
til at etablere en sansehave, 
og May Bjerre Eiby har for 
seks år siden anskaffet sig 
en hund, der skal glæde be-
boerne.
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Demenshjem står klar til februar

May Bjerre Eiby glæder sig over, at hendes drøm om at skabe et hjem for demente rykker tættere og tættere på i takt med at det gamle værk-
sted renoveres. Til februar flytter de første beboere ind.  Foto: Allan Nørregaard

De enkelte værelser får døre sat i, der skal fungere som udgang til en 
terasse. 

VALBY: May Bjerre Eiby er i 
gang med et pionerarbejde. 
Det er nemlig første gang, at 
en enkeltperson stifter et de-
mensplejehjem. I hvert fald 
har Nationalt Videnscenter 
for Demens ikke hørt om, at 
det skulle være sket før.

- Det lyder spændende med 

sådan et initiativ. Jeg har 
ikke hørt om, at nogen har 
gjort det før. Men det er godt 
med forskellige muligheder 
til mennesker med demens, 
og det passer godt med ud-
viklingen. Og selvom det er 
dyrt at drive små enheder, 
og det er sårbart i forhold til 

personaledækning, skal det 
ikke hindre en i at prøve det 
af, siger uddannelsesleder 
Karen Tannebæk, som pe-
ger på, at det er godt for be-
boere med demens at være et 
mindre sted med en hjemlig 
atmosfære.

- Når man har en demens-

sygdom sker der det, at omgi-
velserne og verden omkring 
én bliver uoverskuelig. En 
hjemlig indretning er med 
til at fremme tryghed og når 
stedet ikke er så stort, er det 
lettere at overskue, siger Ka-
ren Tannebæk, som fortæl-
ler, at der generelt er fokus 

på indretning af boliger til 
personer med demens.

- Der bliver generelt opru-
stet på demensområdet, og 
der er også fokus på, at bo-
liger skal indrettes demens-
venligt. Man kan faktisk 
søge en pulje til demensven-
lig indretning. Så det er et 

område, der er fokus på, for-
di mange af dem, der bor på 
plejehjem er demente. Fak-
tisk 70-80 procent, siger hun.
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Plejehjem får opbakning  fra videnscenter
Ejendommen er nu ved at skifte ham - fra gule mursten til pudset rød. 


