
Eden Alternativets mission: 
 
At forbedre oplevelsen af trivsel og vækst 
hos de mennesker, der er afhængige af 
omsorg og støtte – og hos de mennesker, 
som giver omsorg og støtte. Dette gøres ved 
at transformere kulturen dér, hvor de bor 
og arbejder, så ligeværdige, hjertevarme 
relationer opstår.  
  
De 10 principper, der ligger til grund for 
Eden Alternative.  

1. De tre plager, ensomhed, kedsomhed og 
hjælpeløshed – tegner sig for størstedelen 
af lidelse blandt mennesker, der 
institutionaliseres, for de er afhængige af 
omsorg og støtte.  

2. Ligeværdige, hjertevarme fællesskaber, 
centreret om disse mennesker, forpligter 
sig til at understøtte levesteder, hvor livet 
udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt 
med andre mennesker, uanset alder og 
formåen, såvel som dyr og planter. Det er 
disse relationer, som giver alle – børn – 
unge – voksne og gamle - mulighed for et 
liv værd at leve.  

3. Kærlige relationer er modgiften til 
ensomhed. Mennesker, som er afhængige 
af omsorg og støtte, fortjener en let og 
naturlig adgang til relationer med 
mennesker i forskellige aldre, og med dyr i 
hverdagen. 

4. Ligeværdige, hjertevarme fællesskaber 
fylder dagene med variation og spontanitet 
– modgiften til kedsomhed. Dette 
muliggøres i omgivelser, hvor noget 
uventet og uforudsigeligt kan opstå.  

5. Ligeværdige, hjertevarme fællesskaber 
sikrer muligheder for at give, såvel som 
modtage omsorg. Dette er modgiften til 
hjælpeløshed.  

6. Meningsløse aktiviteter nedbryder den 
menneskelige sjæl. Muligheden    

for at gøre dét, vi finder mening i, 
er essentiel for menneskets 
sundhed.  

7. Nødvendig medicinsk og fysisk behandling 
skal understøtte omsorgen - ikke være 
styrende i hverdagen.  

8. I ligeværdige hjertevarme 
fællesskaber, ærer man hinanden, ved 
at nedtone en topstyret, bureaukratisk 
ledelse. Der arbejdes konstant på at 
placere flest mulige beslutnings-
processer hos beboerne eller dem, der 
er tættest på dem. 

9. At skabe ligeværdige, hjertevarme 
fællesskaber centreret om den enkelte 
beboer er en evig proces, da menneskets 
vækst aldrig må adskilles fra dets liv.   

10. En klog, engageret ledelse er hjerteblodet i 
kampen for at overvinde de tre plager. 
Intet kan erstatte denne ledelse.  
  

Bill Thomas   
  

 
 
 
 
 
 
 

Plejecenter Højager  
Vejle Kommune   
  
Et sted hvor livet er værd at leve!  
  

 
  
  
  
  

” At leve er ikke nok. Solskin, frihed og 
en lille blomst må man have”  

  
H.C. Andersen: Sommerfuglen.  

  
Højagercentret er påbegyndt en  
kulturændring  
  
– fra at være sygdoms-, svagheds- og 

behandlingsorienteret til at være 
orienteret mod  

– det, at livet skal leves og at vi alle 
kan udvikle os så længe vi lever  

– fra fokus på det vi ikke længere kan 
til fokus på alt det vi kan  

– fra at være passive modtagere til at 
være aktive deltagere  

  
Plejecenter Højager 2018  

 
 
 
 



Højagercentret er blevet inspireret af  
den amerikanske læge Bill Thomas, 
som har udviklet: ”Eden Alternative”,  
som bedst kan oversættes til: 
”Kunsten at skabe små hjem, hvor livet 

er værd at leve”  
  
  
Eden Alternative er IKKE et religiøst 
anliggende, men bygger på antagelsen 
om, at beboere på traditionelle 
plejehjem i mere eller mindre grad er 
plaget af følelsen af ensomhed, 
kedsomhed og hjælpeløshed.  
  
Antagelsen er også at alle mennesker 
har brug for:  
1. at være til nytte og at der er brug 

for én  
2. at bevare sin værdighed og 

selvværdsfølelse  
3. at give omsorg 4. at give og modtage 

nærvær.  
  
  
For at opnå dette og modvirke følelsen 
af ensomhed, kedsomhed og 
hjælpeløshed, arbejder vi hele tiden 
med følgende forskellige muligheder.  
  
1. Skabe mening og forøgelse af den 

enkelte beboers selvværd gennem, 
størst mulig selvbestemmelse om 

egen situation og dagligdagens 
gøremål  

   
2. At der i hverdagen både er 

planlagte og spontane aktiviteter  
– gerne aktiviteter der udfordrer  

3. Opbygning af stimulerende 
omgivelser, hvor alle sanser 
tilgodeses  

4. Fokus på det beboerne kan og 
konstant give anerkendelse og 
omsorg til den enkelte  

5. At der gives mulighed for 
meningsfuld omsorg til andre 
levende væsener  

6. At skabe ældrebaserede 
fællesskaber, hvor planter, kæledyr 
og børn bliver en del af hverdagen.  

7. Opbygning af venskaber mellem 
beboere, medarbejdere, dyr og børn.  

8. Medinddragelse af pårørende og 
frivillige i hverdagen.  

  
  
Værdierne bag idéerne er et 
helhedsorienteret menneskesyn, hvor 
respekten og omsorgen for det enkelte 
menneske sættes i centrum, og hvor det 
enkelte menneske udvikling fortsætter 
gennem hele livet.  
  
At indføre denne kulturforandring, kan 
sammenlignes med at skabe en have, 

hvor jorden først skal forberedes, 
derefter skal der sås, og så skal 
planterne gødes og passes og plejes, for 
at de kan gro. Nogle dage kan der så 
efter en tid høstes masser af frugt, og 
andre dage mindre. Nogle dage er der 
tilpas med solskin og regn og andre 
dage er der frost.   
  
  
Dette for at sige, at det ikke er en 
kulturforandring der sker fra dag til 
dag. Erfaringsmæssigt varer det op til 5 
år, før kulturændringen slår igennem.  
  
  
Højagercentret blev den 1. februar 2012 
registreret som er Eden plejehjem, og vi 
er overbeviste om, at vi med tiden vil få 
en dejlig ”have”, og håber at alle med 
tilknytning til ”Højagercentret” vil tage 
del i skabelsen og videreudviklingen af 
denne.  
  
  
  


