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DEMENS: Ventelisten 
til friplejehjemmet 
for demente, Dag-
marsminde i Valby, 
er så lang, at stifte-
ren May Bjerre Eiby 
nu åbner et sanato-
rium for demente på 
Frederiksberg. 

VALBY: Siden det lille frip-
lejehjem for demente, Dag-
marsminde i Valby, tog i 
mod de første ti beboere i 
februar 2016, har interessen 
for at få en plads på hjemmet 
været kæmpe stor. I dag står 
der omtrent 200 på venteli-
ste til stedet, der kalder sig 
for en omsorgsoase, da man 
blandt andet arbejder mål-
rettet med at mindske bru-
gen af medicin til beboerne 
og erstatte det med nærvær 
og omsorg. Med gode resul-
tater til følge. Stifteren er 
sygeplejersken May Bjerre 
Eiby, der siden ungdommen 
har brændt for at skabe bed-
re vilkår for demente. Hun 
har allerede opnået gode 
resultater for beboerne på 
Dagmarsminde, og har læn-
ge ønsket at brede plejehjem-
mets koncept ud i større 
skala. I første omgang åbner 
hun til 7. januar et dagshjem 
med behandling til demente, 
Søstersanatoriet på Frede-
riksberg.

- Vi føler os inspireret og 
næsten også forpligtet til 
at række ud til endnu flere. 
Der er et pres på Dagmars-
minde, og ventelisten ligger 
altid på omtrent 200. Der er 
selvfølgelig udskiftning, 
men fordi vi er et lille sted, 
rykker det sig ikke særlig 
meget. Så folk på venteli-
sten er desperate og ringer 
og spørger, hvor de står. Vi 
sidder tit med en dårlig følel-
se, fordi vi næsten ikke kan 
holde ud at høre de histori-
er, folk fortæller. Det er des-
værre ofte dårlige historier 
om folk, der sidder alene på 
plejehjem, hvor der ikke 
sker noget. Eller hvor de bor 
hjemme og ægtefællen er 
ved at være slidt op, og det 
går ud over hele familien. Så 
de spørger, om vi ikke kan 
bygge til eller på anden vis 
udvide pladsen, siger May 
Bjerre Eiby.

May Bjerre Eiby ville 
egentlig gerne åbne et stør-
re Dagmarsminde, bygget 
på de samme værdier, men 
efter halvandet års forsøg 
på at finde en kommune, der 
ville være interesseret i at 
samarbejde, har hun opgi-
vet.

- Jeg har investorer, som 
gerne ville investere i et sted 
med plads til 100 beboere 
fordelt på mindre afdelin-
ger, en slags Dagmarsmin-
de-by. Jeg har også tegnet 
det. Men der er kommet en 
lov om, at man aftaler en fast 

takst med kommunen, og 
priserne i det offentlige føl-
ger ikke med prisudviklin-
gen. Hvis man for eksempel 
har en takst på 1800 kroner 
nu, er der noget, der tyder 
på, at den ryger ned på 1300 
kroner i døgnet. Jeg har 
brugt meget energi og tid på 
at finde ud af, om kommuner 
i hele landet vil satse på et 
større Dagmarsminde. Men 
det er lukket land. Der er in-
gen kommuner, der vil beta-
le, hvad det koster, siger May 
Bjerre Eiby.

Indhold i hverdag
Derfor har hun besluttet sig 
for at åbne søstersanatoriet 
på Frederiksberg, hvor de-
mente, der enten bor på ple-
jehjem eller i eget hjem, kan 
komme en eller flere gange 
om ugen, alt efter behov. Et 
sted, hvor der er tænkt over 
alt fra den konkrete omsorg 
med velvære som massage 
og varmtvandsbassin til 
æstetikken, med lys ind af 
masser af vinduer og blom-
ster på bordene.

- Så kommer de om mor-
genen og tager hjem om af-
tenen. På søstersanatoriet 
bliver de mødt med omsorg, 
gåture, frisk luft, de kom-
mer ud og ser på naturen og 
bymiljøet på Frederiksberg. 
Der vil også være træning, 
øvelser, træning for hukom-
melsen og sprogtræning. Vi 
får varmtvandsbassin og de 
kan få massage. Vi vil få dem 

til at føle sig som noget sær-
ligt. Det giver dem noget at 
stå op til om morgenen,  for-
tæller May Bjerre Eiby.

Demente bliver typisk uro-
lige om natten, og håbet er 
blandt andet, at behandlin-
gen på søstersanatoriet kan 
give de demente en bedre 
nattesøvn, fordi der er ind-
hold i deres hverdag.

- Når de er mere på, når de 
er vågne, vil de sove bedre 
om natten. Men der vil også 
være masser af hvile og en 
fast struktur. Det vil være 
lidt gammeldags, og det er 
også derfor, vi har kaldt det 

et sanatorium. Det vil min-
de om Dagmarsminde, siger 
hun.

Det vil koste 2000 kroner 
om  dagen at komme på sa-
natoriet, og May Bjerre Eiby 
er klar over, at mange ikke 
vil få råd.

- Man skal arbejde lang-
somt med disse mennesker. 
Man skal være der for dem 
hele tiden. Der skal også 
være mad hele dagen osv. 
Men det er selvfølgelig man-
ge penge, siger hun. 

- Jeg bakker op om vores 
velfærdssystem og at alle 
kan få hjælp, men jeg er nødt 
til at gøre noget. Mange har 
ikke råd, men der er også 
nogen, der har. Dem kan vi 
hjælpe. Nogen vil desuden 
have råd til at komme én 
gang om ugen. Jeg vil vise 
det offentlige, hvad man kan 
gøre for et bestemt beløb. 
Der bliver flere demente og 
om 20 år vil der være dobbelt 
så mange. Det måske derfor, 
kommunerne skruer priser-
ne ned, men det vil bare føre 
til flere udgifter til indlæg-
gelser mm. Så jeg føler, jeg 
er nødt til at gøre noget, og 
vise, hvad man kan gøre for 
demente, siger hun.

Læs mere om Dagmars-
mindes lillesøster på www.
soestersanatoriet.com. Der 
er plads til 12 patienter ad 
gangen på sanatoriet, og in-
teressen er stor - men der er 
stadig plads til flere, oplyser 
May Bjerre Eiby. can

Dagmarsminde får lillesøster
Mange ønsker en plads på friplejehjemmet Dagmarsminde. Nu åbner stifteren  May Bjerre Eiby, her fotograferet ved morgenmaden på Dagmarsminde kort efter åbningen, et 
sanatorium på Frederiksberg, hvor demente kan komme om dagen.  Foto: Kenn Thomsen.

»  Vi føler os inspireret 
og næsten også for-
pligtet til at række ud 
til endnu flere. Der er 
et pres på Dagmars-
minde, og ventelisten 
ligger altid på omtrent 
200. Der er selvfølgelig 
udskiftning, men fordi vi 
er et lille sted, rykker det 
sig ikke særlig meget. 

May Bjerre Eiby, plejehjems-
leder, Dagmarsminde




