Borgernes input om plejehjem i Køge
Lene Bøgelund Rasmussen:
Køge kommune lader demente blive i eget hjem. mor ventede i næsten 1 år på plejehjemsplads.
Fik tilbudt plads 2 dage før hun døde. Hjemmeplejens personale, er ikke gearet/har kendskab til
demente.
Min mor boede, indtil sin død i august i år, i eget hjem. Hun har haft svær demens de sidste 2 år,
hvor hjemmeplejen er kommet hos hende. Det sidste år var et helvede. Mange forskellige ud og
ind . Nogle talte ikke et forståeligt dansk. mor mistede sproget, og kunne ikke selv fortælle
hvordan og hvor tingene var. Hvis de ikke kunne finde kaffen, (den havde sin faste plads) ja så
måtte hun jo undvære kaffe. Oplevede en aftenvagt, der skulle varme mad, skælde min mor ud,
fordi hun tyggede på en ostemad. (vi var på besøg og havde fået kaffe og ostemadder)."Du ved jo
godt, at du ikke skal spise noget, når du er ved at skulle have aftensmad." sagde hun MEGET vredt.
jeg kunne komme med mange eksempler.
Inge Pedersen:
Nej jeg tror ikke at der er personale nok i Køge er lige kommet på min mands plejehjem kl 10.45
for at gå en tur med ham han kan ikke gå så han skal i kørestol der lå han endnu i sengen og var
ikke ordnet de havde haft lidt travlt sagde de men en sad i haven med en beboer og en sad ved
PC'en nu venter jeg på han bliver ordnet så Vi kan komme lidt ud i Solen
Kirsten Cosmus-Knudsen:
I beder os fortælle, hvad vi mener om vores pårørende og dennes bolig (håber det er rigtigt
forstået?)
Min Mand er snart 85 år og jeg er 84 år, vi har været sammen i godt 62 år. Vi har tre ualmindelige
dejlige og gode, dygtige børn-lige så dejlige Svigerbørn, 6 børnebørn (+to bonus:) og et dejligt
Oldebarn på 4 år.
Min Mand har være ansat Snedkermester-samme sted i 36 år. Per er sådan et ordenligt
menneske- Per har altid været sund og rask m.m.
Min Mand Per kom på Ølby PlejeCenter (underligt, at det hedder PLEJECENTER?-det sidste hjem er
da forhåbenligt et HJEM?
Jeg havde min dejlige, elskede Mand hjemme med Demens i ca. 3 år- det endte med, at jeg kom
akut på Neuroligist Afd. i Roslkilde- heldigvis var det ikke en blodprop, så blev jeg flyttet til
Medicinsk Afd. på Køge Sygehus. (ialt godt en uge).
Vores 3 Børn måtte bryde aftaler og på skift passe Far 24/7.
Da sagde de: Det her går ikke, vi må have Far på Plejehjem.
Så kom formaliteterne?? Vi ventede 5 måneder (og fik at vide, at vi havde været heldige at få en
Plejehjemsplads. (der var ingen valg)
Per fik en lejlighed på godt 70 kvm. bolig tilskud på godt 60 kvm. Alt det pengemæssige m.m.
sørgede børnene for, da jeg var helt udkørt.

Per har et LOFTVÆRELSE (2.sal) med skråvæg på ca. 28 kvm+toilet/bad på ca. 8 kvm. Der er
skråvæg, et stort solrigtvindue og en dør ud til en Fransk Altan- der er en sikkerhedsstrop på Døren
(selvfølgeligt). Regner det, bliver der vandsskade, døren kan åbnes ca. 10 ca.
Vi har gardiner og en Persiener- med solen står på hele dagen, der har været over 30,6 grader, jeg
bliver dårlig af varmen. Der er ingen ventilation- den seneste tid meget snavset (måske på grund af
Per`s fremadskredet sygdom- afførings”mærker” på Sofa,Stole og Reol m.m.
Jeg har talt med Lederen -om jeg måtte sidde i Dagligstuen, så Per ikke skal flyttes (han bliver så
forvirret) jeg får dårlig samvittighed over, at Per nu skal ind i dette varme værelse sammen med
mig, som han slet ikke kender mere:( I Dagligstuen er der meget mere plads, de er 6
beboer(Patienter) i en skærmet enhed.
Ofte er der kun Per og en mere-som tror, at jeg besøger hende:)
Køge Kommune har bestemt, at jeg (og andre som jeg aldrig ser mere) ikke må komme i
Dagligstuen. Inden Corona satte jeg mig altid ved siden af Per, det gik så fint (Ingen kan gøre for
Corona`en) med jeg bliver testet en gang om ugen og har mundbind på, først når jeg er inde på
Per`s værelse kan jeg tage det af.
Jeg er ofte blevet ret utilpas når jeg skal hjem- en gang var jeg så dårlig, at jeg ikke turde kører
Bilen hjem-men tog en Taxa.
For godt 3 uger siden, tænkte jeg, at den TV-Antenne Per ustandselig hiver ud af muren, den
måtte jeg fjerne. Jeg tog en sæk, klude og Bidtang m.m. med. Jeg fik løsnet Antennen- den skulle
bag om Reolen og var tilsluttet bag Per?s seng. Jeg fik et chok da jeg flyttede Sengen- aldrig har jeg
set noget så ulækkert, der var “noget" ned af Væggen efter de 3 1/2 år Per har boet der. Jeg
vaskede det af (viste det til en Suso?) hun vidste godt, at der var snavset? Så kom jeg til Reolen:(
Alle Per`s noder-løsblade og nodebøger, to fotoalbum var der afføringsmærker på, hvor var det
ulækkert, jeg “fandt” også en afførings-pølse helt indtørret, jeg var ved at kaste op. Der var en hel
sækfuld jeg måtte slæbe hjem.
Per har spillet violin i Køge Symfoniorkester i over 60 år, derfor alle de noder.
Jeg har skrevet til flere på Rådhuset angående boligen, det har jeg ikke fået noget ud af,
Borgmesteren skrev, ja det er svært, at have en pårørende på Plejehjem. Borgmesteren havde
skrevet et pænt stk. i vores Dagblad om, hvor dejligt hendes Bedsteforældre havde haft det på
ØlbyplejeCenter, derfor skrev jeg til hende, så var det ikke på Demens Afd. på 2. sal.
Da min søn hørte om min oplevelse sagde han: Jeg bliver vred, gal og meget- meget ked af, at min
Far skal slutte sine dage i dette. Han har skrevet til Lederen som har beklaget, hun har sendt det til
rengøringslederen, som har lovet bedre rengøring fra den 7. september. De var bekendt med detHvorfor har de så ikke ordnet det?
Til slut vil jeg sige, min Mand bliver passet af dejlig omsorgsfulde mennesker, som jeg har stor
beundring og tillid til, hvilket vi altid har været glade for.
Lige nu er jeg “sygemeldt” fik et blackout, jeg har fået hjælp af en psykoperapeut som jeg selv
betaler. Jeg kom akut på Sygehuset, blev skannet og fik rygmarvsprøve (meget ubehageligt) jeg

har fået et alt for højt blodtryk, bliver lige nu behandlet for det. Jeg har det rigtigt dårligt, har ikke
besøgt Per i snart 3 uger, tidligere (før Corona) kom jeg der hver dag.
Dette er skrevet i sorg.
Tak for den gode og fine hjælp min søn og jeg fik af en Socialrådgiver i Alzheimersforeningen, jeg
har solgt vores Andelsbolig og bor på i leje-lejebolig.
Tak hvis du læser denne lange beskrivelse, den er skrevet i taknemmelighed over alt det arbejde
foreningen gør.

