
   

Borgernes input om plejehjem i Helsingør 
 
Svend Bo Hansen: 
 
Som sygeplejerske med 40 år erfaring fra mange områder i sundhedsvæsnet   
Og stor interesse for arbejde med ældre mennesker med mange grader af svigt p helbredet, og  
oplevelser fra egen familie, min forældre og sviger forældre, og fra egne "kort tid" kontakt med 
det kommunal sundhedsområde, det være si hjemmehjælp  og eller hjemmesygeplejerske. 
 hverdag en  udfordring da personer eller tidspunkter for aftale er m eget forskellige, bruger af 
ovenstående  og person der lever ydelse lre adrig at "kende hinanden" ordet empaati  kan snart 
fjernes fra ordbogen. 
 
Jeanette Bruhn: 
 
Min mor er på en demensafdeling på et plejehjem i Helsingør, og de gør deres bedste for at hun 
har det så godt som det nu er muligt ud fra hendes sygdom ��� 
 
Henrik Stegger: 
 
Der bør være mere medbestemmelsesret på de danske plejehjem. De ældre skal med andre ord 
have mere at sige. Der skal være tid til individuelle samtaler. M a o: der skal mere fokus på ældre 
mennesker, end der er i dag. Vi bliver faktuelt flere og flere ældre. Hvis de ældre ikke er ramt af en 
alvorlig demens bør individuelle behov respekteres. I tilfælde af demens skal patienterne 
behandles med omsorg, kærlighed og ikke pacificeres, negligeres eller tales ned til. Der bør være 
respekt omkring mennesker med demens. Og der bør være mere oplysning omkring demens og 
alzheimers. Der bør være mere tid til den enkelte, lægebesøg skal inkorporeres i den samlede 
konsultationstid, således at der er tid til alle eventuelle patienter på et plejehjem. Ellers bør flere 
læger tilknyttes plejehjemmene. Plejepersonalet skal være tilfredse med forholdene på 
plejehjemmene for således at kunne udføre sin funktion på plejehjemmene på bedste vis. Om tyve 
år vil der muligvis ikke kunne skaffes dansk personale til danske plejehjem - forholdene er 
simpelthen for ringe - empatien for de ældre er ikke stor nok til at kunne tiltrække unge 
studerende. Vi må fremadrettet sørge for plejehjemmenes forhold og dyrke personalets 
velbefindende. Patienter og plejepersonale bør kunne gå op i en højere enhed end de gør i 
øjeblikket. Ledelsen skal kunne fungere optimalt i sammenhæng med personale og beboere og 
BØR kunne fungere bedre end det de gør pt. 


