Det nye sundhedsparadigme
2018 er godt i gang, og der er mærkbar travlhed alle vegne med at få afsluttet det gamle år
og med start på nye projekter.
Når jeg mødes med kolleger, så er der et tema der konstant dukker op og kaster lange
skygger ind over os – og det er det nye Risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for
Patientsikkerhed.
Det er stadig ikke mange socialpædagogiske tilbud der har haft besøg, men de få der har, er
meget lidt begejstrede. Det er et helt nyt paradigme som vælter ind over os, og borgerne er
pludselig blevet til ”patienter”. Det opleves som et kæmpe tilbageskridt at vi skal fokusere på
plejeplaner, medicin og hygiejne – og at vi skal måles på det.
Vi ønsker at fokusere og blive målt på den pædagogiske kernefaglighed, indholdet og
kvaliteten af det tilbud vi giver borgerne. Der er ingen der taler om borgernes ønsker og behov
i denne sammenhæng. Patienternes (Læs: Borgernes) sikkerhed bliver brugt som rambuk til at
indføre uniformer, relationsarbejde med handsker på og et krav om at vi skal ansætte
sundhedspersonale.
Jeg tror ikke at vi er uenige i, at vi skal sikre at borgerne på tilbuddene får den rigtige medicin
og modtager den pleje der er nødvendig. Min påstand er, at det fik de også før vi blev
underlagt det nye tilsyn. Vi skal undgå fejl og sikre borgerne behandling og opfølgning.
Men det er en stor udfordring, at vi skal tilfredsstille et system for systemets skyld og bruge en
uhyrlig masse tid og energi på det – og sådan føles det.
Og så er det er et kæmpe skridt i den forkerte retning af alt hvad vi har arbejdet på at ændre
gennem mange år, det er tilbage til øget institutionalisering.
Det tema har vi sat på dagsordenen til årsmødet i Ledersektionen torsdag den 5. april. Vi har
fået Vivi Lauritsen, en af vores tidligere lederkolleger, nu Handicap- og Psykiatri chef i Ballerup
kommune til at komme og give sit bud på udfordringerne i det nye sundhedsparadigme.
Vi skal være i Herlev Medborgerhus og det fulde program udsendes snarest.
Håber vi ses - sæt dagen af.
Hilsen
Mie Karleby, formand for den lokale ledersektion

