Plejecenterleder Mona Funch

- at skabe en rød tråd
Du er den ny leder på plejeboligområdet. Hvornår blev
du ansat, og hvad er din baggrund?
Jeg blev ansat d. 1.7.17. som plejecenterleder af
Humlehusene og Albertshøj.
Jeg er uddannet sygeplejerske i 1996. Jeg har arbejdet
som afdelingssygeplejerske på forskellige hospitaler
samt været afdelingsleder i en hjemmepleje. Så har jeg
været på et handicapcenter og et pædagogisk botilbud
primært for spastikere. Samtidig har jeg taget en
bachelor i offentlig ledelse og en master i organisations
psykologi.
Ledelse og kendskab til budgetter samt de processer, der
fremmer et godt samarbejde skal være medvirkende til at nå de mål, som vi gerne vil.
Hvad er dine intentioner med det her job?
Det jeg laver, skal give mening for andre. Der er mange ældre, og der bliver flere. Vi
må have øget fokus på, hvordan kan tingene gøres bedst muligt. Og det handler ikke
kun om økonomi, men også om, at de der bor i plejeboligerne, kan have et så rigt og
betydningsfuldt liv som muligt. Det er vigtigt at spørge den enkelte beboer om, hvad
giver dig livskvalitet, hvad kan du lide, og hvad kan du ikke lide, og så tage
udgangspunkt i det. Men det handler ikke kun om betydning i eget liv, men også om
man har betydning i andres liv. Ellers vil man opleve ensomhed og tab af relationer
og fællesskaber. De fleste af os trives bedst med at styre vores eget liv og samtidig
vide, at der er andre som er afhængig af, at vi findes.
Hvor dårlig er man, før man bliver indstillet til plejehjem?
Det er meget forskelligt. De fleste har været igennem et længere forløb, hvor man
bliver helt almindelig ældre. Nogle kommer direkte fra en hospitalsindlæggelse,
alternativt kan man måske komme på rehabiliteringsafdelingen, der vil se nærmere på
løsninger i hjemmet. Det vil altid være målet, at man bor i eget hjem længst muligt.
Men ensomhed, og de følgevirkninger det kan give, kan også være en udløsende
faktor.
Albertslund kommune har dog gode alternativer. Hvis man fysisk kan være i eget
hjem, kunne man bruge nogle af dagtilbuddene for at få nogle sociale relationer.
Vi har f.eks. 2 tilbud for demens for at aflaste ægtefælle og familie. Det er rigtig godt.
Hvad brænder du for lige nu?
At beboerne kan få så stor en indflydelse på eget liv som muligt. Vi har indført
beboergrupper med møder og en fast dagsorden, hvor vi spørger: ”Hvordan går det,
er du tilfreds, hvordan vil du have tingene skal være”?
”Har du husket at spørge”, er en vigtig sætning af have i baghovedet.

Dialog er det allervigtigste. Derfor er det vigtigt at have rammerne, der giver
muligheden for dialog.
Det må kræve ekstra tid at skulle tage hensyn til den enkelte beboer.
Det gør det måske i starten, men jeg kan ligge søvnløs ved tanken om at få beboere,
ingen lytter til, som er pacificeret og ikke har indflydelse på eget liv.
Vi bruger en del tid på at snakke med beboere, som er vrede, sure eller kede af det.
Hvis vi i stedet talte om, hvad der kunne gøres bedre, ville det være meget sjovere
også for personalet.
Bliver beboerne eller de pårørende inddraget i ansættelsen af personalet?
Det vi gør mest ud af, når vi ansætter er at se på udfordringerne og beboerne, og så
ser vi på hvilke kvalifikationer vi mangler. Albertslund kommune skal arbejde med
det, der hedder et rehabiliterende tankesæt. Det handler om at lave aktiviteter, der
giver mening for andre, og de, der kan det, er dem, vi ansætter.
Hvad synes du, at Ældrerådet fremover skal holde øje med i forhold til
plejeboligerne?
Vi er jo gensidigt afhængig af hinanden, så I kunne jo tage pulsen på de fremtidige
potentielle beboere. Hvis jeg kunne vide, at nu kommer der nogen, der har brug for
IT-hjælp, så kunne jeg tænke det ind ved kommende kurser eller ansættelser.
Snart bliver det jo 68'erne, der flytter ind.
Ja, og det bliver da heldigvis også en udfordring. Vi skal tænke mad, motion,
aktiviteter og en masse andre ting ind, og vi slipper ikke af sted med ikke at spørge,
så vi kan ligeså godt blive gode til det nu.
Det er vigtigt, at vi ikke ser anderledes på hinanden, fordi vi bliver ældre og kommer
på plejehjem. Vi har jo præcis de samme ønsker til vores liv som tidligere.
Planlæg livet på plejehjem, stil nogle krav, når du flytter ind. Skriv ned, hvad du
ønsker, og hvordan du vil have det.
Lise Buchardt

