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Med en plejecenterlukning og et rengøringsdrama i 
bakspejlet 
Skal der udarbejdes en manual for lokalafdelingerne til brug ved aktiv indgriben ved varslede lukninger af 
plejecentre? Kan der skaffes dokumentation og statistik for, hvilke konsekvenser for helbred og livskvalitet, det 
har for beboerne, når de tvinges til at flytte fra det, de regnede med skulle være deres sidste adresse?  

Ældrepolitisk konsulent Rikke Sølvsten tog disse opgaver med tilbage til overvejelse i Ældre Sagen i 
Snorresgade, da hun tirsdag den 7. maj deltog i panelet i Hjallese Forsamlingshus, hvor ældrepolitiske 
kontaktpersoner i distrikt 6 havde temadag.  

Temaet var et kig i bakspejlet på to begivenheder, der hen over vinteren påkaldte sig pressens store 
opmærksomhed og kaldte på Ældre Sagens indgriben såvel lokalt som fra Snorresgade: Odense Kommunes 
lukning af plejecentret i Hjallese og Assens Kommunes kraftige barbering i kvalitetsstandarderne med bl.a. 
rengøring hver femte uge som en af konsekvenserne. 

Den afgåede formand for Ældre Sagen i Odense, Palle Vennekilde, og lokalformændene i Assens Kommune, 
Ulla Nøhr, Højfyn, og Frede Iversen, Assens, indtog på skift pladserne i panelet sammen med Rikke Sølvsten, og 
kronologisk gennemgik man hændelsesforløb og ageren og reaktion såvel lokalt som fra Snorresgade. For 
deltagerne var det både anskuelsesundervisning i, hvad der reelt blev foretaget, men også med klar fokus på, 
hvor der ikke mindst i forbindelse med plejehjemslukningen kunne være handlet mere skånsomt og 
hensigtsmæssigt, hvis Ældre Sagen mere direkte var inddraget i forberedelserne.  

I Assens Kommune er der efter den voldsomme medieomtale og Ældre Sagens reaktion trykket på 
pauseknappen, så den spareøvelse, der er tale om ved rengøringsmanøvren, foreløbig skubbes året ud. Status 
for plejecentret i Hjallese i dag er - ifølge pressen - at nedlukning for såvel beboere som personale slutter 
uproblematisk 1. juli. Ansatte vil være i andre stillinger, beboere på nye adresser.  

Sammenfattet må man i Assens indstille sig på endnu en holmgang om besparelser. Om øjebliksbilledet af 
plejecenterlukningen i Hjallese holder? Det bliver måske be- eller afkræftet, hvis det - som et resultat og afkast 
fra temadagen - viser sig muligt at dokumentere, hvilke påvirkninger for beboerne, der er knyttet til så stor en 
forandring i livets slutfase. 

 


