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De gamle og underernærte
I nyttårstalen tok statsministeren opp et eksempel om underernærte
eldre på institusjon som hadde fått endret livskvalitet ved at
middagsmaten ble servert et par-tre timer senere enn det som hadde
vært vanlig. På denne måten kunne de gå sultne til bords og ha lyst på
mat, og trivselen øktebetraktelig mens medisinbruken sank. Kort sagt:
En triveligere og sunnere hverdag.
Kommentarene etter statsministerens opplysning om at 60 % av våre eldre i institusjon og
under hjemmesykepleiens vinger lider av underernæring, viste overraskelse og uttrykte
avsky overfor et «system» som hadde kunnskapen, men som av økonomiske grunner hadde
latt være å gjøre noe. Samtidig fikk statsministeren lovord og fagre ord for sin oppdagelse.
Lovord hun etter min mening ikke fortjente. I stedet burde hun vært satt i skammekroken for
å sitte på så triste kunnskaper uten å ha gjort vesentlig mer med det.
For Pensjonistpartiet i Akershus var det skammelig å måtte innrømme at vi
allerede i april i 2016 ble gjort oppmerksom på forholdet uten at vi gikk altfor
hardt ut og satte søkelys på saken. Da tok nemlig fylkesleder i Møre og
Romsdal, Dagfinn Wiik, den opp på et Landsstyremøte og fortalte alle de
tilstedeværende om eget arbeid for å bedre situasjonen i egen kommune,
uten at han hadde vunnet fram. Tvert om ble han rimelig uglesett.
Når Pensjonistpartiet i Akershus nå kommer til å fokusere på og følge opp ernæring for
eldre, må vi derfor tilskrive Møre og Romsdal en god del av æren for at også vi har fått opp
øynene. Så langt det lar seg gjøre, vil vi søke å arbeide sammen med dette fylket som vi vet
sitter på stor kunnskap. I forbindelse med valgkampen kommende vår og sommer vil også
engasjere lokalpartiene våre i å se på situasjonen i egen kommune, slik at vi kan bidra til et
bedre liv og livsglede for eldre som sliter med å se hverdagen fra den lyse siden.
Og hvis det er så enkelt som å endre litt på mattidene, ja da er det vel ingen som helst tvil
om at vi blir nødt til å sette de ansvarlige politikerne i skammekroken.
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