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LOKALT

Den voksende brug af pleje-
hjemsteknologi er et udtryk 
for panik. At man ikke ved, 
hvordan man skal behandle 
det stigende antal af de-
mente. Det mener May Bjerre 
Ejby, der har stiftet pleje-
hjemmet Dagmarsminde i 
Græsted. 

PLEJEHJEM: Intelligente to-
iletter, sporingsteknologier 
og automatisk døgnrytme-
lys bliver en stor del af hver-
dagen på det nye plejehjem 
i Hornbæk, der vil investere 
5,6 millioner kroner i tekno-
logiske løsninger - også kal-
det velfærdsteknologi. Men 
den voksende brug af tekno-
logi kan også være et udtryk 
for panik, advarer May Bjer-
re Ejby, der er helt enig med 
den tidligere formand for 
Det Etiske Råd Jacob Birkler, 
som kalder teknologien for 
»en vitaminfattig erstatning 
for menneskeligt nærvær og 
omsorg«.

May Bjerre Ejby er stifter 
og leder af Dagmarsminde, 
der er et privat demens-ple-
jehjem i Græsted. Dagmars-

minde er kendt for ikke at 
behandle sine beboere med 
medicin eller teknologiske 
løsninger. 

- Vi er modstandere af 
unaturlige hjælpemidler og 
anser teknologiske løsnin-
ger for panikmetoder. Det er 
et udtryk for de hurtige løs-
ninger: Hvad skal vi stille op 

med de her mennesker. Der-
for har man fundet på et eller 
andet teknisk, forklarer hun. 

Det er unaturligt
- Man skal simpelthen bare 
tage stilling. Personalet skal 
arbejde mere med sig selv, og 
hvad de kan bidrage med.

May Bjerre Ejby kalder 

plejehjemsteknologien for 
direkte skadelig. 

- Hvis man anvender de 
her redskaber, så tager man 
ikke stilling på samme må-
de. Det bliver en ond spiral. 
Når du stiller noget falsk op, 

så bliver det et ulige forhold. 
Det bliver en forkert verden, 
og de ældre kommer til at fø-
le sig udstødt. Den der udstø-
delse kan ingen tåle. Det er et 
nederlag, og de bliver kede af 
det. Det lukker ned for men-

neskets udvikling, forklarer 
hun.  

For det er, ifølge pleje-
hjemslederen, den menne-
skelige omsorg, der skal ind-
drages i behandlingen af 
demente. Det er nemlig lige 
meget, hvordan diagnose ly-
der. Det er personen bag syg-
dommen, der er vigtig. 

- Det, jeg synes, er forkert, 
er, at det er unaturligt. De-
mente kan ikke forholde sig 
til det unaturlige.

May Bjerre Ejby er ud-
dannet sygeplejerske og har 
arbejdet i den traditionel-
le plejehjemssektor i mange 
år. Hendes egen far blev for 
nogle år siden syg og døde af 
demens. 

Selvom de teknologiske 
løsninger har en påvist po-
sitiv virkning på de ældre og 
demente, og kan være et vig-
tigt hjælpemiddel for per-
sonalet på plejehjemmet, 
så påpeger May Bjerre Ejby 
stadig, at det er vigtigt hele 
tiden at overveje brugen af 
det. Hun forklarer, at Dag-
marsminde istedet for gps'er 
har valgt at indhegne haven. 

- Det er en mere naturlig 
måde, og vi arbejder ud fra, 
at plejehjemmet skal være et 
hjem for de ældre.

Leder af demensplejehjem 
i Græsted: Plejehjems-
teknologi kan være skadelig

Helsingør Dagblad i går. 

May Bjerre Ejby åbnede i marts måned Dagmarsminde. Forinden hav-
de hun arbejdet seks år på at skabe demens-plejehjemmet, fordi hun 
havde en mission: Hun ville skabe et plejehjem, som man, når man ser 
det, tænker – Her vil jeg bare gerne bo! Beboerne på plejehjemmet bli-
ver ikke behandlet med medicin, og der er en meget begrænset brug 
af teknologiske løsninger. (Privatfoto)

Af Josephine Vedel 
j.vedel@hdnet.dk

Efter to succesfulde år 
med Dinnerkoncerter tager 
Strand- & Badehotel Marien-
lyst i april hul på deres nye 
koncept Dinner & Dance. 

Af Thomas Bahr

HELSINGØR: I 2014 fi k 
Strand-& Badehotel Mari-
enlyst nye ejere, og siden da 
har hotellet afholdt Dinner-
koncerter, hvor man spiser, 
mens livemusikken spiller. 

Sidste år havde hotellet 
blandt andet besøg af Dan-
seorkestret og Michael Lea-
rns To Rock. Nu byder ho-
tellet på et nyt koncept, som 
de kalder Dinner & Dance, 
hvor tanken er, at gæsterne 
kan tage ud på dansegulvet 
og tage en svingom mellem 
retterne.

- Vi har ladet os inspirere 
af Marienlysts historie. Ho-
tellet blev kaldt »Nordens Ly-
stige Hjørne«, og dengang 
havde hotellet deres eget 
fem-mands danseorkester, 
der blev ret legendarisk. Det 
blev stedet, hvor kendte folk 
kom for at blive set og hørt. 
Den første Dinner & Dan-

ce bliver holdt den 22. april, 
og der kommer Th e Anto-
nelli Orchestra fra Vild Med 
Dans. Jeg glæder mig som et 
lille barn, siger Anders Buhl, 
der står for musikken på ho-
tellet.

- Vi håber på, at det kom-
mer til minde om Las Vegas, 

dengang Frank Sinatra og 
Th e Rat Pack var på banen, 
fortsætter han.

Dinnerkoncerterne 
fortsætter
Programmet for dette års 
koncerter er fastlagt, og den 
første fi nder sted i aften, hvor 

Henrik Launberg gæster ho-
tellets loungebar.

- Vi har haft stor succes 
med vores Dinnerkoncer-
ter, og vores gæster er rigtig 
glade for dem. Man kommer 
væk og får en meget total op-
levelse med mad, musik, 
fest. Og specielt hvis man ta-

ger en hotelovernatning bag-
efter. Det betyder, at man 
kommer væk på en helt an-
den måde. Hotellet bliver 
en lille verden, siger Louisa 
Fjeldberg, der er kommuni-
kationschef på Strand- & Ba-
dehotel Marienlyst.

Hotellets første Dinner 
& Dance bliver med Xander 
og Barbara Moleko, som vil 
spille deres største hits i me-
re intime versioner. Det sker 
den 24. februar. Randi Lau-

bek og Outlandish spiller i 
hotellets gamle saloner den 
1. april. 

- Vi vil ikke have for man-
ge hårde beats. I år er vi gå-
et efter at få fat i nogle kunst-
nere, som kan levere noget 
åben, ærlig og akustisk mu-
sik. Musik man kan mærke 
i hjertet, slutter Anders Buhl.

Billetter til årets koncerter 
kan købes på hotellets hjem-
meside.

Hotel Marienlyst byder op til dans og mad

Det er Strand- & Badehotel Marienlysts kommunikationschef Louisa Fjeldberg og musikansvarlige Anders 
Buhl, der står bag det nye koncept Dinner & Dance. (Foto: Torben Sørensen)

Den nye fl øj blev indviet nytårsaften og har 92 nye værelser, der alle er 
indrettet i bedste badehotelstil. (Foto: Torben Sørensen)

” Vi er modstandere af unaturlige 
hjælpemidler og anser teknologi-
ske løsninger for panikmetoder.

May Bjerre Ejby 


