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Én beboers misbrug
kan fylde meget
Vi forventer ikke, at beboe-
re holder op med at drikke,
når de kommer hos os, for-
tæller social- og sundheds-
assistent på plejecenter.

tekst ULLA ABILDTRUP

løsningen, så plejepersonaletmed en re-
spektfuld tilgang fremhæver fordele ved at
undlade at drikke alkohol. Og så har pro-
jektet vist, at alkoholfrie øl kan være en fin
erstatning i flere tilfælde. Her et uddrag af
et interviewmed enmedarbejder:
”Der var en, som ikke kunne acceptere kun
at få to øl om dagen, så han fandt ud af, hvor
de stod. Da der blev låst af, blev hanmeget
gal på os, udadreagerende og kunne ikke
forstå det. Så fik han en kasse alkoholfri øl
ind til sig og lov til selv at administrere den,
og det gik egentlig fint nok. Han opfattede
ikke, at det var alkoholfri øl.”
Den nævnte beboer var dement, hvilket
gælder en stor andel af beboerne på pleje-
centre, og ifølge SørenHarnowKlausen kan
demens også få borgere til at glemme deres
behov for og lyst til alkoholen, hvilket kan
reducere et eventuelt alkoholproblem.
I de kommende årtier vil andelen af dan-
skeremed anden etnisk baggrund på pleje-
centrene stige.Mange af demhar nultole-
rance overfor alkohol, hvilket kan give nye
udfordringer i ældreplejen, vurderer Søren
HarnowKlausen og påpeger endnu en gang,
at dermangler retningslinjer på området.•

Rikke Kristiansen har arbejdet 12 år
som social- og sundhedsassistent på
Plejecenter Bakkeager i Vejle. Hun ople-
ver ikke alkohol som et stort problem på
plejecentret, men det sker, at der flytter
beboere indmed etmisbrug:
–Vi har af og til alkoholikere blandt be-
boerne, og de kan give udfordringer. Det
sker, at de falder, de bliver også glemsom-
me. I nogle tilfælde tager deres familier
afstand fra dem.Mankan både blive irri-
teret og trist tilmode og få lyst til at fikse
problemet, for det er ofte et sølle liv, de
lever, fortæller RikkeKristiansen.
–Men vi forventer ikke, at beboerne
kan holde opmed at drikke, når de
kommer her.Man kan godt forsøge at
tale sundhedmed dem og deres pårø-
rende, hvis de har familie, men det hjæl-
per sjældent, siger hun.
På Plejecenter Bakkeager serveres der
kun alkohol ved sjældne lejligheder som
en øl og snaps til julefrokosten,men
beboerne har ret til at købe og opbevare
alkohol i deres egne boliger.
– Nogle er så friske, at de selv går i byen
og køber alkohol. Det kan vi ikke styre.
I andre tilfældemå vi hjælpemed at kø-
be, hvad de har brug for. Her på Bakkea-
ger er vi enige om, at beboerne skal ha-
ve, hvad de har brug for. Ellers ville de
blive virkelig dårlige. Så vi hælder også
vin op, hvis de ikke kan selv. Det ville
være omsorgssvigt at lade være. Til
gengæld kan vi styre det lidt, når vi hæl-
der op, så de ikke drikker sig fra sans og
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samling, siger Rikke Kristiansen.
Forskerne bag projektet ”Ældrevelfærd
og alkohol – en vanskelig cocktail” anbe-
faler, at plejecentre får en alkoholpolitik
for beboerne, men det er Rikke Kristian-
sen ikke umiddelbar tilhænger af:
– Jeg tror, at det vil være svært at lave ret-
ningslinjer, for beboerne er så forskellige,
og selvbestemmelsesretten er det vigtig-
ste. Énhar brug for et glas vin før senge-
tid for at få ro, andre har slet ikke brug for
alkohol,mens nogle har et stort forbrug.
Hvis de vil drikke sig selv ihjel, så er det
deres ret, siger hun.

De glemmer hurtigt
Enenkelt beboersmisbrug kan fyldeme-
get på et plejecenter, hvorman er tæt på
hinanden. Plejepersonalet påBakkerager
er derfor opmærksompå, at etmisbrug
ikke skal gå ud over de øvrige beboere:
– Demå gerne sidde i deres egen bolig
og drikke, men hvis de bliver berusede
og opsøger andre beboere på enmåde,
der er generende, beder vi dem gå tilbage
til deres egen lejlighed. Det er vi nogle
gange nødt til at gøre flere gange, for de
glemmer jo hurtigt, hvad vi har sagt, for-
klarer Rikke Kristiansen.
Hunhar også personligt oplevet, at en
beboermed et alkoholproblemblev nær-
gående, og så fik hun i en periode lov at
arbejde i en andendel af plejecentret.
–Det var selvfølgelig ubehageligt,men
jeg synes ellers, tingene fungerer fint hos
os. I et tilfælde har vi også haft heldmed
at udskifte ølmedpromillermed alkohol-
frie øl. Jeg synes, vi er gode til at finde ba-
lancen, fortæller RikkeKristiansen.•
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