
May fik nok af svigt 
fra sundhedssystemet

Her er 
omsorg 
ikke bare 
et ord
Da Mays far blev 
dement, mærkede 
hun på sit eget liv, 
hvordan sundheds
systemet svigter 
ældre og demente.  
I dag har hun startet 
sit eget friplejehjem, 
hvor omsorg, nærhed 
og fællesskab er i 
fokus. 

n I de sidste døgn af sin demente 
fars liv måtte May i højere grad 
optræde som sygeplejerske end 
som datter.

– Det var ubehageligt, at jeg 
skulle være min fars sygeplejer-
ske og ikke hans datter op til hans 
død. Sygeplejersken var sparet 
væk, og jeg aftalte med lægen, at 
jeg måtte give ham hans indsprøjt-
ninger, fortæller May Bjerre Eiby, 
der er uddannet sygeplejerske.

– Familien var der on-and-
off. Min mor havde svært ved at 
kapere min fars terminale tilstand 
rent følelsesmæssigt, så hun kom 
først til allersidst. I tre døgn var 
jeg inde i et meget mærkeligt eksi-
stentielt univers med min far, hvor 
jeg skiftevist lå og sov op ad ham 
og vågnede op, når jeg mærkede, 
at han blev angst og urolig, så jeg 
kunne give ham medicinen.

At moren havde svært ved at 

acceptere farens sygdom var ikke 
noget nyt. Igennem hele hans 
sygdomsforløb forsøgte hun at 
fortrænge, at han fejlede noget. 

– Hun forsøgte at hjælpe ham 
ved at få det hele til at virke nor-
malt, og det fik ham til at tro, at 
alt faktisk var normalt. Det var 
på sin vis ret smukt, siger May.

Også i sit arbejde som syge-
plejerske har hun oplevet, hvor-
dan sundhedssystemet svigter 
demente. De mange erfaringer 
fra arbejdet i sundhedssystemet 
og farens sygdomsforløb har ført 
til, at May har åbnet sit eget fri-
plejehjem, Dagmarsminde, hvor 
mennesket sættes før diagnosen.

Uenighed i familien
Mays far var plaget af pludselige 
krampeanfald. I 2003 blev de hyp-
pigere, og May begyndte samtidig 
at se tegn på demens, selv om han 
kun var 61 år. En scanning viste, 
at han blev ved med at danne blod-
propper i hovedet, og tilmed var 
hans hjerne blevet mindre. Ingen 

vidste, hvad det var for en sygdom, 
men fra 2008 tog demensen fart.

– Den måde, han var på, blev 
forstærket. Hvis han blev entu-
siastisk, så blev han vildt entusi-
astisk. Hvis han blev rørt, så 
græd han meget nemt. 

Selv om han kunne falde om i 
krampeanfald eller gøre mærke-
lige ting, så havde han ingen syg-
domsindsigt og syntes, at May 
var irriterende, hvis hun korrige-
rede ham. Mays mor ville ikke 
acceptere, at han var syg. Hvis 
folk påstod noget andet, sagde 
hun, at de overdrev, og han bare 
var stresset.

– Da jeg først fik mistanke, for-
søgte jeg at tale med min familie 
om det. Mine søskende kunne 
godt se det, men min mor kunne 
ikke. Hun var vildt stolt og stædig, 
og næsten lige til han døde, for-
søgte hun at overbevise alle om, at 
der ikke var noget galt. Hun kunne 
tage ham med til arrangementer, 
som han selv havde udtrykt ønske 
om at deltage i, og hvor han så 

faldt om i krampeanfald. Og det 
bortforklarede hun med, at han var 
stresset, fortæller May.

– Vi var oppe imod, at syste-
met ikke kunne finde ud af at 
hjælpe ham og heller ikke kunne 
hjælpe min mor med at accep-
tere hans sygdom. Det forårsa-
gede en masse problemer mellem 
min mor og os børn.

Utilstrækkelig pleje
Da tiden var ved at rinde ud for 
Mays far, var hun selv nødt til at 
indtage rollen som sygeplejerske 
og give ham stesolid og morfin, 
fordi der ikke var andre til det.  

– Jeg kan huske, at jeg sad med 
de der sprøjter i hånden, og jeg 
strakte den meget længere, end 
jeg burde have gjort. Jeg turde 
simpelthen ikke give ham dem. 
Normalt ville jeg aldrig lave mel-
lemrum i medicineringen, som jeg 
gjorde med ham. Han fik det fak-
tisk dårligere af det, fortæller May.  
– Men alternativet havde været en 
indlæggelse, og vi ønskede ikke, 

May flot klædt til fastelavn 
som 3-årig med et godt 
greb i fars hånd.
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at han skulle dø på hospitalet. Det 
er for store forhold, evigt skiftende 
personale og fokus på diagnosen 
frem for mennesket.

– Diagnosen siger ikke noget 
som helst i omsorgsarbejdet. Den 
siger, at der er skader, og så siger 
den ikke mere. Skaderne har ind-
virkning på personligheden, og 
da vi alle er forskellige, så giver 
det jo ikke mening at tro, at man 
kan behandle alle efter samme 
mønster.

– Du kan have 10 mennesker, 
der har den samme demenssyg-
dom, men du kan alligevel ikke 

finde et mønster. De skal alle 
behandles forskelligt, og de indi-
viduelle behov er vigtige.

Idéen om at starte sit eget 
demensplejehjem er ikke kun 
rodfæstet i farens sygdomsfor-
løb. Det er en tanke, May har 
puslet med længe.

Familiært forhold
– Da jeg blev sygeplejerske til-
bage i 2004, tænkte jeg allerede 
der, at jeg ville starte mit eget 
sted, fordi ældreplejen var util-
strækkelig. 

Drømmen blev realiseret i 

februar 2016, da hun åbnede fri-
plejehjemmet Dagmarsminde.

I en af stuerne på Dagmars-
minde sidder Flemming Løwert 
i en brun læderlænestol med et 
drømmende blik. Hans hustru, 
Tove, sidder ved siden af. Før 
Flemming kom til Dagmarsminde, 
boede han på et andet plejehjem. 
Tove kan nikke genkendende til 
Mays kritik.

– De første tre måneder græd 
Flemming, når jeg kom. Når jeg 
gik, så græd han igen. Og når 
jeg kom hjem, så græd jeg. Jeg 
kunne ikke holde ud at blive ved 
med at se på det. Jeg synes ikke, 
der var omsorg nok, fortæller 
hun.

Hun kan tydeligt mærke på 
ham, at han trives på Dagmars-
minde, som hun mener, minder 
mere om et hjem end en institu-
tion. En af grundene er, at per-
sonalet har et næsten familiært 
forhold til beboerne.

– Vi lærer dem vildt godt at 
kende, når de er så få. Der er 

faktisk nogle af medarbejderne, 
som går og snakker om, at de 
er bange for, når nogle af bebo-
erne dør, fordi de næsten ikke 
kan klare at tænke på det – og 
beboerne har altså kun været her i 
halvanden måned, fortæller May.

På Dagmarsminde har de ikke 
mange ansatte, men de, som er 
der, er både beboere og pårø-
rende trygge ved. Tove oplevede 
på det gamle plejehjem, at per-
sonalet af og til var unge piger 
uden nogen særlig uddannelse. 
Det gjorde hende utryg, fordi hun 
ikke var sikker på, at de havde 
styr på, hvad de lavede.

– Usikkerheden tærede på mig. 
Jeg sov ikke om natten. Jeg rendte 
deroppe hele tiden, jeg fik nær-
mest plejehjem på hjernen. Nu 
sover jeg igen. Her kan jeg trygt 
overlade Flemming til persona-
let. Han er glad her. Det er nogle 
søde mennesker alle sammen, 
og her er masser af omsorg. Vi 
er så glade for, at han er kommet 
herhen, siger Tove.

DagMarsMInDe
Plejehjemmet Dagmarsminde ligger i den nordsjællandske by 
Græsted og er et friplejehjem for demente med plads til ni beboere. 
Blandt faciliteterne er et varmtvandsbassin, bibliotek, sansehave 
og fælles spisestue. Plejehjemmet har 14 medarbejdere inklusive 
den glade og livlige hund Banton. I øjeblikket har Dagmarsminde 
en venteliste med 10-15 på, som tages ind efter behov. 
Du kan læse mere om Dagmarsminde på dagmarsminde.dk.

Det er hæsligt at være på et 
plejehjem med linoleumsgulve 
og stole med blåt filtbetræk. Jeg 
har forsøgt at tænke æstetik og 
hygge ind i indretningen her, 
siger May. Retrieveren Banton 
bidrager i væsentlig grad til 
hyggen på stedet.

Omsorg handler om, at hvis du serverer et måltid mad 
for en person, så skal du vide lige akkurat, hvordan den 
person gerne vil have det serveret, siger May.

Tove og Flemming har kendt hinanden i 54 år.  
De har to sønner, to børnebørn og et oldebarn.
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