Status på omlægningen af Svendebjerghave til døgnpladser
Dette notat giver en status på omlægningen af Svendebjerghave fra
plejecenter til midlertidige døgnpladser. Notatet beskriver desuden
principperne for indsatsen på døgnpladserne.
Status på omlægningen af pladser
Når Svendebjerghave er fuldt omlagt til døgnpladser vil enheden have 46
pladser. Pr. 1. december 2015 har Svendebjerghave 30 døgnpladser og 16
plejeboliger. Plejeboligerne konverteres til døgnpladser, når en beboer
enten afgår ved døden eller ønsker at flytte til en anden plejebolig. Det
forventes, at alle pladser er konverteret med udgangen af 2017. Der er ikke
taget stilling til, hvad der skal ske med eventuelt tilbageværende beboere
fra 2018.
I forbindelse med omlægningen af Svendebjerghaves plejeboliger til
midlertidige døgnpladser vil der være fokus på, at de fysiske rammer
tilpasses til rehabiliteringsindsatsen. Der vil fx være behov for at styrke
træningsfaciliteterne.
Målgrupper
Svendebjerghave tilbyder forløb til forskellige målgrupper:
 Borgere, der har været syge, eller er blevet svækket og har brug for
tværfaglig rehabilitering for at kunne vende tilbage til hverdagen i
egen bolig.
 Borgere der er alvorligt syge og døende og har en
terminalerklæring, og i en kort periode har behov for en særlig
indsats, som ikke kan gives i eget hjem.
 Borgere der i hverdagen får meget hjælp af pårørende, og hvor de
pårørende har behov for aflastning.
Indsats på Svendebjerghaves døgnpladser
Borgere på Svendebjerghave tilbydes en individuelt tilrettelagt
helhedsorienteret indsats. Der er fokus på aktivitet, træning, sundhed, mad
og måltider samt tryghed og pleje.
Helt centralt i indsatsen er, at borgerne bliver involveret i så mange af
hverdagens aktiviteter og gøremål som muligt, fordi deltagelse i hverdagen
er en vigtig del indsatsen for at genvinde kræfterne og fortsætte et
selvstændigt liv i vante omgivelser i eget hjem.
Individuelt tilrettelagte forløb
Alle forløb tilrettelægges individuelt med borgeren i centrum. Derfor er
dialog med både borgeren, pårørende og andre samarbejdspartnere vigtig.
I samarbejde med borgeren opstilles mål for opholdet, og der lægges en
plan, som beskriver den indsats, borgeren skal have under opholdet. I
planen kan fx indgå specifikke indsatser i relation til træning, sygepleje,
ernæring eller palliation.
Alle borgere tilbydes en startsamtale og en slutsamtale, og de borgere, der
opholder sig længst på Svendebjerghave, vil også blive tilbudt
statussamtale undervejs i forløbet.
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Alle borgere får tilknyttet en kontaktperson, der fungerer som tovholder og
koordinerer indsatsen, herunder evt. samarbejde med andre som fx læge
eller hospitalsafdelinger.
Fagligt indhold
Alle forløb er forskellige, og derfor tilbyder Svendebjerghave også forløb
med forskelligt fagligt indhold afhængig af den enkelte borgers behov.
For alle borgere gælder, at rehabilitering er omdrejningspunktet for
indsatsen, og borgerne involveres mest muligt i hverdagsaktiviteter, fordi
det giver livskvalitet at kunne selv. For langt de fleste borgere vil det
desuden være et vigtigt mål for opholdet, at de vender tilbage til egen bolig.
Borgerne bliver efter behov tilbudt særlige indsatser inden for
genoptræning, rehabilitering, ernæring og palliation.
Visitation og opholdslængde
Visitationen til Svendebjerghave foretages af Visitationen. Ophold på
Svendebjerghave er af kortere varighed og maksimalt 8 uger. I helt særlige
tilfælde kan der dispenseres, så opholdet kan forlænges. Det er
Visitationen, som foretager vurderingen.
Borgere, der ønsker at flytte i plejebolig, vil blive udskrevet fra
Svendebjerghave og tilbringe ventetiden i eget hjem med den nødvendige
hjælp og støtte, hvis det er fagligt forsvarligt. Hvis det ikke er muligt at
etablere hjælp og støtte, så borgeren kan opholde sig i eget hjem,
motiveres borgeren til at være åben over for at tage mod først mulige tilbud
om plejebolig. Dette er for at sikre, at de borgere, der har størst behov for
indsatsen på Svendebjerghave, kan tilbydes en plads frem for at tilbringe
unødig ventetid på hospitalet.
Kompetencer
Som en del af omlægningen vil der være fokus på at tilpasse
kompetencerne på Svendebjerghave til de behov, der er på en enhed med
døgnpladser. Det vil dels ske via kompetenceudvikling af medarbejdere, og
dels ved at rekruttere medarbejdere med særlige kompetencer i forhold til
opgaverne på Svendebjerghave.
Fremtidig orientering
Svendebjerghave udarbejder i samarbejde med Ældre- og
Handicapafdelingen en velkomstfolder til borger og pårørende. Folderen
udleveres inden opholdets begyndelse.
Formålet med folderen er, at borger og pårørende er informeret/forberedt
inden opholdet. Ved at lave en velkomstfolder ønsker Svendebjerghave at
styrke samarbejdet under opholdet mellem borger, pårørende og
medarbejdere.
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