
   

Borgernes input om plejehjem i Odense 
 
Anonym: 
 
Der er alt for lidt kontakt mellem personale og beboere og stort set ingen aktivering. Gennem 
snart et år har vi pårørende spurgt efter en side-by-side cykel, og den er endnu ikke kommet, selv 
om det hedder sig, at plejecentret har en til eftersyn.  
Nogle skærme, der hænger ubenyttede på beboernes vægge, skulle have været fjernet [Tekst 
fjernet] men er endnu ikke blevet fjernet. Vi har fået oplyst, det er kommunen, der skal fjerne 
dem, men det er det rene pip, for de kan let fjernes, f.eks. at pedellen eller os pårørende. 
 
Lise Møller: 
 
Odense kommune - der er slet ikke personale nok - man har nedlagt mange demensenheder, for 
at “inkludere” de demente på alm plejecentre, hvor normeringen er mindre. 
Der er slet slet slet ikke tid til at tage sig af dementes udfordringer. 
Vores ledere sidder som lus i mellem to negle - de har en ledelse der forventer at de klarer 
opgaven, ellers laver de en rotationsrunde ���������� 
Lederne ser hvordan deres medarbejdere bliver slidt og brænder ud og vi ( de ansatte) kan ikke få 
nye kollegaer, for folk flygter fra branchen. 
 
Lis Gulbæk Hansen: 
 
Bedre normeringer er da et must og overlapning af personale grupperne så der hele tiden er frisk 
personale, mere personale i aften og nattetimerne tænk hvis der udbryder brand med 45 borgere 
og 1 nattevagt dog med tilkald af udekørende vagt 
 
Dorte Baunsgaard Brandt: 
 
Lise Møller desværre alt for sandt �����Odense Kommunes ældrepleje-ansatte er helt klart ved at 
være slidt op og slidt ned����� 
Og der er tilsyneladende ingen i forvaltningen, der har tænkt sig at gøre noget ved det ����������������de 
skulle selv i en "rotationsrunde" 
 
Inge Lund: 
 
Jeg er meget bekymret over at Odense Kommune er så dårligt normeret med personale, da jeg 
selv er ægtefælle til min mand med Alzheimers, man ved aldrig hvornår man selv får brug hjælp. 
Det skaber en utryghed at man bor i, en af de værste kommuner. 
 
Anonym: 
 
Der skal ansættes flere SSA. En på nat vagt, er for lidt. Hvad sker der, hvis den ene vagt bliver 
dårlig og falder om. Her tænker jeg på, både nattevagten og beboerne. 


