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E r der brug for en
bedre uddannelse af
social- og sundheds-
personalet, eller er
det i virkeligheden
noget helt andet, der
skal til for at sikre
en god og værdig æl-
drepleje?

Senest har TV 2-dokumentaren ”Pleje-
hjemmene bag facaden” gjort spørgsmålet
aktuelt igen. Formåske kunne en bedre
uddannelsemed endnumere fokus på fag-
ligheden have forhindret episoderne, hvor
dementeældre blev udsat for omsorgssvigt
på to plejehjem i Aarhus og Randers.
Uddannelsen til social- og sundhedsas-
sistent er senest ændretmed virkning fra
2017. Det er altså først i år, at de første er
blevet færdige siden da.
Og det er ikke uddannelsen, der er proble-
met, mener sektorformand for social og
sundhed i fagforbundet FOA, Torben Klit-
møller Hollmann.
–Det er folk, der leder efter et quick fix, der
siger, at vi skalændre uddannelsen.Det er
ikke det, der er problemet. Jeg ermegetmere
optaget af, atman gør noget vedmåden,man
håndterer elever på arbejdspladserne. Det
handler blandt andet omat give de elever,
der kan og vil faget, en elevkontraktmeddet
samme, siger han.

Flere med anden baggrund
Han ser også gerne, at man i højere grad
tager voksne ind på uddannelserne, der
tidligere har arbejdet i en anden branche.
Det kan være personer, der har arbejdet
med kundeservice på restauranter eller
– helt aktuelt – i Københavns Lufthavn,
der som følge af coronavirussenmå fyre
mangemedarbejdere.
– De kan noget andet end de nyuddannede,
og de giver en god blanding på arbejdsplad-
serne, så vi afspejler det omgivende sam-
fund, siger han.
Hvad ville du ændre, hvis du kunne
bestemme?
– Jeg ville bruge kræfterne på at sikre, at de
nyuddannede kan bruge kompetencerne og
har indflydelse på deres eget arbejde. Der
er formange, der forlader jobbet, fordi de
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ikke kan gøre det godt nok. Det slider på
dem, siger han.
Torben Klitmøller Homannmener dog,
der er brug for et øget fokus på demens
og psykiatri. Det kan være i form af en
diplomuddannelse.
Det er Nis Peter Nissen, direktør for Alze-
heimerforeningen, helt enig i.
– Vores grundlæggende holdning, at der
skal større fokus på demens i uddannel-
sen af både pleje- og sundhedsfagligt per-
sonale. Vi har brug for en større forståelse
for demens, og det er det, dokumentaren
egentlig viser os, siger han.
Han efterspørger et nationalt efteruddan-
nelsesprogram a la Silviahemmet i Sverige,
hvor deltagerne opnår en certificering.
Programmet har navn efter dronning Sil-
via, der er protektor.
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–Den bygger på en systematiseretmetode,
på team-samarbejde og på en personcen-
treret demensfaglighed. Allemedarbejdere
får uddannelsen samtidig ude på arbejds-
pladsen, og samtidig får ledelsen en uddan-
nelse i demensfaglighed. Det ville passe
som fod i hose i forhold til demenshand-
lingsplanen, siger Nis Peter Nissen.
Certificeringen betyder samtidig, at alle
deltagere skal have fornyet uddannelsen
hvert tredje-femte år.
– Hvis vi kaster lige så mange milliar-
der efter det her, som vi har gjort efter
godmad og værdighed – så kan vi komme
langt, siger han.

Mere tydelig faglighed
Karen Brix Roed er uddannelseschef ved
SOSUØstjylland. Hun er enigmed Torben
Klitmøller Hollmann i, at der ikke er brug
for at ændre ved selve social- og sundheds-
uddannelserne. Det er for tidligt.
–Med 2017-reformen har vi fået en anden
tydelighed i uddannelsen, blandt andet i
form af det klinisk-faglige på assistentud-
dannelsen. Der er en anden fagidentitet

end tidligere, og de første er lige blevet fær-
dige i november 2019. Derfor har vi ikke set
effekten af ændringerne endnu, siger hun.
Setmed hendes briller handler TV 2-do-
kumentaren ikke såmeget ommanglende
kompetencer hosmedarbejderne – snarere
om dannelsen.
– Vi har haftmeget fokus på faglighed og
knapt såmeget fokus på, omman er i stand
til at reflektere over det, man gør. Sosu-ar-
bejdet handler om relationer, og jeg er ikke
sikker på, at vi er gode nok til at tale om de
personlige kompetencer, faget kalder på.
Det er nok det allervigtigste – atman evner
at se indad og tage sin opgave op til revi-
sion, og ikkemindst atman har en kultur,
hvorman siger fra over for hinanden.
Karen Brix Roed er enigmedNis Peter Nis-
sen i, at der skal øget fokus på demens.
–Der er behov for en specialuddannelse. Det
ermed til at løfte de andre i teamet, og det
giver bedre arbejdsvaner, siger hun.
For at gøre demensen somsygdommere
konkret formedarbejderne harmanpå
SOSUØstjylland købt en såkaldt demenssi-
mulator, der er en container, der er indret-

tet somet hjem.Her kanmanopleve at lide
af demens i 22minutter.Manbliver guidet
af en stemmeog skal forsøge at løse nogle
hverdagssituationer.Mendet kan ikke lade
sig gøre, ogmanoplever atmiste kontrollen.
Konceptet kommer fraHolland, og der er
store forventninger til den.
–Vi tror, den kan væremed til at skabe no-
get forståelse ogmotivation og huske os på,
atman skal agere og tænke anderledes, når
manharmedborgere, der lider af demens at
gøre, sigerKarenBrixRoed, der på faldere-
bet gerne vil have et positivt budskabmed:
– Der er ikke noget quick fix her. Der erme-
get, der skal gå op i en højere enhed i æld-
replejen. Kompetencer er en stor del af det.
Jeg ved godt, dokumentaren viser nogle
uheldige eksempler, men generelt kigger
man altsåmed stor interesse på os i Dan-
mark og resten af Skandinavien, for der er
ingen steder i verdenmed samme høje kva-
litet i ældreplejen.• mdbr@kl.dk

Der er brug for at skabe mere forståelse
for demens blandt sundhedspersonalet.
SOSU Østjyllands demenssimulator er
måske en del af svaret.
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