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Bare de snart holder op med at strejke  
 
Ældre har sympati for hjemmehjælpernes 
strejke, men er kede af at skulle undvære 
deres hjælp  
  
MARIAGERFJORD:- Det er forfærdeligt. Bare strejken snart er forbi. Sådan lyder det fra 
en af de brugere af Mariagerfjord Kommunes hjemmepleje, som NORDJYSKE i går 
talte med. Vi besøgte Vera og Ejvind Jørgensen, Margrethe Hermansen og Mary Frank 
fra Hobro, der alle i større eller mindre omfang rammes af, at hjemmehjælperne i dag 
går i strejke. 260 sosu'er i Mariagerfjord Kommunes hjemmepleje er udtaget til konflikt.  
 
Det betyder, at ingen ældre får gjort rent. Kun uopsættelig pleje vil blive udført, mens 
konflikten står på. Vera og Ejvind Jørgensen bor i en af boligforeningens lejligheder på 
Skovvej i Hobro. Ingen hjælp til støttestrømper Vera Jørgensen har haft to blodpropper 
og går med støttestrømper. Strømperne kan hun ikke selv tage på og af, så derfor får 
hun besøg af hjemmehjælpen morgen og aften. - Jeg har det skidt med, at de ikke 
kommer og hjælper mig. Mine fødder bliver så tykke, så tykke, når jeg ikke bruger 
støttestrømperne, fortæller Vera Jørgensen.  
 
Hun og hendes mand har også kommunal rengøring hver 14. dag, og de nyder at få 
støvsuget. Under strejken får de ikke gjort rent, og det er de kede af. 
Hjemmehjælpernes arbejdsnedlæggelse møder dog stor forståelse i hjemmet på 
Skovvej. Både Vera og Ejvind Jørgensen kunne godt unde "pigerne" mere i 
lønningsposen.  
 
De arbejder jo bagdelen ud af bukserne, så selvfølgelig skal de have mere i løn, mener 
Ejvind Jørgensen. Det kan ikke hjælpe at tude Margrethe Hermansen, 84 år, bor i 
Vestergade og får besøg af hjemmeplejen hver formiddag til personlig pleje. Hver 14. 
dag får hun gjort rent. - Det kan jo ikke hjælpe, at jeg sidder og tuder over, at de ikke 
kommer. Jeg må sidde i skidtet, lyder det usentimentalt fra Margrethe Hermansen. Hun 
går med rollator i hjemmet, men kan ikke klare længere byture.  
 
En af Margrethe Hermansens bekendte plejer at hjælpe hende med indkøb, besøg i 
banken og andre ærinder, men desværre er han lige blevet indlagt på sygehuset. Nu 
sætter Margrethe Hermansen sin lid til andre gode venner, som måske kan træde til, 
mens konflikten varer. 96-årig i nødberedskab 96-årige Mary Frank bor i Skolegade og 
er blandt de borgere, der er omfattet af et nødberedskab. Hun vil fortsat få serveret 
morgenmad og få hjælp til at tage sin medicin.  



 

 

Derimod vil Mary Frank ikke komme i bad, ligesom hun ikke får gjort rent, tømt 
skraldespand eller vasket sit tøj, mens konflikten står på. - Det er forfærdeligt. Bare 
strejken snart er forbi. Jeg håber de siger, det går i orden i aften, lød det fra den gamle 
dame, da NORDJYSKE besøgte hende i går.  
 
Vi har jo hjertet med - Vi har jo hjertet med, når vi går på arbejde, fortæller sosu-hjælper 
Pia Dons Jensen. - Så det bliver hårdt at skulle sige til fru Jensen: "Desværre, det kan 
vi ikke hjælpe dig med". - I de hjem, hvor vi fortsat vil komme på grund af 
nødberedskabet, bliver vi nødt til at sige: "Desværre, jeg må ikke trække gardinet for, 
desværre, jeg kan ikke tage skraldeposen med, det er konfliktramt arbejde", siger Pia 
Dons Jensen.  
 
Appel til de pårørende Hjemmehjælperne appellerer til, at pårørende og naboer laver 
netværk, så de ældre fortsat kan få vasket tøj, tømt skraldespand og vandet blomster 
under konflikten. - Jeg tror ikke, at folk vil lade deres forældre sidde i skidtet, hvis de bor 
lige i nærheden af dem. For de ældre, der ikke har pårørende i byen, er det nok mere 
tvivlsomt.  
 
Jeg er ikke sikker på, at naboerne vil gå ind og hjælpe, lyder det fra Pia Dons Jensen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margrethe Hermansen må undvære sit daglige 
besøg af hjemmehjælperen under konflikten. 
Foto: Daniel Mikkelsen 
 


