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FLERE PENGE ER
IKKE HELE SVARET

Der er brug for at stille på rigtig mange skruer, hvis vi skal undgå situationer som dem,
TV2 har dokumenteret i ældreplejen, lyder det fra to borgmestre og en rådmand.

tekst MADS BRANDSEN

D

et kan være
fristende for kommunalpolitikere
at råbe ”send flere
penge” i retning
af Christiansborg,
men når det kommer til at undgå omsorgssvigt i stil
med dem, der dokumenteres i TV2’s
”Plejehjemmene bag facaden”, er flere
penge ikke hele svaret.
– Når jeg får henvendelser fra borgere, hvor det ikke er gået helt godt på
et af vores ældrecentre, handler det
nærmest altid om måden, vi agerer
på. Om hvordan vi møder borgerne.
Om empati. Derfor tager vi i den
kommende tid en snak med lederne
på plejehjemmene og sørger for, at
medarbejderne introduceres grundigt til jobbet, siger Nordfyns borgmester Morten Andersen (V).
Han giver ingen garanti for, at alt er
perfekt i den nordfynske ældrepleje,
og det er partierne bag budgettet også enige om. Derfor er de tre millioner kroner ekstra på vej til hjemmeplejen næste år og yderligere midler i
årene frem.
I Thisted blev borgmester Ulla Vestergaard (S) meget berørt af at se
dokumentaren.
– Det gør ondt at se på, og det store
spørgsmål er, hvordan personalet
kan komme helt derud. Vi må arbejde på, at det ikke sker, og det er en

fælles opgave. Jeg tror ikke, at der er
mange mennesker, der ville opføre
sig som de ansatte i dokumentaren.
Der er en grund til det, siger hun.

Flere tilsyn duer ikke
Fra flere sider foreslås det at indføre
flere tilsyn på plejehjemmene. Men
det tror Ulla Vestergaard ikke på.
– Glem det. Det er ikke det, der vil
flytte noget. Det handler om kulturen, medarbejdernes uddannelse og
en masse andre aspekter, siger hun,
der efter dette magasins deadline
mødes med sin social- og sundhedsdirektør og formanden for Social- og
Sundhedsudvalget for at drøfte eventuelle fremtidige tiltag.
I Odense har ældre- og handica-

Det gør ondt
at se på, og det
store spørgsmål er, hvordan
personalet kan komme helt
derud. Vi må arbejde på, at
det ikke sker, og det er en
fælles opgave.
Ulla Vestergaard (S), borgmester, Thisted

prådmand Søren Windell (K) en hel
stribe møder i kalenderen.
– Vi tager rundt på alle plejehjem
sammen med ældrerådet for at møde
beboere og pårørende for at høre,
hvordan det går. Jeg har allerede været meget rundt, og jeg tror egentlig
godt, borgerne ved, at de bare skal
kontakte mig eller andre i udvalget,
hvis de er utilfredse, siger han.

For lavt serviceniveau
Heller ikke han mener, at det hele
handler om penge. Fakta er dog, at
Odense har et lavt serviceniveau på
ældreområdet. Så lavt, at han appellerer til et løft.
– I min tid har jeg ikke været med
til andet end at spare. Men nu er det
nok. Vi kan ikke skære mere, og de
ældre skal ikke finde sig i det. Jeg
synes ikke, at vi kan være vores serviceniveau bekendt – heller ikke i
Odense. Jeg har bemærket, at Mette
Frederiksen er børnenes statsminister. Men hun er altså også de ældres,
siger Søren Windell.
Han opfordrer også til, at kommunerne som arbejdsgivere smider
fløjlshandskerne.
– Vi er nok for bange for at fyre. Vi
omplacerer hellere. Det duer ikke, at
vi er så handlingslammede. For jo,
det koster at fyre folk, men det er også
dyrt at lade være. Det kan vi se i dokumentaren, siger han. • mdbr@kl.dk

