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Alle rykker sammen og passer på hinanden,
siger hun, mens Cate Karlstad tilføjer:
– Det er jo også en rigtig fin indikation på,
hvor langt vi er kommet. Var vi ikke kommet så langt, havde folk nok meldt sig syge
eller var rejst. Det er ikke det, vi oplever, og
det, synes jeg, er ret stærkt, for det er mildt
sagt ikke en særlig sjov situation at være i,
når tingene kommer så meget ud af vores
hænder.

Vil have lidt medvind
De to plejehjemsledere er ikke i tvivl om, at
det har forsinket hele processen, at Huset Nyvang har været så meget i både politikernes
og mediernes søgelys.
– Det kræver hele tiden en ekstra involvering
på flere niveauer om ting, som man på andre
centre normalt bare ville afklare. Men når
det bliver forsidestof, og der er stor politisk
interesse, og mange har en mening om huset,
så kommer processerne til at tage længere
tid, siger Rebekka Rasmussen, mens Cate
Karlstad supplerer:
– Huset Nyvang er hverken værre eller bedre
end andre steder. Der er også andre steder i
landet, som får påbud, men de får bare ikke
den bevågenhed, vi har. De får ro til at arbejde
med handleplaner. Den offentlige diskussion
gør både pårørende og medarbejdere usikre.
Det betyder, at de bliver usikre på rent faglige
ting, og at de bliver nervøse for klager. Det
er ikke godt, hvis man gerne vil udvikle sig.
Vi vil gerne have mulighed for at holde fokus
på det, der er vores opgave: De mennesker,
vi skal tage os af hver eneste dag. Men vores
fokus bliver forstyrret, når vi igen står på forsiden, og det er svært for os at stå og sige, at
det faktisk går bedre, når en rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed for eksempel graver et kæmpe hul i vores vej, og den samtidig
bliver til en landsdækkende debat. Det gør, at
den kommer til at fylde meget mere, end den
burde. Vi har brug for arbejdsro, men vi har
også brug for, at der bliver en fælles forståelse
af, at man skal hjælpe hinanden i en kommune på alle niveauer.
Derfor håber Huset Nyvang altså nu på ro til
at rette op og langsomt arbejde sig hen mod at
være et specialiseret plejecenter for borgere
med demens.
– Vi udtrykker dagligt, at vi har tillid til
processen, til visionen, handleplanen og til
medarbejderne, som fortsætter med at være
her under de her forhold. Som Rebekka sagde
forleden: ”Prøv at se, hvor langt vi er kommet
i modvind. Tænk, hvor langt vi kan komme i
medvind”, siger Cate Karlstad. • antj@kl.dk

17 KRAV TIL
HUSET NYVANG

Styrelsen for Patientsikkerhed har
stillet 17 krav til Huset Nyvang efter
et reaktivt tilsyn i oktober 2020, hvor
styrelsen også gav plejehjemmet et
påbud. De 17 krav er:
1. Alle medarbejderes adfærd skal understøtte borgernes værdighed.
2. Pårørende skal inddrages og lyttes til
i overensstemmelse med borgernes
ønsker.
3. Hjælp og omsorg skal tage højde for
borgernes særlige behov.
4. Medarbejderne skal bruge plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje.
5. Der skal findes beskrivelser af hjælp,
omsorg og pleje for borgere med kognitive funktionsnedsættelser.
6. Hjælp, omsorg og pleje til borgere
med kognitive funktionsnedsættelser skal tage højde for borgerens
begrænsninger, og det skal afspejles
i medarbejdernes kultur, adfærd og
tone.
7. Der skal være beskrivelser af forebyggelse af magtanvendelse hos relevante borgere.
8. Medarbejderne skal være opmærksomme på ændringer i borgernes
tilstand.
9. Plejehjemmet skal sikre systematisk
opsporing og opfølgninger på ændringer hos borgerne.
10. Ændringer i borgernes tilstand skal
dokumenteres.
11. Medarbejderne skal kende til og følge
ledelsens fastlagte arbejdsgange og
faglige metoder.
12. Plejehjemmet skal dokumentere social- og plejefaglige indsatser, som
kan forebygge ikke planlagt vægttab,
tryksår, fald, dehydrering, inkontinens
og dårlig mundhygiejne.
13. Medarbejderne skal have de nødvendige kompetencer til at varetage kerneopgaver.
14. Medarbejderne skal kende og bruge
plejehjemmets praksis for social- og
plejefaglig dokumentation.
15. Plejehjemmet skal sikre, at borgernes
behov for hjælp, pleje og omsorg er afdækket og indsatser bliver beskrevet.
16. Borgernes mål for personlig og praktisk hjælp skal beskrives.
17. Plejehjemmet skal kende målene for
genoptræning- og vedligeholdelsesforløb hos relevante borgere.

Der skal ﬁndes
en syndebuk,
når noget går
galt. Jeg overtog formandsposten i oktober
2018 og synes, jeg har
gjort, hvad jeg kunne for
at leve op til mit ansvar.
Fatma Cetinkaya (S), formand for omsorgsudvalget, Randers
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Vi bør ﬁnde
en anden udvalgsformand,
og så skal vi have kigget
på, om det er den rigtige
ledelse, der er på stedet
og højere oppe.
Kasper Fuhr Christensen (Lokal),
medlem af omsorgsudvalget, Randers

PÅBUD SÆTTER
FUT I POLITISK
KONFLIKT GER
Ældretilsynets kritik
af Huset Nyvang får
udvalgsmedlem Kasper
Fuhr Christensen (Lokal)
til at kræve formanden for
omsorgsudvalget, Fatma
Cetinkaya (S), fjernet. Men
hun går ingen steder. Hun
vil have stedet til at blive en
succes.

tekst MADS BRANDSEN /// foto JAKOB LERCHE
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om i så mange andre sager i
Randers Byråd har også sagen om Huset Nyvang sat ild
i den politiske debat. Det nye
år var blot fem dage gammelt,
da Velfærdslistens politiske
leder og medlem af omsorgsudvalget Kasper Fuhr Christensen lod
sig interviewe til TV 2 Østjylland.
– Jeg mener, at vi bør finde en anden udvalgsformand, og så skal vi have kigget
på, om det er den rigtige ledelse, der er
på stedet og højere oppe. Det mener jeg
ikke, det er, sagde han.
Udvalgsformanden hedder dog stadig
Fatma Cetinkaya (S), og hun har ingen
planer om at gå nogen steder, før valgperioden udløber.
– Der skal findes en syndebuk, når noget
går galt. Jeg overtog formandsposten
i oktober 2018 og synes, jeg har gjort,
hvad jeg kunne for at leve op til mit an-
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svar.
Det er jeg
ydmyg overfor.
Det tager jeg på mig,
siger hun.
Kasper Fuhr Christensen er særligt pikeret over, at udvalget først blev
orienteret om påbuddet fra Ældretilsynet under Styrelsen for Patientsikkerhed den 23. december, når tilsynet
allerede 22. november gav kommunen
et midlertidigt påbud.
– Jeg får en forklaring om, at man ikke
plejer at oplyse om tilsyn. Jeg har stillet 50 spørgsmål til forvaltningen, og af
svarene på dem kan jeg se, at ingen politikere er blevet orienteret. Det, synes
jeg, er mærkværdigt, siger Kasper Fuhr
Christensen.

Formand:
Vi skal ikke lege forvaltning
Fatma Cetinkaya affejer kritikken.
– Jeg synes, jeg har handlet og har holdt
omsorgsudvalget orienteret om, hvad
jeg kunne komme i nærheden af. Vi
har arbejdet ud fra de oplysninger og
den viden, vi har haft. Vi kan ikke gøre
mere. Vi kan ikke handle, når vi ikke
ved noget.
Du mener ikke, der kunne være informeret bedre?
– Der er jo en grund til, at vi har vores
chefer og ledere. Hvis vi som politikere
skal gå ind og være en del af deres arbejdsopgaver, hænger det ikke sammen.
Vi skal lave embedsfolkenes arbejde,
siger hun.
Det har ikke overrasket Kasper Fuhr
Christensen, at Huset Nyvang er endt
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med at få et påbud med 17 kritikpunkter. Desværre.
– Jeg stemte imod den handleplan, der
kom efter TV 2-dokumentaren, fordi
jeg synes, den var helt utilstrækkelig. Jeg efterlyste større forandringer.
Man har ikke taget det alvorligt nok.
Handleplanen forholder sig slet ikke
til problemet, vi ser i dokumentaren.
Man har travlt med de praktiske ting.
De skal selvfølgelig også rettes op.
Men det er jo slet ikke hovedsagen. Det
handler om, at de ældre skal have bedre basal omsorg og støtte, siger Kasper
Fuhr Christensen.
Det er Fatma Cetinkaya enig i.
– Jeg kunne godt tænke mig, at vi
lykkes med huset. Vi har brug for en
specialenhed til ældre borgere med
demens, for den målgruppe bliver kun
større og større. Derfor vil det være
godt med et hus, der kan fungere som
vidensbank for andre demenstilbud.
Jeg tænker også, at vi kommer til at
lykkes.
I mandags besluttede Randers Byråd
at opnormere Huset Nyvang, så der
tilføres flere personaleressourcer. En
idé, der ikke er vokset i Socialdemokratiets have, men som partiet alligevel har tilsluttet sig.
– Det kan være et af midlerne til at nå i
mål. Men ud fra tilsynsrapporten kan
jeg bare konkludere, at vi ikke er i mål
med de tiltag, vi satte i gang for to år
siden, lyder det fra Fatma Cetinkaya.
Ifølge Kasper Fuhr Christensen er Huset Nyvang et eksempel på, hvad der
kan ske, når man tænker mere i flotte
rammer end i indhold. Da huset blev
etableret, skete det med personale fra
et andet plejecenter, der blev lukket,
hvilket skabte en masse kulturkonflikter og en manglende demensfaglighed.
Samtidig har der manglet socialpædagogiske kompetencer på stedet.
– Jeg tror, man er nødt til at rekruttere nogle medarbejdere udefra og give
dem et løntillæg for opgaven. Og helt
generelt bør vi se på, hvordan vi kan få
flere hænder på ældreområdet, så de
har bedre tid til relationsarbejdet, siger han. • mdbr@kl.dk
Kort før dette magasins deadline meddelte Fatma Cetinkaya, at hun ikke genopstiller til kommunalvalget i november.
Det skyldes dog ikke sagen om Huset Nyvang, understreger hun.
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HER SKER
FEJLENE PÅ
LANDETS
PLEJEHJEM

Det er oftest problemer med medicinhåndtering
eller journaler, der er skyld i fejl på plejehjem, viser
opgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN

M

edicinhåndtering og
journalføring er det, der
oftest fører til fejl på plejehjemmene rundt om i
landet, viser erfaringer
fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Fra 2017 til
2019 gennemførte styrelsen 873 sundhedsfaglige tilsyn i plejesektoren, som omfatter både plejecentre, midlertidige pladser,
akutpladser samt hjemmepleje og hjemmesygepleje. Ved cirka halvdelen af tilsynene
med hjemmepleje og hjemmesygepleje var
der mangler i forhold til journalføring. For
plejecentre, midlertidige pladser og akutpladser var der mangler i journalføringen i
en tredjedel af tilsynene.
– Vores tilsyn med plejeområderne viser, at
der fortsat er behov for at styrke patientsik-

kerheden på plejeområderne. Det gælder
særligt i forhold til medicinhåndtering,
vurdering og journalføring af borgernes
tilstand, informeret samtykke, instrukser
og hygiejne. Vi oplever heldigvis også, at der
mange steder er et stort fokus på at styrke
patientsikkerheden, siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, som har en klar opfordring
til kommunerne.
– Del viden og gode erfaringer med hinanden, så de steder, der har haft succes med
at etablere patientsikre arbejdsgange, kan
inspirere andre.

For lidt fokus
Alzheimerforeningen mener, der sker alt
for mange fejl, og at der er for lidt fokus på
at forbedre kvaliteten. En ny analyse fra

