Maria cederstrøm Jensen
Mit navn er Maria cederstrøm Jensen
Jeg er 43år.
Mor til 2 dejlige piger.
Er opvokset i Tårnby, og hele min familie er herfra.

Jeg er uddannet SOSU- hjælper og SOSU-assistent og har erfaring både fra
plejehjem og hjemmepleje privat og offentlig gennem mange år.
Nu er jeg ansat i almen praksis og har været det igennem de sidste 3 år.
Da jeg skiftede til sundhedsfaget, var det fordi jeg havde oplevet hvordan min
mormor med Alzheimers og min morfar som pårørende manglede forståelse
og hjælp, og det ønskede jeg at ændre for de mennesker jeg mødte.
Da jeg i sin tid blev ansat som udviklingsassistent i Tårnby hjemmepleje var
det med et ønske om at gøre en forskel for borgeren og for at optimere mine
kollegaers hverdag. Jeg lærte blandt andet at det vi oplevede på gulvet, ikke
var det samme som ledelsen eller forvaltningen.
Siden jeg i 2018 endte i det sorteste hul af stres og stoppede mit arbejdsliv i
hjemmeplejen, er situationen ikke blevet bedre der mangler hænder - mange
hænder, og mange har enten været syge med stres eller er på vej til at blive
det.
Jeg møder dagligt situationer hvor gennemskueligheden og kommunikationen
imellem forskellige instanser ikke harmonere og hvor borgere og pårørende
kommer i klemme i et hav af regler og bureaukrati som ikke stemmer overens
med følelser og magtesløshed.
Jeg stiller op for Tårnbylisten fordi jeg som både borger og ansat i Tårnby har
haft følelses af at blive “tabt” på gulvet og følt det kæmpe arbejdspres som
ikke harmonere med ønsket om den værdige alderdom vi tilbyder i
kommunen.
Jeg har manglet kommunikationen og forståelsen. Jeg ønsker at gøre livet og
hverdagen bedre for de mennesker som stifter bekendtskab med vores
kommune som borger, pårørende og som ansat.

T

TÅRNBY LISTEN

