
39
BERLINGSKE 
1. SEKTION SØNDAG 14. OKTOBER 2018 OPINION

DAGENS BREV

LÆSERNE MENER May Bjerre Eiby er 
sygeplejerske og 
leder af Dagmars-
minde

O
p mod halvdelen af alle plejehjems-
beboere indlægges årligt med 
forebyggelige tilstande som 
dehydrering og blærebetændelse. 
Men hvad mange ikke ved er, at 
man også kan undgå de mere 

pludseligt opståede indlæggelser. Hvis man 
anskuede plejehjem som led i behandlerfø-
dekæden, blev vi kvit med så mange 
indlæggelser, at det ville skabe besparelser 
helt uden sidestykke. Men vi er nødt til at 
gøre noget, der prikker lidt til den gængse 
opfattelse af skattebetalt pleje. 

Jeg vil lige for en kort stund invitere jer ud 
på linoleumsgulvet. Når plejehjemsbeboere, 
som tit har demens, bliver indlagt, er det 
med livet som indsats. Der opstår simpelt-
hen for mange forstyrrende sanseindtryk og 
besværet kommunikation, som medfører 
komplikationer og et unødvendigt langt 
sengeleje. Udfaldet er aggressioner, nedsat 
fysik og infektioner. Det kan stå på i ugevis, 
og hvis personen nogensinde kommer 
levende ud af hospitalet, er det i betydelig 
forværring. Men på plejehjemmene er det 
ikke et dagligt mål at mindske indlæggelser. 
Et er, at man ikke forebygger i tilstrækkelig 
grad, selv om der er nogle ganske enkle 
metoder til det: Nedbringelse af medicin, 
socialt samvær og et fast tilknyttet sund-
hedsuddannet personale. Noget andet er, at 
personalet ikke er vant til at argumentere 
mod en indlæggelse, og plejehjemmet er 
sandsynligvis heller ikke gearet som 
behandlingssted. Det er synd, for ofte kan 
man organisere en behandling på plejehjem-
met, som er bedre for beboeren end den på 
hospitalet. 

Men der er ikke grobund for at skabe disse 
behandlerplejehjem. Det skyldes, at alle 
plejehjem i Danmark har til opgave at 
efterabe prototypen, som beskrives alt for 
regelfast i kommunernes ikke særligt 
visionære kvalitetsmateriale. Det, vi blandt 
meget andet dårligt får ud af det, er, at 
plejehjemmene siger ja tak til alle indlæggel-
ser. For der er ingen grund til at gøre en 
ekstra indsats i et system, hvor alle forven-
tes at ligne hinanden. Samtidig honoreres 
alle plejehjem i den enkelte kommune ens, 
og det løfter heller ikke niveauet. Jeg troede 
aldrig, at jeg skulle skrive bogstavrimet 
planøkonomisk plejesektor. Misfornøjet 
bliver man virkelig over at tænke på, at vi i 
ensartethedens tjeneste er endt med, at 
plejehjem faktisk ikke behøver at gøre noget 
ekstra. Alt bliver så ligegyldigt, og niveauet i 
plejesektoren som helhed bliver også 
umuligt at hæve.

I stedet kan man skabe en model, hvor 
plejehjem bliver honoreret, hvis kvaliteten 
er beviseligt god. Det skal beboerne selv, 
deres pårørende og det personale, som er i 
direkte kontakt med dem, være med til at 
vurdere. Så kommer der også et virkelig-
hedsnært bidrag, når kommunen skal 
udarbejde kvalitetsmarkører. Med den 
model kan alle plejehjem få chancen for at 
skille sig ud, udmærke sig med højt fokus på 
beboernes velvære - og blive betalt for det. 
Og så undgår vi, at hospitalerne bliver 
beboernes andet hjem.

Forebyggelse kan 
give besparelser og 
gladere beboere på 
plejehjemmene

KOMMENTAR 
May  
Bjerre Eiby

E
n søndag i august var jeg i Det Kgl. Teater for at 
opleve operaen Figaros Bryllup. Jeg havde 
glædet mig i flere måneder, for som folkepen-
sionist har jeg ikke midler til at komme i teatret 
så ofte, som jeg kunne ønske mig. Jeg klædte 

mig pænt på og tog af sted i god tid, så jeg kunne nå 
at nyde de smukke omgivelser. Det søde personale 
var som altid venligt og smilende og ønskede mig en 
god oplevelse. Jeg anbragte mit overtøj i garderoben 
og fik bestilt et glas bobler til pausen. Det er jo en 
festdag.

På grund af en rund fødselsdag, hvor jeg havde 
fået gavekort til Det Kgl. Teater, havde jeg derfor 
flottet mig med en plads på 1. række på balkonen. En 
skøn plads med fantastisk udsyn til scenen og det 
smukke teater. Kort før forestillingen skulle begynde 
kom to ægtepar som satte sig dels ved siden af mig 
og dels på rækken bag. Det medbragte overtøj blev 
anbragt på skødet, og deres samtale fortsatte højlydt 
- også efter at forestillingen startede. Under forestil-
lingen blev der talt, og på et tidspunkt kunne jeg 

høre, at der tikkede et par sms’er ind på mobilen hos 
personen bag mig. Under sidste halvdel af forestil-
lingen sad en person og knitrede med en cellofanpo-
se uafbrudt. Det var meget forstyrrende!

Hvad blev der af pli og almindelig god opdragelse? 
Hvad er det, der gør, at folk tror, at de kan tillade sig 
at forstyrre andre menneskers oplevelse i teatret? 
Eller tænker de overhovedet ikke over, at der er 
andre mennesker til stede? Jeg kan huske, at franske 
mandler (og andet slik) købt i Det Kongelige Teaters 
kiosk tidligere blev åbnet og hældt i en blød plastic-
pose således, at publikum kunne spise det uden at 
forstyrre deres medmennnesker i teatret.

Det var en fantastisk oplevelse i teatret, fordi jeg 
anstrengte mig for ikke at lade andre ubetænksom-
me (eller dårligt opdragede) mennesker ødelægge 
min oplevelse. 

Det er dyrt at gå i teatret, faktisk kostede min 
billet 725 kr. Derfor skal vi alle tænke over, hvordan 
vi opfører os i det offentlige rum.  
ULLA HØJBØGE, ROSKILDE

Hvad blev der af god opdragelse?

Drop nu den 
satspulje
Hvis man nu vil være lidt lakonisk 
eller oven i købet lidt spydig, så 
kunne en evt. svindel med 
satspuljemidlerne ikke ske, hvis 
denne pulje ikke fandtes, og vi 
folkepensionister, og andre på 
overførselsindkomster, havde fået 
udbetalt det, der rettelig tilkom os. 
Og vi havde haft lidt mere at leve 
af. Så drop nu den satspulje! 
JONNA FREDERIK, FREDERIKSBERG

Solidarisk velfærd
Søndag 7. oktober fremførte 
Cepos’ cheføkonom, Mads Lundby 
Hansen, endnu en variation over 
tænketankens evige refræn: Det 
skal kunne betale sig at arbejde. 
Det skete med henvisning til, at 
blandt andet LO på det seneste har 
talt for en forbedring af dagpenge-
ne. Det er et faktum, at dagpenge-
ne gennem det seneste tiår er 
blevet udhulet som følge af 
skiftende forlig – den samlede 
dagpengeperiode er næsten 
halveret, og genoptjeningskravet 
er fordoblet. Dertil kommer, at 
dagpengenes dækning år for år 
bliver dårligere som følge af en 
aftale om, at dagpengene ikke må 
stige lige så hurtigt som pristallet.

Konsekvensen heraf er, at 
lønmodtagere og a-kasse-medlem-
mer oplever, at indtægtstabet ved 
fyringer og opsigelser er meget 
stort. En akademisk uddannet 
(kandidat eller bachelor) kan 
således se, at dagpengene ikke 
engang udgør halvdelen af den 
løn, man må sige farvel til. Flere og 
flere tilkøber derfor en privat 
lønforsikring. Og risikoen for, at 
flere ikke melder sig ind i a-kassen, 
er også til stede – ikke mindst fordi 
der senest er gennemført forringel-
ser for dimittenderne.

Med andre ord: Skiftende forlig 
har som konsekvens, at den 
solidariske, kollektive aftale om 
sikkerhed på arbejdsmarkedet 

langsomt er blevet udhulet. 
Security-delen af den danske 
Flexicurity-model mister holdbar-
hed, og arbejdstagerne svækkes. 
Arbejdsgiverne har derimod 
fortsat tilgang til en høj fleksibilitet 
med korte varsler for opsigelse, og 
i stigende grad efterkommer 
markedet dette ønske via en øget 
prekarisering af arbejdsmarkedet.

Der er med andre ord ikke noget 
realpolitisk belæg for at sige, at en 
forbedring af dagpengene er en del 
af »endnu mere generøse vel-
færdsordninger, og dermed en 
udhuling af gevinsten ved at 
arbejde og spare op«, som Mads 
Lundby Hansen anfører. Der er til 
gengæld masser af realpolitik i at 
sikre, at arbejdsmarkedet også 
fremover både tilgodeser ønsket 
om fleksibilitet og ønsket om 
sikkerhed. Det sker ved at tage 
bekymringerne fra de faglige 
organisationer og a-kasserne 
alvorligt og sikre, at dagpengenes 
dækningsgrad forbedres i de 
kommende år. LARS QUISTGAARD, 
FORMAND, AKADEMIKERNE (AC), 
OG LARS WERGE, FORMAND AJKS 
(A-KASSEN FOR JOURNALISTIK, 
KOMMUNIKATION OG SPROG) OG 
FORMAND DANSK JOURNALIST-
FORBUND

Som Fanden  
læser Bibelen
Sådan kan man bedst betegne, 
hvad der må være gået forud for 
den anmeldelse, Eva Selsing har 
begået i Berlingske af Carsten 
Jensens nye bog »Mod stjernerne«. 
En mærkværdig og lettere intri-
gant beslutning i kulturredaktio-
nen at lade Eva Selsing, kendt for 
at stå på den direkte modpol til det 
samfundssyn, Carsten Jensen står 
for, påtage sig bedømmelsen af 
hans arbejde.

»Anmeldelsen« tager da også 
form af et rent partsindlæg, hvor 
bogen og Carsten Jensen bliver 
sablet ned. Man kan måske undre 
sig over, at Eva Selsing selv har følt 

sig kaldet til at være anmelderen 
her, men hun har vel hygget sig 
med at give den fuld gas og få afløb 
for alle sine antipatier mod 
forfatteren. Det er bare ikke en 
anmeldelse, læseren kan bruge til 
noget, hvis man som jeg har en 
forventning om, at anmeldelser 
skal være nogenlunde objektive, 
fagligt funderet og gerne afbalan-
ceret med anmelderens subjektive 
holdninger. Eva Selsings anmel-
delse ligger desværre meget langt 
fra denne forventning. PAUL 
GANDIL, BIRKERØD 

Mumlen i TV
Tak til Leif Willumsen, som i 
læserbrev 10.10. kritiserer mumlen 
i den nye TV-serie »Kriger«. Jeg kan 
kun holde med i kritikken af 
grødede sætninger. Det var i de 
fleste tilfælde heller ikke muligt at 
aflæse læberne, da de ikke 
bevægede sig ret meget. Aldrig har 
jeg ønsket mig tekstning så 
inderligt! CHRISTINA GOTTLIEB, 
VEJEN

Kontroversiel
Enhver journalist, som benytter 
ordet kontroversiel, burde kaldes 
ind til en kammeratlig samtale hos 
redaktøren. Som en sidste tjenstlig 
samtale inden en afsked pga sprog-
lig fattigdom. Etiketten som 
kontroversiel er et skældsord, som 
ikke hører hjemme i en ordentlig 
samtale. Journalister som bruger 
ordet, er argumentfattige. Hvert et 
menneske kan blive opfattet som 
kontroversielt, selv Moder Teresa 
kan ikke gå ram forbi. Får man 
skudt ordet i skoene, så er dom-
men uden mulighed for appel. 
Winston Churchill nævnte engang, 
at hvis du har fjender, er det rigtig 
godt, det betyder jo bare, at du på 
et tidspunkt har taget et stand-
punkt. MORTEN DREYER, DRAGØR


