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Roskilde, den 23. juli 2014 

 

Svar på artikel i Dagbladet den 22. juli 2014. 

Overskriften: Ældre var nødsaget til at tisse i bukserne. 

 

FOA Roskilde er ikke overrasket over denne overskrift, og det bør Roskilde’s 
politikere heller ikke være. 

Vi har gentagne gange i FOA og også sammen med Fælles Faglig Forum, de samlede faglige 
organisationer i Roskilde, orienteret om i læserbrev og i direkte brev til samtlige 
byrådsmedlemmer, hvad konsekvensen af de besparelser, man har gennemført på 
ældreområdet, kommer til at betyde for vores ældre borgere. 

Det vi ser nu, er konsekvensen.  

Vores medlemmer fortæller, at normeringen, altså antallet af medarbejdere der er på arbejde, 
er så langt nede, at man simpelthen ikke har mulighed for at servicere borgerne mere. Under 
sygdom og ferie er der ikke vikardækning og man oplever, som medarbejder, gentagne gange, 
at når en borger skal have hjælp til toiletbesøg eller andre ting, så bliver det ganske enkelt et 
valg, et valg om, hvem der kom først. Hvis der er flere borgere, som skal på toilettet på 
samme tidspunkt, skal medarbejderne træffe beslutning om, hvem der har det største behov. 
Det er ikke værdigt for nogle af parterne overhovedet. 

Vi oplever, at sygefraværet stiger voldsomt, at flere og flere må anmelde arbejdsskadesager 
på baggrund af at de går ned med stress grundet det psykiske arbejdsmiljø. Vi har flere gange 
forsøgt at fortælle politikerne, at nu er der sparet så meget, at det får konsekvenser. 

I kommentarer til budgetforslaget for 2012 gjorde Hoved-Med-Udvalgets formand, Niels 
Thulin, på vegne af medarbejderne, opmærksom på, at hvis man fortsatte med disse 
besparelser ville det få nogle konsekvenser for serviceniveauet i det kommunale system. 

I 2013 sendte Fælles Faglig Forum et brev til samtlige byrådspolitikere om, at hvis man 
fastholdt de besparelser, der var lagt ind i budgettet, ville det få voldsomme konsekvenser. 
Man bad derfor indtrængende Kommunen om at fritage personalet for besparelser i dette 
budgetår. Det vil sige, at vi bad faktisk Kommunen om ikke at lave besparelser og reduktioner 
i personalenormeringen og dermed ikke forringe personalets arbejdsvilkår og det 
serviceniveau, som Kommunen gerne ville være kendt for. Desværre lykkedes det heller ikke 
her at råbe politikerne op. 

Vi oplever desværre i FOA Roskilde, at medlemmerne ikke tør udtale sig om de faktiske 
forhold, der er på deres arbejdsplads. Vi har gentagne gange hørt rystende beretninger om, at 
ældre borgere må ligge længe i sengen udelukkende på grund af, at der ikke er personale nok 
til at tage dem op. De får ikke den nødvendige hjælp / guidning i madsituationer, hvilket gør, 
at indtagelse af mad og væske foregår på samlebånd.  Vi har flere gange hørt det samme, som 
står i Dagbladet, nemlig at ældre mennesker ikke kommer på toilettet i tide eller må ligge 
længe med den samme ble på. 

Fakta er, at hvis vi kommer ud i en lovlig strejke, som i 2007, ville vi ikke med det fremmøde 
der er i dag opretopholde et nødberedskab, altså det antal medarbejdere der skulle være på 
arbejde ifølge embedslægen!  

Det er utrolig uværdigt og uhørt for borgerne at skulle opleve denne mangel på omsorg. 

Det er det også for vores medlemmer, som dagligt må gå hjem med dårlig samvittighed over 
ikke at kunne eller have mulighed for at udføre deres arbejde til fuld tilfredshed og til 
borgernes glæde. 

Tænk at gå gennem en arbejdsdag med et valg om, hvem der har det største behov og hvem 
der ikke skal på toilettet lige nu. 

Morten Gjerskov, der er formand for Sundhed og Omsorgsudvalg, giver i artiklen udtryk for, at 
hvis man er utilfreds eller har kommentarer til, hvordan forholdene er, kan man enten gå til  
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ledelsen, og hvis ikke man ønsker det, så råder den politiske formand til, at man kommer til 
ham. 

Den opfordring tager vi nu op i FOA.  

Vi vil samle samtlige eksempler på, hvordan den dagligdag er, som vores medlemmer arbejder 
under og den omsorg og pleje som byens borgere og pårørende oplever, når vi taler om 
ældreplejen.  

Vi vil i den kommende tid indkalde vores medlemmer og der bede dem om at orientere os om, 
hvordan forholdene er og efterfølgende lave et møde sammen med udvalgsformand Morten 
Gjerskov, hvor vi vil gøre opmærksom på, de oplevelser medlemmerne har, når de servicerer 
ældre borgere. Og specielt den manglende form for service og pleje, der opstår, når der ikke 
er nok personale på arbejde. 

Som sagt, så tilbage til overskriften: ”Ældre var nødsaget til at tisse i bukserne” og til det må 
jeg bare sige: ”FOA Roskilde var ikke overrasket” og det bør Roskilde’s politikere heller ikke 
være. Det er trods alt dem, der har gennemført de besparelser, som gør, at der ikke er 
personale nok på arbejde til at varetage opgaverne. 

Jeg kan, som formand for FOA Roskilde, kun opfordre til at både pårørende og andre, som 
kender til lignende sager, at nu er tiden inde til at stå frem og fortælle, hvordan det er lige 
der, hvor jeres familiemedlemmer bliver passet og plejet. 

 
Bo Viktor Jensen 
Afdelingsformand 
FOA Roskilde 


