Borgernes input om plejehjem i Holbæk
Anonym:
Jeg har en forælder på plejehjemmet [tekst fjernet].
Min forælder har haft blodpropper i hjernen og har svært ved at håndtere stress og følelser, som
en konsekvens heraf. Men er ellers helt med på hvad der sker, som enhver anden sidst i 70erne.
Det er min oplevelse at plejehjemmet ikke er et sted hvor beboerne lever deres sidste år, men et
sted de ER deres sidste år. Det giver ikke mening og er så hårdt for både min forælder og os
pårørende.
De aktiviteter der er er ik vedligeholdende for hverken krop eller sjæl. Gymnastik er ikke med
kvalificeret personale fx en fys, der er ikke mad eller dame/herreklubber, de aktiviteter der har
været som måske fungerer er af frivillige fx cykelture, banko. De borgere de med fordel kunne
være medinddraget i dagligdagen, lidt madlavning, dække bord etc. De bliver i stedet tilskuere i at
andre (personalet) lever deres liv og kan bruges i samfundet
Tak�
Pernille Pedersen:
Så længe at regeringen bliver ved at tage økonomien fra de ældre, handicappede og psykiske syge
og politikernes egne ældre får privat hjemmeplejen ,så er de pisse ligeglade med alle os andre
dødelige......ja, så selvfølgelig at muslimerne også får alt. Ellers var der masser af penge.
Anonym:
Pleje af demente er noget kommunen burde sætte højt på dagsorden. Der er mange pårørende og
frivillig der yder et stort indsats og tak til dem.
Forstil jer en nattevagt på et plejecentre i to etager, med 26 borgere. Borgerne har, udover
demenssygdom, også andre behov - f.eks hjælpes på toilet og nogle gange trøstes i en tid med
influenza, og Roskilde syge kræver mere pleje - også i nattevagt. Her er inteligente løsninger som
alarm mm ikke nok. Har arbejdet i plejesektoren i over 40 år og har kun set besparelse på
besparelse på området.
Annie Jespersen:
Udover lav normering er måske det største problem manglende kompetencer hos plejepersonalet,
viden om demens. Mange går "med hovedet under armen" i deres virke hos de demente. Mit
kendskab bygger på oplevelser som nærmeste pårørende hos hjemmeboende dement, der
VENTER på plejehjemsplads.

