
På plejehjemmet Dagmars-
minde i Græsted bruger man 
ikke antipsykotisk eller an-
den beroligende medicin til 
de demente beboere. I stedet 
får de masser af menneske-
lig kontakt, socialt samvær 
og fysisk aktivitet.

FARLIG MEDICIN: Mens det 
er mere end 30 procent af de 
ældre demente i Helsingør 
Kommune, der får antipsy-
kotisk medicin, der både er 
stærkt sløvende og med al-
vorlige bivirkninger, så kla-
rer det lille private plejehjem 
Dagmarsminde i Græsted 
sig helt uden at bruge hver-
ken antipsykotisk eller an-
den beroligende medicin.

- Vi oplever, at beboer-
ne slet ikke har brug for den 
slags medicin, når bare man 
er sammen med dem hele ti-
den. Det handler om livskva-
litet. Hvis de nyder hverda-
gen, så har de ikke behov for 
medicin, fortæller May Bjer-
re Eiby, stifter og leder af ple-
jehjemmet Dagmarsminde.

Hun fortæller, at de de-
mente har et stort behov for 
fællesskab og kontakt. 

- Hos os er beboerne stort 

set hele tiden i fællesstuen 
sammen med personalet og 
de andre beboere. Selv når 
de hviler sig, er det ofte i stu-
en. Beboerne er meget mere 
trygge, når de fornemmer, at 
der er nogen omkring dem. 
Så bliver de ikke urolige el-
ler aggressive og har hver-
ken brug for beroligende el-
ler antipsykotisk medicin, 

Nedtrapper medicinen
Hun oplyser, at 9 ud af pleje-
hjemmets 10 demente bebo-
ere, slet ikke modtager bero-
ligende eller antipsykotisk 
medicin, mens den 10. er ved 
at blive udtrappet. - Det tager 
lidt tid, fordi han har fået rig-
tig meget medicin og været 
dopet gennem længere tid, 
siger May Bjerre Eiby.

Sundhedsstyrelsen anbe-
faler, at antipsykotisk medi-
cin som udgangspunkt ikke 
bruges til behandling af de-
mente. May Bjerre Eiby me-
ner, at den anbefaling er mu-
lig at følge i praksis.

- Jeg tror på, at det er mu-
ligt for alle demente at klare 
sig uden. Vi kan se, at nogle 
af vores beboere har haft sto-
re problemer tidligere med at 
være urolige og aggressive. 
Men vi ser ingen symptomer 
her. I løbet af 2-3 dage bliver 
de rolige ved at være i trygge 
omgivelser, hvor der hele ti-

den er nogen til at tage sig af 
dem, hygge med dem og sik-
re dem livskvalitet i hverda-
gen.

Ikke specielt alternative
Ifølge lederen er Dagmars-
minde ikke et specielt al-
ternativt tilbud. De er ikke 
modstandere af medicin, 
men bruger den med må-
de. Ud over et skarpt fokus 
på fællesskabet, er der dag-
lige aktiviteter for beboerne, 
blandt andet en times gym-
nastik hver dag. 

Plejehjemmet gør også 
meget for at involvere de på-
rørende. Og så er det, ifølge 
lederen, af stor betydning, at 
de demente bor på et mindre 
sted med få beboere, da det 

øger trygheden.
- Jeg tror det er muligt 

også andre steder at fjerne 
medicinen, hvis man juste-
rer lidt. Det er ikke fordi, vi 
er mange fl ere ansatte end i 
det off entlige. Vi har samme 
økonomiske udfordringer 
som i det off entlige. Men kan 
nok være svært at skabe ro og 
tryghed i meget store afde-
linger, siger May Bjerre Eiby.

Øger livskvalitet
Hun ser, forandringen hos 
beboerne, når de nedtrappes 
af medicinen.

- Det bliver nemmere at 
have en dialog med dem. 
Når de er meget medicine-
ret, har de et tåget blik, og alt 
går langsomt. Min oplevelse 
er faktisk, at jo mere medi-
din de får, jo nemmere bliver 
de urolige, hvis der sker no-
get. Hvis de i stedet opnår en 
naturlig ro, så kan de bedre 
klare forskellige situationer, 
fx at vågne om natten uden 
at blive urolig. 

May Bjerre Eiby åbne-
de Dagmarsminde i februar 
måned i år.

- Jeg etablerede det her 
sted, fordi jeg rundt omkring 
oplevede, at tingene ikke 
fungerede.

Dagmarsminde er hurtigt 
blevet populært og har alle-
rede folk på venteliste.

Her klarer de sig uden 
antipsykotisk medicin

Socialt samvær, tryghed, aktiviteter og inddragelse af de pårørende er nogle af de midler, plejehjemmet Dagmarsminde i Græsted bruger for at 
undgå antipsykotisk og beroligende medicin. Her et billede fra plejehjemmets Instagram, hvor beboere og pårørende mødes til kaffe og kage. 

May Bjerre Eiby har stiftet Dag-
marsminde, der er et særligt ple-
jehjem for demente. Plejehjem-
met åbnede i februar i år.
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