
Det samlede behov for SOSU-assistenter i 
2028 er 86 flere fuldtidsansatte, end der var 
ansat i 2018 (61 % flere). 

2020 er der 8,5 addre pr. medarbejdere, hvil-
ket er 3,2 flere aeldre pr. medarbejder end i 
2009. 
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Fra Hverdagens heite til dagligdagens skurke 
Sundhed og k1dresektoren skal ose of glaeden ved det gode liv, hoj foglighed 
og respekt for individuelle onsker. Den skol ikke va;re en pleje fabrik, hvor w1dre 
sidder, og venter p6 at livet slutter. 

Vi er alle enige am, at optagelserne fro plejehjemmet Kongsg6rden er grusom- 
me. At det er bade hjerteska-rende og uacceptabelt, at 90-brige Else mod sin 
vilje hanger i en lift i syv lunge minutter. 

Vi kan ikke andre det svigt of aldre medborgere, vi sa p6 TV2 med mere kontrol 
eller et nyt tilsyn. 

Ikke flere tilsyn men mere abenhed. Vi har brug. for at hare, hvod de ansatte, 
beboerne og de pororende mener om aldreplejen. Derfor er o f fendighed i for-
valtningen og de onsottes ytringsfrihed vigtig. 

Der Prides bade velfungerende og darligt fungerende eksempler pa plejehjem 
og i hjemmeplejen. Der er fremragende medarbejdere og ledere, og 
folk der aldrig burde vare lukket inden for i 
aldresektoren. 

koresedler til den daglige rute, og som ikke 
her kendskab til borgerne. 

Det skal vaere FAST Faglwrt Personale, som 
borgeren kender. 

Utallige undersogelser her vist, at det der star 
overst pa aeldres onskeliste til aeldreplejen, er 
fast personale. 

Det er de faste faglaerte medarbejdere, som 
kan hiaelpe med at forebygge forstoppelse, 
urinvejsinfektioner, lungebetEendelser, vae-
skemangel m.v. fordi de er til stede, og kan 
holde et ekstra oje med, at alt er som det skal 
were. De kender deres borger. 

Situationen er nu, at alt for mange medar-
bejdere og ledere er siidte of mange ars 

overforbrug of deres kraefter. Vi taler om 
stress, omsorgstraethed, fysisk slitage og 
moralsk stress, 

lem 1-5 minutter, samtidig med at man do-
kumentere sin pleje og observationer. 

Nar man her fri kl. 23, og fru Olsen stadig 
sidder og venter pa at komme i seng, og du 
far ballade, fordi du ikke naede din liste in-
den fyraften, til trods for at du ikke her naet 
at spise din frokost, eller her mattet spise 
en klapsammen-mad i bilen mens du korer, 
og i ovrigt ikke her tid til at kore pa ind for at 
komme pa toilettet. Med de arbejdsvilkar kan 
det ikke overraske nogen, at man bliver stres-
set. Hvordan her man teenkt at tiltraekke nye 
medarbejdere til Aden et fag og sadan nogle 
arbejdsdage. 

Vwrdig a:ldrepleje handler ikke kun om mad, 
toiletbesog og bad. Vi lever altsa ikke for at ga 
i bad og spise. Vi gar i bad og spiser for at leve. 
Og det skal der vaere mulighed for i den sidste 
del of livet. 

Vi kan ikke vaere vores midrepolitik bekendt. 
Vi her i dag en sundhed og aeldrepleje hvor 
fokus er mere pa okonomien og opgaven end 
pa mennesket. Vi mangler Here veluddannede 
ledere og medarbejdere i sektoren - en situa-
tion, som kun bliver langt veerre de kommende 
6r. 

Fra 2010 til 2020 or der naesten 30 procent 
flere mennesker over 65 ar i Danmark. 

12050 vil godt 600.000 danskere v--re over 80 
ar, svarende til cirka ti procent of befolknin-
gen. Det tilsvarende tal er i dag fire procent. 

I Greve: 
Det samlede behov for SOSU-assistenter i 
2028 er 119 flere fuldtidsansatte, end der var 
ansat i 2018 (62 % flare). 

2020 er der 123 aeldre pr. medarbejder, hvil-
ket er 7,0 flere aeldre pr. medarbejder end i 
2009. 

Vi burde ga i gang 
nu med at uddanne alle de 
ufaglmrte, der arbejder pa 

-omradet samt give alle 
mulighed for at bruge alle 

deres kompetencer. 

I Roskilde: 
Det samlede behov for SOSU-assistenter i 
2028 er 308 flere fuldtidsansatte, end der var 
ansat i 2018 (60 % flere). 

2020 er der 8 aeldre pr. medarbejder, hvilket er 
2,7 flere aeldre pr. medarbejdere end i 2009. 

Oet er et billede, som er 
vildt skraemmende. 
Hvis vi ser lidt bagud i tiden, var Sundhed og 
aeldreplejen delt op i teams, og de kendte til 
de borgere, de skulle surge for. I dag sidder 
der folk, der bestemmer hvor lang tid en op-
gave hos fru Hansen skal tage, som udskriver 

Alt for laenge er aeldreplejen blevet reduce-
ret til opgaver, som fordeles pa en arbejds-
plan. Men mennesker ma aldrig blive til op-
gaver. En almindelig vagt i aeldreplejen byder 
pa mange forskellige udfordringer, som al-
drig vil kunne forudses i en arbejdsplan. Ikke 
desto mindre beretter FDA Roskildes med-
lemmer om, at det bliver betragtet som civil 
ulydighed, hvis den ansatte gor noget andet 
end det, som er forudbestemt. 

Vi i FDA horer om medarbejdere der her 42 
besog pa en aftenvagt, er alene med over 35 
beboere pa en nattevagt, her 3 minutter til at 
hjaelpe borger med toiletbesog, mad og me-
dicin, eller skal hjmlpe 4 borgere i eget hjem 
i bad inden kl. 10.30. Derudover skal der sa 
ogsa handteres medicin og sarpleje, smores 
mad og hjaelpe i spisesituationer. Skifte alt det 
vade toj pa en borger, som ikke kan vente pa, 
at der kommer nogen. Der skal dryppes ojne, 
hjaelpes med kompressionsstromper, surges 
for transport til laege eller hospital, hjwlpe en 
kollega hvis borger er faldet pa gulvet. Huske 
ogsa na at dokumentere undervejs, og vide-
regive al information til kollegerne med en lille 
smartphone, hvor systemet crasher konstant. 
Der ikke er lagt vej tid nok ind i korelisterne, 
ingen dolcumentationstid, pla-
nen, og det forventes derfor at 
man kan kore fra A til B pa mel- 

Der er simpelthen ikke tid til at saette sig ned 
og troste en aeldre og holde deres hand. Det 
slider sgu pa mine medlemmer. Det er ingen 
undskyldning, men det er med til at skabe en 
dodssyg kultur. Man bliver ligeglad bare for at 
kunne overleve. 

Fra FDA Roskildes side ved vi godt, hvilken 
retning vi bor ga: Vi skal have borgerne og de-
res behov som omdrejningspunkt. Vi onsker 
en a3ldrepleje, som understotter den aeldres 
vaerdighed, sa vi i fzellesskab kan skabe et 
godt aeldre liv for alle borgere. Men vi onsker 
ogsa en addrepleje der giver medarbejderne 
mulighed for at udforer den pleje de er ud-
dannet til inden for ordentlige rammer, og i 
et arbejde de kan'holde til at arbejde med i 
mange ar. 

For det forste er der hele udfordringen med 
at rekruttere og fastholde kompetente med 
arbejdere. Vi her brug for 40.000 flere social-
og sundhedsassistenter og social- og sund-
hedshjaelpere over de naeste ti ar, hvis vi bare 
skal holde det nuvwrende niveau. Oet kraever 
en lang rwkke initiativer, hvis det skal lykkes. 
Og vi er allerede bagud. Vi burde ga i gang nu 
med at uddanne alle de ufaglaerte, der arbej-
der pa omradet saint give alle mulighed for 

at bruge alle deres kompetencer. 

Lad alle as der er faglig stolte sta sammen, og vise-at 
det ikke er alle, der er som dem, vi kan se i dokumen-
taren " Plejehjemmene bag facaden. 
Ingen skal frygte at beve —ldre og fa behov for hjmlp 
til de daglige goremal eller komme pa plejehjem. *I-
dreplejen og hjemmehjmlpen skal vmre den trygge 
base, hvor man - trods alderdommens skavanker 
- kan leve de sidste ar of livet pa en tryg og vmrdig 
made. 

Vi skal aldrig acceptere omsorgssvigt, og vi skal 
finde lesninger pa de darlige oplevelser - men vi ma  

i mellemtiden huske, at der er MASSER of 
dygtige social- og sundhedsassistenter og 
-medhjmlpere, der knokler og gor det godt. 

Tak til alle medlemmer of FOA Roskilde, 
uanset og det er pasning of born eller pleje of 
aeldre, rengoring eller andre serviceydelser. 

I gor en kwmpe indsats, og er i front i de her svmre 
tider. 

I har bevist at i er vigtige hver dag for at vores Sam-
fund fungere, ogsa i Coronatider. 

Tak fordi i gor en forskel hver dag. 

 

www.foaAk/social-sulndhed 

FAA Roskilde, tlf. 46 9719 90 

 


	Page 1

