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DEMENSPLEJEHJEM 

   May Bjerre Eiby fortæller, at geder, høns og kaniner er  
populære på Dagmarsminde. Både blandt beboerne og  
blandt deres børnebørn og oldebørn, som kommer på besøg.
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abet af forældre er ofte 
tungt og pinefuldt. Det er 
ikke enhver forundt at se 

de nærmeste sove stille ind. Mæt af 
dage. 

Da May Bjerre Eiby mistede sin 
demensramte far, blev hun vidne til 
et  – efter eget udsagn –  uværdigt 
forløb på et plejehjem. Han blev be-
handlet med respektløs arrogance. 
Men datterens smerte forvandledes 
til viljestyrke. Efter et stort arbejde 
med at få accepteret ide og skaffe 
kapital har hun investeret i sit eget 
sted for demente. Dagmarsminde, 
der ligger i Græsted i Nordsjælland. 

Den 36-årige May Bjerre Eiby 
siger:

”Min far blev ulykkeligvis først helt 
væk for os, da sygdommen tvang ham 

Af Mette Fugl     Foto Per Morten Abrahamsen

T til at flytte hjemmefra. Han var ret 
fysisk frisk. Men de tog sig på ingen 
måde godt af ham. Han blev simpelthen 
ikke passet og døde efter et halvt år.”

Hun har skrevet bogen ’Når 
omsorg er den bedste medicin’. Den 
fortæller historien om principperne 
bag hendes livsværk Dagmarsmin-
de. Den fortæller også historien om, 
hvordan farens død fik hende til at 
turde og ville skabe noget nyt:

’Da jeg når hen til døråbningen, 
har de taget alt tøjet af ham, og ved 
fælles hjælp vender de hans krop med 
en så voldsom bevægelse, at arme og 
ben slasker til alle sider. Hans ansigt 
er fordrejet, og han udstøder nogle 
hæse lyde, som om han ikke kan få 
luft ... Jeg græder. Det er ubetinget det 
værste øjeblik i mit liv. Det er også det 
værste omsorgssvigt, jeg har oplevet 
som sygeplejerske. De behandler min 
far uden antydning af medmenneske-
lighed og indføling’.

Næstekærlighed kasseret
May Bjerre Eiby gør det klart, at 
vores sundhedsvæsen efter hendes 
mening har kasseret næstekærlig-
heden og dens virkning. Vi må derfor 
genopfinde den. 

Hvordan det?
"Medicin får overtaget. Og i takt 

med et stigende forbrug kasserer 
man alt det menneskelige og det 
intuitive, som man burde kigge 
meget mere på i forbindelse med 
demens. Medicin virker hurtigt. 

Men den bliver en spændetrøje. 
Den pacificerer de syge, der så kan 
sidde som fanger i egen krop uden 
evne til at gøre opmærksom på 
behov. De bliver sløve og nemmere 
at have med at gøre. Den kultur i 
sundhedsvæsenet er elendig. Man 
kan kalde den ’det er nu engang 
sådan, vi gør-kulturen’. Den læge-
lige verden dominerer. Den anden 
verden med sygepleje og pædagogik 
bliver skubbet i baggrunden. Der er 
tilsyneladende ikke meritter i alt det, 
der handler om omsorg. Der bliver 
ikke forsket i, hvordan menneskelig 
kontakt kan helbrede.”

Ordet helbrede stikker ud, når 
vi taler om det sorte hul, de fleste 
frygter at havne i. May Bjerre Eiby 
insisterer og skriver i sin bog:

’Et år efter åbningen af Dagmars-
minde har vores beboere reduce-
ret deres demenssymptomer med 
gennemsnitligt mere end halvtreds 
procent. Udelukkende som følge af 
vores omsorgsbehandling’.

Vil du virkelig hævde, at demens 
mere eller mindre kan forsvinde? Er 
det ikke at give et meget spinkelt og 
reelt falskt håb?

”Jeg tror, vi har et potentiale. 
Der er noget, der tyder på, at vi kan 
mindske symptomer så meget, at 
disse mennesker dør af almindelig 
alderdom og ikke af sygdommen. 
Vi gør meget ud af at træne færdig-
heder. Ikke kun fysisk. Man taber 
evnen til at tale, skrive, løfte en 

OM May Bjerre Eiby

•  May Bjerre Eiby, 36, uddannet 
sygeplejerske og kandidat i 
sygepleje. 

•  Stifter og leder af demens-
plejehjemmet Dagmarsminde 
i Nordsjælland.

•  Anser demensområdet som 
en af de største udfordringer, 
vi står over for.

•  Dagmarsminde blev indviet  
1. februar 2016 og har ni 
værelser med ti beboere.

dagmarsminde.dk

Sygeplejerske May Bjerre Eiby har oprettet et plejehjem for demente, 
hvor nærvær, omsorg og livskvalitet vægtes højere end medicin

Omsorg 
er den bedste medicin
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digt. Stigmatiserende. Da man be-
gyndte at forstå, hvor vigtig berøring 
er, oplevede jeg, at der på pleje-
hjemmene blev brugt børster. Det 
kan måske være dejligt, men hvorfor 
bruger man ikke hænderne?”

May Bjerre Eiby har sine egne 
bestemte og erfaringsbårne plus- og 
minuslister. Hun lægger afstand til 
demensforeninger, når de arrangerer 
såkaldte huskedage. Hun kalder dem 
påtvungen teambuilding og finder det 
latterligt, ydmygende og spild af tid. 

Hvad er der galt? 
”Det er galt at operere med 

demente danskere som mennesker, 
der er ens og bare vil det samme. 
At tro, at deres pårørende også 
er ens og bare vil det samme. På 
huskedage bager man oven i købet 
huskekager. Det er en meget lav og 
derfor uheldig fællesnævner. Det er 
begrænsende. Jeg mener, at der er 
noget vuggestue over det.”

Men du arbejder så med ’kram-dig-
selv-dage’. Det kunne jeg godt opfatte 
som nedladende – eller?

”Vores beboere nyder det. De 
synes, det er rart, når de skal lære 
at sige noget positivt om hinanden. 
Det har en god effekt, når de lærer 
at elske sig selv og at elske andre. 
De får glæde af hinanden, og med 
den dynamik, der opstår, formår de 
også at kompensere for hinandens 
mangler.”

Tryghedskultur
Omsorgsoasen i Gribskov er no-
get særligt. Gennemført æstetisk 
indrettet med designermøbler fra 
halvtredserne, gode malerier, og 
loppefund der hygger. Vægten er lagt 
på hjemlig atmosfære. Inspirationen 
kommer fra en anerkendt norsk sy-
geplejerske, professor emerita Kari 
Martinsen, der giver Dagmarsminde 
smukke ord med på vejen:

bare sidde og stene med mærkelige 
bevægelser.”

Plus- og minuslister
Du vil også af med ’elektroniske kæle-
sæler, demensklovne, køer lavet af 
plastic, demenscaféer, rekonstruerede 
miljøer fra en svunden tid’?

”Ja. Det er unaturligt. Det virker 
ikke. Vi har at gøre med mennesker, 
der er mere eller mindre skadede. 
De har i forvejen svært ved at finde 
en mening og sidder med en tom-
hedsfornemmelse. Det bliver ikke 
bedre af, at man giver dem noget 
nyt, der er meningsløst. De bliver 
presset ind i yderligere sygdom, hvis 
man skaber scenarier, som ikke er 
ægte. Det er snyd, og det er uvær-

kop kaffe. Vi prøver at genskabe 
de tabte evner. Og lærer man så 
lige at skrive en sætning, så er det 
en sejr. Hvis vi til en sådan inten-
siv indsats brugte lige så mange 
penge, som medicinalindustrien 
bruger på store Alzheimers kon-
ferencer – jamen, er du sindssyg, 
hvor kunne vi nå langt.

Det ville også have stor betydning, 
hvis vi kunne starte tidligere i forlø-
bet. Hvis vi griber hurtigere ind med 
nærvær og skaber tillid, så kunne 
flere undgå de nederlag, der gør 
dem helt flossede. Nederlagsfølel-
sen skubber yderligere til en masse 
symptomer. Og medicinen skal som 
sagt væk. Når vi fjerner den, får vi 
mennesker, der kan meget mere end 

  May Bjerre Eiby, stifter og leder af 
plejehjemmet Dagmarsminde, springer op 
og falder ned på den gængse opfattelse af, 
hvordan demente skal behandles.

DEMENSPLEJEHJEM 
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’Tonen i rummet, som tillader 
forundringen at vokse frem, hjælper 
håndelag og hjertelag med at virke 
sammen, når instrumenter bruges 
sådan, at patientkroppen ikke blot 
betragtes som en ting, der skal gøres 
noget med, men at den agtes i sin 
sårbarhed, at den ikke krænkes eller 
sættes i forlegenhed’.

May Bjerre Eiby uddyber:
”Vi fjerner alt, hvad der kan min-

de om institution. Der må ikke stå 
en pakke med bleer på badeværel-
set. Vi har ikke fokus på, hvad man 
ikke kan. Vi satser på det, man kan. 
Omsorg skal fylde alt. Dag og nat. 
Vi har at gøre med mennesker, der 
skal forkæles og op på piede stalen, 
så de ikke længere lever med for-
nemmelsen af at være udstødte og 
nyttesløse. Beboerne skal have en 
slags VIP-status (en agtet person, 
red.) og vide, at vi vil lade dem 
blomstre med forskellighederne.”

Så herlige ambitioner er næppe 
gratis. Snarere ekstraordinært dyre?

”Nej. Ganske vist er prisen på et 
værelse over gennemsnittet. Men 

der er statslig regulering og mulig-
hed for boligstøtte.”

May Bjerre Eiby har aldrig 
forestillet sig, at der kun skal være 
tilbud til velhavende. Hun ser helst, 
at pladserne går til mennesker, 
der har de største behov. Og det vil 
sige mennesker med den sværeste 
demens. Der er i alt ni værelser med 
ti patienter inklusive et ægtepar.

’På Dagmarsminde forsøger jeg at 
skabe en tryghedskultur, som står i 
modsætning til den frygtkultur, man 
praktiserer i resten af samfundet. Jeg 
vil gerne inspirere verden til at tænke 
og handle ud fra det faktum, at vi er 
mennesker i kraft af hinanden. Vi 
holder hinandens liv i hænderne, og 
når et menneske med demens bliver 

taget i hånden, har det menneske intet 
at frygte. Vi er alle bange for at blive 
alene. Vi bliver aldrig alene, hvis vi har 
behov for hinanden’.

Så er spørgsmålet, hvordan May 
Bjerre Eiby vil bære sig ad med at 
inspirere hele verden, sådan som hun 
drømmer om? 

Men for den initiativrige og insi-
sterende er der ikke langt fra drøm 
til virkelighed.

”Vi har udviklet et akademi, der 
kan uddanne andre i vores metoder. 
Idéen er, at andre plejehjem kan 
blive certificeret som omsorgsoaser. 
Certificeringer skal medvirke til at 
forbedre folkesundheden. 

Vi har bidraget til den nationale 
handlingsplan for demens. Arki-
tekter dukker op for at se, hvordan 
Dagmarsminde er indrettet. Et utal 
af kommunal- og landspolitikere 
har lagt vejen forbi. Det har stude-
rende, plejehjemsledere og andre 
fagpersoner fra en lang række lande 
også. Der er stor interesse for vores 
visioner. Vi spreder erfaringerne.”

Intet mindre. 

Vi satser på det, 
man kan 
MAY BJERRE EIBY, 

LEDER AF DAGMARSMINDE

Grete Lindberg (tv) og færøske Marita Andrea Jensen (th) er begge nogle livstykker med spræl i. Grete Lindberg underviser daglig  
de andre på Dagmarsminde i gymnastik, mens Marita Andrea Jensen er mere til dans og sang. Her med May Bjerre Eiby i midten.


