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Åbent brev fra Danske Seniorer 

 

Bad efter behov 

 
Vi skal passe på vores ældre. Pleje deres interesser - og sikre dem god pleje. 
Derfor er Enhedslistens udspil i finanslovsforhandlingerne om et lovfæstet krav  
på minimum to gange bad om ugen som udgangspunkt meget sympatisk.  
 
Alligevel kan vi i Danske Seniorer ikke støtte kravet, da det kan have en uheldig  
boomerang-effekt. 

 
En kommune kan, i sin iver efter at spare, med fuld ret og uigennemtrængelig  
argumentation sige: ”Her i kommunen passer vi godt på vores ældre – for de får 
deres bad to gange om ugen”.  
 
Kravet kan dermed ende som en blåstempling af den laveste fællesnævner.  
Og det er synd. For Enhedslistens udspil er bestemt sympatisk. Men vi må ikke 
falde i den indbyggede fælde. 
 
Nogle ældre har behov for at kunne få et bad hver dag. Andre ønsker måske at 

nøjes med et om ugen. Det må følge den ældres ønske og behov.  
 
Her ind under hører også hjælp til rengøring. Her ønsker Enhedslisten at indføre et 
lovfæstet krav om hjælp til rengøring en gang hver 14. dag. Men mange kommuner 
kan i dag godt administrere, at en ældre, der kun får hjælp til et bad en gang om 
ugen, måske kan få overført hjælp til ”rengøringskontoen”.  
 
Et indgreb i det kommunale selvstyre kan dermed også være et overgreb på nogle 
ældre mennesker. Kommunerne skal fortsat have mulighed for at prioritere ekstra 
hjælp og omsorg til de svage og mest sårbare ældre. 

 
Vi bakker i Danske Seniorer op om Danske Ældreråd, som påpeger det 
problematiske i at tvinge kommunerne til at indføre nationale standarder for f.eks. 
hjælp til at få et bad.    
 
Vi har fuld tillid til, at kommunerne i samarbejde med de lokale ældreråd kan få 
tingene til at fungere uden ultimative krav.  
 
Vejen frem er ikke at ødelægge det fine samarbejde i mange kommuner, hvor 
ældre i nogle tilfælde godt kan blive hjulpet ud over de standarder for service, 
kommunerne lover.  

 
For så ender vi måske med, at det netop kun bliver de krav, kommunerne angiver 
på deres hjemmeside, der holder – alle steder. 
 
Med venlig hilsen 
Jørgen Fischer 
Formand for Danske Seniorer 


