FRA KRISE TIL LIVSKVALITET

EN FORTÆLLING DER ILLUSTRERER
YDELSEN ”ÆLDREVEJLEDNING TIL
DØVE BORGERE OVER 65 ÅR”
Jette Petersen er knap 70 år. Hun er tegn
sprogsbruger og har jævnligt kontakt til CFD’s
ældrevejleder Anne Margrethe Philipsen for at
få støtte og vejledning i sin hverdag.
De sidste par år, før Jette fik kontakt til ældrevejlederen, var præget af turbulens og kriser,
samt store helbredsmæssige problemer, der
gjorde det svært for Jette at blive boende i sin
lejlighed på første sal i en opgang uden elevator.
Via sit netværk i Døves Pensionistklub
”Brohusklubben” og Døves Kirke fik Jette nys
om CFD’s ældrevejleder, som siden hen har
hjulpet med at støtte hendes rejse fra krise til
livskvalitet.
Den helt store forandring for Jette er, at hun fik
hjælp til at søge om og flytte i en ældrebolig,
som er handicapvenlig. Her stortrives hun nu
med familien tæt på og søde naboer. I den forbindelse var Jettes ældrevejleder behjælpelig
med kommunikationen, med ansøgninger samt
med at få søgt diverse hjælpemidler og snakket
hele kriseforløbet igennem.

At ældrevejlederen behersker tegnsprog har
været helt afgørende for den direkte samtale.
Jette siger:
”Det er dejligt at have en ældrevejleder, som kan
det hele med tegnsprog, f.eks. både gammelt
tegnsprog, MHS (mundhåndsystem, red.) og
almindeligt tegnsprog. Det er også dejligt at
have ældrevejlederen med som bisidder til
møder, fordi jeg sommetider oplever, at det er
svært at forstå, hvad tolken siger. Jeg vil ikke
undvære ældrevejlederen.”
For CFD’s ældrevejleder Anne Margrethe
Philipsen er en vigtig del af jobbet at støtte de
ældre døve borgere, så de får en lige så god
alderdom som alle andre. Det betyder, at der er
fokus på den enkeltes livskvalitet, bl.a. faktorer
som aktiviteter og motion, samt at man forhindrer, at den ældre isoleres på grund af et høre
tab. Målet er således at støtte en positiv holdning til det at blive ældre – samt skabe grobund
for en fortsat udvikling i alle livets faser.

(Fortællingen er anonymiseret, og Jette
Petersen er et opdigtet navn)

”Det er dejligt at have en ældrevejleder, som kan det
hele med tegnsprog, f.eks. både gammelt tegnsprog, MHS
(mundhåndsystem, red.) og almindeligt tegnsprog. Det er
også dejligt at have ældrevejlederen med som bisidder til
møder, fordi jeg sommetider oplever, at det er svært
at forstå, hvad tolken siger.”
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