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Jasmine Hospital er et plejehjem til ca. 100 beboere, som er fordelt på 4 etager. På stuerne bor der 2 til 3 personer. 
Typisk 3 damer eller 2 mænd eller et ægtepar. Værelserne har nye badeværelser, gamle senge og et enkelt skab til 
hver beboer. Der er gardiner imellem hver seng og et lille natbord til hver beboer. Familien køber vand, kiks og frugt 
og tager vasketøjet med hjem.
Personalet består af ca. 7 sygeplejersker og mange udenlandske medhjælpere, mange fra Indien.
Vi var ca. 15 – 20 praktikanter fra forskellige lande, som hjalp til i perioder fra 4 uger til et halvt år. Der var valgmulig-
heder i forhold til arbejdsplanen, fx 3 dage af 12 timer, eller dagvagter. Nogle praktikanter arbejdede 40 timer andre 
30 timer. Jeg arbejdede 36 timer på 3 dage og så fri 2 dage op til en weekend. Jeg kunne selv vælge hvilke dage jeg 
ville arbejde.
Min dag startede med at tage bussen kl. 5.50 til Valetta, her skiftede jeg så til en anden bus og ankom så til arbejde 
kl. 6.45. Kl. 7.00 starter morgenmødet, der læses notater op fra kinabøger om patienterne og om div. aftaler for da-
gen. 4 bøger, en fra hver etage, og så bliver personalet delt ud sammen med praktikanterne. 1 eller 2 fastansatte og 
så 2 – 3 studerende. Så bestiller vi sandwich og aftensmad, som er gratis.
Kl. 7.30 bliver beboerne vækket med høj musik på gangen, Abba og Boney M er favoritter. Der er en liste over be-
boerne, hvem der skal bade hvem og om nogen skal i bruseren. De fleste får sengebad, hvor der ofte er 2 personer 
der hjælper hinanden. En storbalje fyldes med vand og masser af sæbe. Der bruges kun en stofklud til hele kroppen. 
Borgeren vaskes i meget vand fra top til tå, så sengen sejler, lagen skiftes og madrassen tørres. Så kommer der rene 
lagener på, et til at ligge på og et over, sammen med et tæppe.
Ikke noget med korrekt nedre hygiejne, kluden kommer rundt over det hele. Zink salve og talkum bruges i store 
mængder. De fleste beboer har ble på og jeg har aldrig set at der blev børstet tænder eller proteser. 
Morgenmad serveres på sengen, weetabix, sandwich, kaffe eller te. Sygeplejersken kommer med medicinvognen, 
dette bliver stillet på natbordet til borgeren, eller knust ned i deres morgenmad, også kapsler. Tabes en tablet sam-
les den op og gives igen. Her bruger ingen støttstrømper og næsten ingen har kateter.  Medicinvognen køres rundt 
på de forskellige etager, der bruges ikke cpr.nr på æskerne kun navn og etage samt værelses nr. Medicinlister bruges 
helle ikke.
Kl. 10.00 er alle færdige med morgenpleje og morgenmad. Beboerne køres eller følges ud på gangen, hvor de op-
holder sig det meste af dagen. Her skal de underholde hinanden det meste af dagen.
Kl. 11.00 er der middagsmad, de beboere som er mobile følges op i restauranten på 4. sal for at spise med de andre. 
De resterende spiser på gangen eller i deres seng. Så er der ble skifte på samlebånd, man starter i en ende af gangen 
og skifter alle med ble. Ingen vask, kun med vådservietter ved afføring. Her går man 2 personer og hjælper hinan-
den. Så bliver de lagt i seng til middagshvil. Så har personalet 1 times pause fr kl. 12.30 til 13.30, hvor der er en som 
bliver på afdelingen. Vi kan så gå ud i byen eller blive på personalestuen i kælderen.
Efter pausen får beboerne kaffe og kiks, på gangen eller i deres seng. Så sidder de igen på gangen indtil kl. 16.00, 
hvor der er ble skifte igen, og så kan de komme i kirke på 4. etage, hvor de har deres eget kirkerum. Det varer ca. en 
halv time.
Så er der aftensmad i restauranten eller på afdelingerne. Igen spiser de på gangen eller i sengen. Herefter er der ble 
skifte ved kl. 18.00. Så får de nattøj på, hvis de da ikke har haft det på hele dagen. Ved kl. 19. 00 når jeg går hjem, 
kommer aftensvagten og giver kaffe og tee med kiks evt. sandwich. Igen bliver der ikke børstet tænder.
Hele huset har 3 manuelle lifte men kun en duer. Så vi bruger meget tid på at finde liften. Man kan så gå ned i re-
ceptionen, som kalder over højttaleren til alle 4 etager. De kalder også over højttaleren, hvis der er brug for hjælp på 
en anden etage, eller i restauranten. Der er også kamera på gangene, så man kan holde øje med beboerne og med 
liften. De bruger mange praktikanter, så de har altid nogen til at hente liften eller følge beboerne til restauranten og 
hjælpe med at give mad og rydde op. Det er godt med mange hænder (gratis for dem) men det stresser lidt perso-
nalet, da de fleste kun er der i 4 uger.
Plejecenteret er privat, og de mangler altid personale og sparer på alt. Nogle afdelinger skal tælle handskerne, så de 
ved hvor mange der bliver brugt og der mangler altid lagner, tallerkner og bestik.
Det værste er at personalet råber til beboerne, de skælder dem ud, holder dem og er ofte meget hårde når de va-
sker dem. 
Personalet sidder ofte på gangen eller på beboernes stue og taler i telefon, eller dokumenterer i kinabøgerne. Der er 
ingen kontor eller toilet på afdelingerne. De har heller ikke pc. Beboerne bliver ikke beskæftiget, det er kun fysiote-



rapeuten og præsten som gør dette. Der er ingen tv på gangen og heller ikke spil eller blade.
På den nederste etage kan beboerne gå ud på en bænk om aftenen og i løbet af dagen. Her hygger de med pårøren-
de som kommer på besøg. Det er de pårørende som sørger for det sociale.
En oplevelse, både godt og skidt. Det gode er at de pårørende er der meget, med indkøb af drikkevand, kiks, frugt 
og for at tage vasketøjet. At bo sammen på stuerne, giver et meget tæt samvær, hvor man hjælper hinanden og har 
selskab. Mange var rigtig gode veninder, venner.
Det var også rigtig godt at arbejde meget sammen med en anden hjælper. Ikke så ensomt som at gå alene hele 
dagen.
Man bliver lidt chokeret over hvordan de behandler de ældre mennesker, de har ingen selvbestemmelsesret og de 
bliver ikke stimuleret på nogen måde. Meget trist.
Jegboede meget langt væk fra min arbejdsplads, så jeg har brugt meget tid på overfyldte busser. De var ofte forsin-
kede pga trafikken, og vejarbejde. Den første uge måtte jeg stå af bussen og gå et kvarter, da vejen op til plejehjem-
met var gravet op. Lejligheden var dejlig stor og moderne. Delte den med 2 andre piger. Betalte 12000 kr. for at have 
mit eget værelse i 5 uger, men det var dejligt. De andre piger delte et værelse og det var ikke nemt, da den ene pige 
rodede over alt og larmede meget. Da jeg havde fri 4 dage i træk, var der god mulighed for at se øen. Min familie 
var på besøg en uge og så var jeg med min tyske roomie på tur til stranden og til Gozo. Vi arbejdede samme sted. 
Hun gik på sprogskole, hvilket var en god ting, da hun lærte mange andre at kende. Jeg var ikke informeret om dette 
inden jeg rejste. Havde nok været noget ensom hvis jeg ikke havde lært hende at kende. Så hvis man rejser alene er 
det super at gå på sprogskole.




