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Sophie Løhde blev lidt småsulten, da hun så, hvad dagens middagsmad bød på. Foto: Preben Madsen

Dagens ministerret
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) besøgte i går Viborg.
Plejecentret Liselund viste, hvordan Viborg tager sig af demente borgere.
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VIBORG: Naturligvis tager
man pænt imod en minister,
når hun gerne vil på besøg, så
Helga Mariane Knudsen viste
venligt rundt i sin lejlighed, da
sundheds- og ældreminister
Sophie Løhde (V) i går som led
i en jysk rundrejse lagde vejen
forbi plejecentret Liselund i
Viborgs sydlige bydel.
Helga er glad for sin lejlighed, og det er de 60 beboere
generelt, kunne de og nogle
af deres pårørende fortælle
ministeren, da hun som led
i besøget havde en lille rundbordssamtale med beboere,
pårørende og ansatte på ple-

jehjemmet, der huser 60 ældre
og gamle, der er ramt af den
forfærdelige sygdom demens.
Tiden er dog knap. Personalet har travlt, og mest af alt ønsker alle, at der kom lidt flere
varme hænder i dagligdagen.
Det var et ønske, som ministeren såmænd gerne ville opfylde, men det er jo politik, og
alle ministre har en ønskeseddel, de gerne vil have opfyldt.

Inspiration
Den egentlige baggrund for
Sophie Løhdes besøg var, at
hun er på jagt efter inspiration til en national handlingsplan for, hvordan vores moderne samfund håndterer demente borgere, som der desværre blot bliver flere og flere
af. Man regner med, at cirka
40.000 danskere er ramt af demens, og intet tyder på, at tallet bliver mindre i takt med,

Sophie Løhde er på rundrejse
for at hente inspiration
til den nationale
handlingsplan for demente.

at danskerne bliver ældre og
ældre.
Hvordan man konkret ændrer det, findes der ingen løsning på. Til gengæld findes der
måske løsninger på, hvordan
man giver disse syge mennesker de bedst mulige livsvilkår, og her er Viborg inde på
et godt spor.
Liselund har fra tid til anden besøg af mange kommuner, der finder inspiration til,

hvordan forholdene for demente bliver bedre. På Liselund arbejder man meget
med at finde den rette dagligdag for den enkelte beboer, og
det kunne centerleder Birgitte Gert fortælle meget om på
rundturen sammen med ministeren.
Demensfaglig leder i Viborg Kommune Pia Østergaard fremlagde for Sophie Løhde kommunens arbejde med
demente.
Borgmester Torsten Nielsen (K) og formanden for
sundheds- og ældreudvalget i
Viborg Kommune Mette Nielsen (S) deltog i rundvisningen.
De lokale politikere gjorde opmærksom på, at Viborg
Kommune trods en stram
økonomi gør et stort arbejde
for at skabe bedre forhold for
de demente borgere.

Centerleder Birgitte Gert (t.v.) fortalte om de mange
tilbud, som Liselund byder på i dagligdagen.

