
                        Ældreområdet i Fjends 
 
Hjemkommet fra ferie er det glædeligt at læse i aviserne, at der var stor tilslutning på Fjandbohus til Thyra Franks 
foredrag om alternative plejehjem. Det er helt rigtigt som Ina Rudbeck skriver, at hun er en kapacitet på sit felt. Man 
bliver glad af at høre på hende, for hun tror på sin sag, hun knokler for den, og frem for alt så respekterer hun de ældre 
og deres behov. Hun gør en forskel. 
 
I Fjends Kommune er vi så privilegeret, at vi har en utrolig dygtig ledelse på ældreområdet og meget dygtige, 
engagerede og omstillingsparate medarbejdere i personalestaben. Jeg mener også som Anne Marie Hegelund, at vores 
standard og serviceniveau ligger i den øvre ende, men det skyldes alene en bevidst stræben imod at udnytte de tildelte 
ressourcer bedst muligt. Det er et arbejde, der aldrig ender, og derfor er det så vigtigt, at vi får så mange input fra alle, 
herunder de nuværende ældre, de kommende ældre, de pårørende og fra medarbejderne.  
 
Jeg blev noget forundret, da vores tidligere statsminister for nylig skulle have udtalt: ”Det kan ikke nytte, at man tager 
det som en selvfølge, at fordi man bliver 67 år, så får man automatisk gratis hjemmehjælp”. Det beror selvfølgelig på en 
misforståelse, men grunden til at jeg fremhæver det her er, at der nok er en tendens til, at vi betragter alle ældre som en 
enhed, en slags "stamme", som alle kræver hjælp. Sådan er det heldigvis ikke. I virkeligheden er der kun tale om 15 – 
20 % af de ældre over 67 år, som modtager hjælp fra det offentlige, og det gør de, fordi de har behov for det. Men alle 
de øvrige ældre klarer sig selv uden hjælp fra det offentlige. Jeg synes det er vigtigt, at vi overholder den 
visitationspraksis, at de ældre, der har behov for hjælp (det gælder for så vidt også de handicappede og de syge), de skal 
have den bedst mulige hjælp, hvilket også indebærer, at der bliver ydet hjælp til selvhjælp. 
 
Desværre har vi i perioder haft en for stort sygefravær blandt personalet, og der er ikke tale om småskavanker, for 
sådanne har ikke hindret medarbejderne i at komme på arbejde. Langtidssygemeldinger, som der har været tale om 
bevirker jo, at færre medarbejdere automatisk skal løbe lidt hurtigere i perioder, og ansvarsbevidste som de er, kan det 
være meget frustrerende ikke at have tid nok til at udføre sit arbejde, så godt som man gerne vil. Vi har i de fire 
Sallingkommuner og Fjends sat fokus på sygefraværet i ældreplejen, og vi håber på at kunne finde forbyggende tiltag, 
som kan minimere sygefraværet fremover, så vil der også kunne blive tid til lige præcis det, de ældre efterspørger: 
hyggesnak, en lille gåtur og andre alternative behov som en integreret del af den hjælp, de ældre er blevet tildelt.  
 
Endelig vil jeg rette en lille misforståelse i Alfred Christensens indlæg: Vi har i år ikke nedlagt plejehjemspladser i 
Fjends, og vi har ikke skåret i ressourcerne til ældreområdet. Men jeg vil give dig ret i, at der fra ministerielt hold 
igennem årene er kommet alt for mange stive regler love, som det har været utrolig tids- og arbejdskrævende at skulle 
leve op til.  
 
Så de store overskrifter i pressen om nedskæringer, utilstækkelig støtte til de ældre, der har behov for hjælp, og 
manglende opmærksomhed på forholdene for de ældre visse steder, de passer ikke på Fjendsk Kommune. Vi har ikke  
ventelister til plejehjemmene, og vi har på mange områder været på forkant med udviklingen. Vi har igennem flere år 
undersøgt ATA (ansigt til ansigt tiden), som er den tid den ældre har sammen med hjælperen, vi har lavet servicemål og 
servicedeklarationer, dvs. vi har beskrevet de tilbud kommunen kan give, således at alle, unge som ældre, ved hvilke 
forventninger, de kan have til den offentlige hjælp i vores kommune, hvis de enten er i den situation, at de har brug for 
hjælp, eller de skulle komme i den.  
 
Jeg tror på, at de ressourcer vi i dag har sat af til ældreområdet i Fjends Kommune, passer til det serviceniveau, vi 
politisk har udmeldt, men det kræver, at vi kan få kan få nedbragt antallet af de arbejdsrelaterede langtidssygdomme 
blandt medarbejderne.    
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