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OMSORGSOASEN

KJÆRLIGHET. 
IKKE KJEMI.

Tiden er inne til å løfte opp omsorg som 
behandlingsform i helsevesenet. Vi trenger 
større balanse mellom naturvitenskapen og 

humanismen, mener May Bjerre Eiby.

TEKST: OLE J. ASKELAND FOTO: MERETHE OPSTAD CLAUSEN 

May Bjerre Eiby var 17 da hun gikk inn døren til 
pleiehjemmet på Sjælland i Danmark. Skole
eleven skulle møte arbeidslivet. Forberedt 
var hun ikke, ikke i det hele tatt parat til å 

konfronteres med det hun beskriver som grimt, med brett 
av plast og trillebord av stål og lukt av tiss og linoleum 
som strekte seg nedover de lange gangene, under det 
skingrende lyset i takene og inn på rommene hvor de 
eldre og syke satt.

– Der var pasienter som var lei seg og ropte på personalet 
fra rommene sine. Mange var misfornøyde og sure. Blant 
de ansatte var tonen grov, høyrøstet. Sånn var det første 
pleiehjemmet mitt. Samtidig så jeg hvilken mulighet det 
var til å gjøre en forskjell for mange mennesker. Jeg valgte 
å bli sykepleier, forteller May Bjerre Eiby.

Noen år seinere ble hennes far dement. Han endte 
opp på det samme pleiehjem hvor hun selv startet 
yrkeskarrieren. – Forholdene var de samme, det var ganske 
forferdelig. Far døde av omsorgssvikt etter et halvt år, da 
var han nettopp fylt 70, sier May.

Det var nettopp de eldre hun som nyutskrevet sykepleier 
ønsket å arbeide for. 

– De eldre er de mest sårbare og har mest bruk for 
vår hjelp. Det blir også flere og flere av dem, og de lever 
stadig lengre, med stadig høyere kostnader for samfunnet, 
argumenterer hun.

Nå er det drøye to år siden hun åpnet demens

pleiehjemmet Dagmarsminde på Sjællland. Det er lite 
hjem, privat drevet og offentlig finansiert, med 11 beboere. 
Hun kjempet det fram, finansieringen satt langt inne. Men 
det var også svar på et behov. Kurven over mennesker 
med demens stiger hurtig, og May Bjerre Eiby vil gi dem 
en ny og langt mer human hjelp, der de får utvikle seg med 
utgangspunkt i sine egne livsvilkår. Det handler om omsorg. 
Og det kan overføres til hele helsevesenet, mener hun.

I sin bok fra i fjor, «Når omsorg er den bedste medisin», 
skriver Eiby:

«Hvis en person har behov for hjelp, kan vi velge å stille 
betingelsesløst opp. Ikke minst i troen på at alle mennesker 
har like stor betydning. Vi kan vise hverandre tillit, pakke 
fordommene vekk og sette oss i den andres sted, uten å 
forvente å få noe igjen. Hos mennesker med demens er 
disse grunnprinsippene for omsorg helt avgjørende for 
overlevelse. Den eneste vei til bedring og livsglede. Men 
vårt helsevesen har dessverre kassert nestekjærligheten 
og dens virkning. Derfor må vi gjenoppfinne den» 

Ser vi mennesker som er syke og svakere som mindre 
verdifulle?
– Samfunnet er skrudd sammen sånn at vi skal være til 
nytte, vi skal ha en økonomisk effekt. Men vi tenker, selv 
om det ikke er helt riktig, at de eldre ikke kan brukes til 
noe, de har ikke betydning lenger. Det er liv og så er det 
alderdom. De har levd. Jeg har selv tilbøyeligheter til å se 

MAY BJERRE Eiby så hun kunne gjøre 
en forskjell og åpnet demenspleiehjem 
der omsorg er beste medisinen.

ALLE HVERDAGER er det en time med 
trening på Dagmarsminde. (Foto: Dagmarsminde)
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– Uansett hvor mye vi 
mennesker streber etter 
å klare oss selv i enhver 
livssituasjon, kan vi ikke 
endre det faktum at vi er 
avhengig av hverandre. 
May Bjerre Eiby i boken «Når omsorg er 
den bedste medicin», skrevet i samarbeid 
med Jakob Vedelsby.

fakta

 » Demens er en fellesbenevnelse på sykdommer som 
rammer flere av hjernens funksjoner. Alzheimers er 
mest vanlig. 

 » Som oftest fører sykdommen til dårlig hukkommelse 
og språkvasker. Det er også vanlig å ha problemer med å 
orientere seg og å utføre daglige gjøremøl. Personligheten 
endrer seg.

 » Over 70 000 nordmenn lever med demens. Ettersom 
vi blir stadig flere eldre, vil også flere få demens. 

det sånn. Og motsatt, når du er eldre, og kjenner at du 
ikke har betydning, så får du følelsen av meningsløshet. 
Eldre er en utsatt gruppe, spesielt gjelder det mennesker 
med demens. For når man blir eldre, er man avhengig av 
andre, og det ser vi på som noe forferdelig. 

Hvordan har helsevesenet sviktet?
– Hele problemet er at det nesten utelukkende bygger på 
naturvitenskapelige verdier. At man skal kunne løse ting 
mekanisk, med resultater her og nå. Fokus er teknologisk. 
Da fjerner man seg fra de gamle sykehjemdydene, dem som 
har eksistert siden 1800tallet, betydningen av berøring, 
være ute, være nær.

Mer empati, mer kjærlighet, og ikke kjemi, sier du? 
– Man begynner å medisinere med beroligende, smerte
stillende og antipsykotiske medisiner. Men det gir 
startskuddet til et helt nytt sykdomsbilde. Medisinene 
gjør beboerne trøtte, deres naturlige reaksjoner dempes, 
medisinene får dem til å føle at alt er uten mening. De 
prøver å kjempe seg bort fra meningsløsheten, uten 
hell. Så reagerer de med uro og aggresjon, og så skrus 
medisineringen ytterligere opp. På dette stadiet skal det 
ofte store mengder medisin til for at pasientene faller til 
ro. De blir likegyldige, stopper å spise og drikke og legger 
seg til for å dø. Årsaken til døden kan være at vi ikke gir 
mennesker med demens andre muligheter. 

May Bjerre Eiby kaller det å gi sløvende medisin til 
mennesker med demens for maktbruk på linje med å 
legge folk i tvangstrøye. 

– Det må være som å ligge i en seng med en svært 
tung dyne over seg. Man kan ikke fjerne. den. I stedet blir 
dynen tyngre og tyngre, til man er avsindig av desperasjon 
og angst. 

En rekke medisiner er ikke en gang tillatt på Dagmars
minde?
– Mange av våre beboere satt i kjørestol eller brukte 

krav til dokumentasjon; hvordan ser handlingsplanen ut, 
hvordan dokumenterer vi maktbruk, sånne ting, selv om vi 
ikke bruker makt. Mens staten har satt opp arbeidsmålene 
punktvis, driver vi etter et menneskesyn.

Så hvordan lykkes med å opphøye omsorg som 
behandlingsform?
– Skal vi påvirke pleiepersonalet til å gå til ytterligheter for 
mennesker som har fått demens , og fortsette å håpe og tro 
på humane løsninger også når beboerne har eksempelvis 
en psykotisk adferd, er vi nødt til å si at beroligende og 
antipsykotiske medisin aldri er løsningen.

– Samtidig må vi skape forståelse i samfunnet for at 
de eldre koster mindre hvis vi viser dem nestekjærlighet. 
Jo mer vi satser på omsorg, desto mindre koster det. 
Beboerne klarer mer, de behøver ikke medisiner, blir 
friskere og kan bidra. Omsorg kan være effektivt.

Hvordan?
– Helt ned i det daglige – i detaljene i hverdagen – må vi 
yte omsorg. Vi må skape større likeverd mellom omsorg 
og medisin. Dette er metoder brukt på 1800tallet, på 
Florence Nightingales tid, i tiden med sanatorier for 
tuberkuløse. Den gang hadde man ikke annet. Nå har vi 
gått bort fra de humanistiske metodene, vi smiler litt av 
dem. Men vi må mer tilbake til det gamle. Får vi ikke til 
dette løftet, går det galt. Men så vanskelig trenger det 
ikke å være. 

ET LIV med demens skal være meningsfylt. 
(Foto: Dagmarsminde)

rullator da de flyttet inn. I dag kan alle bevege seg på 
egne ben, og bare en av dem klarer ikke trappene. Det er 
tale om en bemerkelsesverdig forbedring, og den er ikke 
bare fysisk. De har fått bedre overblikk og større evne til 
konsentrasjon. Det er ikke sånn at punkt 1 er at vi ikke 
skal medisinere. Men bruker vi omsorg, ser vi at de ikke 
trenger medisinene, sier hun og fortsetter:

Om en beboer sitter og smiler, hvorfor skal hun da ha 
antidepressiva? Etter få dager hos oss får beboerne det 
markert bedre, selv om de var dopet ned da de kom. Det 
skjer noe med deres selvfølelse. Og når det får det litt 
bedre, og vi fjerner medisiner, får de det enda bedre. De 
kan skrive navnet sitt igjen, reise seg fra stolen, le høyt. Vi 
har glemt at disse menneskene er nettopp mennesker, og 
da må de få føle. Har man en periode der man er nedtrykt, 
så kan man komme gjennom den. Er man urolig, har vi flere 
andre virkemidler i omsorgen enn en pille med et bestemt 
stoff. Vi må være tilstede for dem hele tiden, og til sist kan 
vi finne en løsning. Beboeren kan stadig være urolig, men 
mindre urolig, og det er bedre enn at han sover. 

Hvordan har det dere gjør på Dagmarsminde over
føringsverdi?
– Jeg mener dette gjelder på alle områder. Vi må stille 
spørsmålet: Kan jeg bruke omsorg i stedet for noe annet? 
Vi skal ikke legge bort den medisinske behandlingen, 
men skape mer likevekt. Innen omsorgen for syke barn. 
Innen onkologien, for eksempel når pasienten har fått en 
prognose. Innen mental helse, med trening, fellesskap, 
mer oppmerksomhet og aktivitet som er tilpasset alder, 
sykdom og evner. Dette koster ikke mer enn at folk går 
omkring i årevis med sykdommene sine uten å bli bedre, 
og til slutt virker ikke medisinene lengre.

Ser dere ringvirkninger av arbeidet på Dagmarsminde?
– Vi ser mange muligheter, men jeg synes ikke det er 
så mange andre som gjør det. Vi opplever enormt med 
oppbakking, også politisk. Men samtidig også en mistro. 
Det sies at vi kan gjøre hva vi gjør, fordi vi er privatdrev
ne eller fordi vi har de rammene vi har. Jeg opplever at 
folk tenker at det hele er fint, men litt naivt.

Det er også mulig å se det som at dere leverer kvalitet 
når dere jobber for en mest mulig naturlig omsorg, og 
har som tanke at alle på Dagmarsminde er sammen om 
å skape best mulig dager?

– Noe av det vanskelige er at stat og kommuner 
definerer kvalitet på en helt annerledes måte enn hva vi 
gjør. Hos tilsynsmyndighetene handler det om å oppfylle 

Den lille hjerteboken  
av Grete Kvalheim

Denne boken er laget spesielt til deg som 
har opplevd uønsket seksuell oppmerksom-
het, krenkelser, trakassering, voldtekt eller 
seksuelle overgrep. 

Tanken er at du kan bruke den som notat-
bok eller dagbok, der du kan notere ned 
viktige følelser og refleksjoner. Vi tror at det 
å skrive litt hver dag i en måned kan være 
en fin tilnærming for å få ut litt av sinnet, 
fortvilelsen og frustrasjonen du kjenner på. 
For skriving er egenterapi! 

Underveis i skriveprosessen vil du hver dag 
finne en hilsen ell er et lite dikt fra en som 
selv har opplevd overgrep, og som vet hvor-
dan du har det. 

Boken bestilles på grete@bokstavforlag.no

Humper i veien 
av Dag Lieungh

Humper i veien er en sterk personlig historie om 
Dags møte med egen sykdom og psykiatrien i  
Rogaland. En bok som på ærlig vis og med stor 
innsikt forteller om møter mellom mennesker 
uavhengig av tittel. Boken anbefales for alle som 
arbeider med mennesker enten det er i kommune 
eller helseforetak. 

Dette er viktig lesning for studenter, ledere, planleg-
gere og politikere. Den gir en personlig og engasje-
rende tilnærming og er et godt supplement til lover, 
rundskriv og forskningsresultater. Dags historie kan 
bidra til å finne løsninger i fremtiden. Boken kan 
også leses av de som har en motbakke i livet.  
Det finnes håp!

Boken bestilles på epost:  dag.lieungh@lyse.net Dag Lieungh
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