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ÆLDREPLEJEN
TRÆNGER TIL
FORANDRING
Viborgs ældreudvalgsformand Lone Langballe
(DF) vil bruge frikommuneforsøget til at gøre op
med vanetænkningen i ældreplejen.

tekstMADS BRANDSEN

B
yrådsmedlem, ud-
valgsformand, re-
gionsrådsmedlem,
forretningsudvalgs-
medlem,medlem af
Danske Regioners

bestyrelse og formand for et af orga-
nisationens udvalg.
Man kan sættemange kasketter på
hovedet af Lone Langballe (DF), der
ved næste valg er klar til at tage en
tørn til som sit partis spidskandidat
til Viborg Byråd næste år. Og regi-
onsrådet genopstiller hun også til.
– Jeg vil det hele, siger hunmed smil
i stemmen og fortsætter:
– Egentlig vil vi i Dansk Folkeparti
gerne nedlægge regionerne, men når
de nu er her, giver det bare så god
mening at sidde begge steder. Jeg for-
søger at nedbryde de overgange, der
kan væremellem regionen og kom-
munen, og jeg oplever også, det har
stor værdi formit byrådsarbejde, at
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fremover. Kommunen er nemlig
udpeget til at være frikommune på
ældreområdet, hvormange af de nu-
værende snærende bånd kan løsnes,
og hvorman kan prøve at gøre det
hele på en lidt andenmåde.
– Vi skal se på, hvad der kan und-
væres, og det vil jo være til gavn for
alle kommuner. Vi kan og vil ek-
sempelvis udfordre sundhedsloven.
Vi opfordrermedarbejderne til at
overveje områder, hvor vi kan gøre
tingene anderledes. Det vil lederne
så sammenmedmedarbejderne se
nærmere på, siger hun og fortsætter:
– Vi skal væk fra det hermed, at
medarbejderne dokumenterer no-
get, som ingen egentlig har behov for,
men sommest af alt tjener det for-
mål at undgå kritik. Det centrale bør
være, hvordan deældre har det, og
hvordanmedarbejderne trives i de-
res arbejde. Alt formangemedarbej-
dere er pressede, og det er jo faktisk
ikkemeningen. Det ermeningen, at
der skal være tid til at drikke en kop
kaffe og spise en småkagemed deæl-
dre. Det er drømmen formig, at alle
voresmedarbejdere har den tid.
Du siger, det går godt i Viborg. Kan
du ikke som udvalgsformand være lidt
bekymret for, at I får en ubehagelig
sag som sagen omElse fra Aarhus,
der blev udsat for omsorgssvigt?
–Nej, det er jeg faktisk ikke bekym-
ret for. Vi har en ledelse, der ermeget
tæt på beboerne ogmedarbejderne
– vi har simpelthen færremedarbej-
dere pr. leder, endman har iman-
ge andre kommuner. Det sikrer, at
lederne har en bedre følingmed,
hvordan det går, og det er bestemt
ikkemin oplevelse, at der er ansatte
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i Viborgs ældrepleje, der er forråede
og fremmedgjorte, som vi så det i
Aarhus, siger Lone Langballe.

Ingen fiks løsning
Hun stiller sig somnævnt til rådig-
hed som spidskandidat for Dansk
Folkeparti i Viborg til KV21, men
erkender blankt, at hun ikke har sva-
ret på, hvordan partiet vender den
modgang, partiet er i, og somhun
også selv har oplevet helt tæt på. Ge-
malen, Christian, røg nemlig ud af
Folketinget i fjor.
– Jeg har ikke en fiks og færdig løs-
ning på, hvordanDansk Folkeparti
går frem igen,men jegmener, vi er
et nødvendigt parti. Vi står for det
samme, som vi altid har gjort, og
det er der ikke andre, der gør. Ikke
mindst værdipolitisk.Men vi har
mistetmomentum, og der har været
meget, der er gået galt, siger hun.
Lokalt holdt partiet skindet på næ-
sen vedKV17 og beholdt sine to
mandater, mens Lone Langballe per-
sonligt fik næsten samme antal per-
sonlige stemmer som ved sit første
valg i 2013.Man får hende ikke til at
spå om, hvordan det går næste år.
– Alt kan ske. Vi er fulde af fortrøst-
ning, og forhåbentlig kan vi beholde
vores tomandater. Det allervigtigste
er dog, at vi er repræsenteret, siger
Lone Langballe.
Noget kan hun dog allerede nu sige.
Modsatmange af hendes kolleger
kommer hun ikke til at føremeget af
valgkampen på de socialemedier.
– Det er bare ikkemig. Det kan være
min svaghed,men jeg håber, at folk
alligevel godt ved, hvem jeg er, siger
hun.•mdbr@kl.dk
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dandeældrehardet, oghvor-
danmedarbejderne trives i de-

res arbejde.Alt formangemedarbejdere
erpressede, ogdet er jo ikkemeningen.
Lone Langballe (DF), formand for ældre- og aktivitetsudvalget, Viborg

jeg ved, hvad der sker i regionen.
Det civile job som sygeplejerske
har hun for længst lagt på hylden
til fordel for at hellige sig politik-
ken på fuld tid. Kommunalt er hun
formand for ældre- og aktivitetsud-
valget og glæder sig derfor over, at
partierne bag finansloven har fundet
425millioner kroner til en pulje, der
finansierer en varig fastansat social-
og sundhedsmedarbejder for hver
ufaglærtmedarbejder, der sendes i
uddannelse.

Indsatsen fejler intet
Det er ikkemange penge, når de skal
delesmellem 98 kommuner, men
Lone Langballe glæder sig alligevel
over, at der nu kommer øget politisk
fokus på området.
– Det er rigtig godt, men det aller-
vigtigste er, hvilke arbejdsforhold vi
bydermedarbejderne. Det at arbejde
i ældreplejen i dag er efterhånden et
ret krævende arbejde, og vi kan se på
vores sosu-elever, atmange af dem
bliver skræmt væk efter alt for kort
tid, siger Lone Langballe.
Der er ikke noget galt medmedarbej-
dernes indsats, understreger hun.
– Jeg synes, vi i Viborg gør det ret
godt. Jeg har ikke noget at udsætte
på selve den pleje, de ældre får. Men
når vores medarbejdere ikke synes,
de kan slå til, må vi gøre noget, siger
hun.
En stor del af problemet er ifølge
Lone Langballe al den dokumenta-
tion, kommunerne skal udarbejde på
ældreområdet.
– Vores ældrepleje forventes i dag at
være en slags hjemmesygehus, hvor
voresmedarbejdere forholder sig
til mange komplekse sygdomme, og
hvor det hele godt kan blive lidt for
klinisk. Der skal dokumenteres, og i
stedet for at være optaget af, om den
ældre synes, man har hjulpet ved-
kommende, kommer det til at handle
meget om, hvorvidtman har doku-
menteret tilstrækkeligt. Vi kunne
godt trænge til, at dokumentations-
kravene blev lempet noget, så vi også
tænker på, hvad deældre sætter
mest pris på, siger Lone Langballe.
Det får Viborg i høj grad lejlighed til


