Politiker til repræsentantskabsmødet:

Vil gerne i tættere dialog med plejehjemmene
Borgerrepræsentant Trine Madsen (A) rakte en hånd frem til samarbejde med de
selvejende plejehjem

- Kernevelfærden er under pres. Kommunerne skal spare, og det har vi naturligvis også kunnet
mærke i Københavns Kommune, hvor vi i Sundheds- og omsorgsudvalget har skullet spare 70 mio.
kr. på ældreområdet i de netop afsluttede budgetforhandlinger. Sådan indledte Trine Madsen (A)
sit indlæg på Selvejenetværkets repræsentantskabsmøde, der fandt sted i midten af november på
Omsorgscenter Hjortespring i Herlev.
- Men når det er sagt, så er jeg glad for, at vi i udvalget har prioriteret rengøringsområdet, så der
ikke sker serviceforringelser på dette område – heller ikke i de kommende år. Derudover har vi
lagt vægt på at skaffe god og billig mad til de ældre, der er åbnet op for, at plejehjemmene får en
fast tilknyttet læge, og der er også lagt op til bedre normering i aftentimerne, og endelig har vi
afsat et beløb, så de ældre, der ikke selv kan komme i teatret, nu får mulighed for det, sagde Trine
Madsen.
Svend-Erik Christiansen, der er formand for Selvejenetværket, understregede, at Selvejenetværket
er interesseret i et tættere samarbejde med politikerne på Rådhuset, og Trine Madsen pointerede,
at det også for politikerne er relevant og givtigt at have en tættere kontakt mellem de selvejende
plejehjem og politikerne i kommunen.
Billedtekst: Borgerrepræsentant Trine Madsen stiller gerne op til flere møder med
Selvejenetværket.

Formanden til repræsentantskabet:

Hvor forskellige skal plejehjemmene være?
Svend-Erik Christiansen efterlyser større selvstyre

-

I selvejenetværket arbejder vi med at finde ud af, hvor grænserne for selveje går. Vi er
enige om, at plejehjemmene skal være forskellige – nogle lægger vægt på mad, nogle
lægger vægt på sport og nogle lægger vægt på musik – men hvor forskellige skal vi egentlig

være dels i forhold til hinanden dels i forhold til de kommunale plejehjem, spurgte
formanden for Selvejenetværket Svend-Erik Christiansen på repræsentantskabsmødet.
Forstander Barbara Lisemose fra Langgadehus Plejecenter sagde, at det er fint med det
inspirationskatalog, der er udarbejdet, selv om det godt kunne være lidt mere konkret, og
derudover understregede hun den konflikt der ligger i, at plejehjemmene på papiret har en frihed,
men at politikerne på den anden side gerne vil ha’ at plejehjemmene er ens. Så hvor er vores
frihed egentlig? – spurgte Barbara Lisemose.
Yvonne Svendsen, der er bestyrelsesformand på Kildevæld Sogns Plejehjem pointerede, at det er
fornuftigt, hvis der på plejehjemmene er ensartethed omkring sundhed og personlig pleje, men at
forskellene skal ligge i det, der i øvrigt foregår på plejehjemmene. Vi skal ikke være FOR ens, som
hun sagde.

Svend-Erik Christiansen lovede at tage spørgsmålet om selvstyre op på et kommende møde med
borgmesteren.
Billedtekst: Erik Vinding, der er bestyrelsesformand på Langgadehus Plejecenter, sammen med
forstander Jette Jensen fra Plejehjemmet Nybodergården.

Tak til Barbara
Forstander Barbara Lisemose har ikke ønsket at sidde i Selvejenetværkets bestyrelse længere og
hun afløses af forstander Vibeke H. Christensen fra Plejecentret Hørgården.
På repræsentantskabsmødet lød der fra flere sider en varm tak til Barbara for hendes energi og
engagement i Selvejenetværkets bestyrelse.
Udover Vibeke H. Christensen, sidder Svend-Erik Christiansen, Erik Vinding, Jette Jensen og Knud
Melballe Olsen også i bestyrelsen, mens Jette Petersen er 1. suppleant og Mette Olsen 2.
suppleant.
Billedtekst til foto af Barbara, som både Frede og Camilla har:
-

Selv om jeg træder ud af bestyrelsen, skal jeg nok følge med i hvad, der sker, lovede
Barbara Lisemose.

X i kalenderen
Alle medlemmer af Selvejenetværket opfordres til at sætte X i kalenderen den 19. og 20. marts
2020, hvor der er konference på Konventum i Helsingør. Program følger.

