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Høringssvar nr. 04/2015
Konvertering af pladser til midlertidigt ophold.
Hvidovre Ældreråd har tidligere udtalt sig om budgetanalyse – Kapacitet aflastning og pladser til
midlertidigt ophold – i forbindelse med Direktionens forslag til ”budget i balance”, og vi støttede
budgetanalysen med enkelte bemærkninger.
Ældrerådet kan støtte forvaltningens forslag til prioritering i visitationen af pladserne til midlertidigt
ophold, og vi finder det vigtigt, at der udarbejdes visitationsprocedurer, der sikrer, at
arbejdsgangene mellem udskrivningskoordinatorerne og Svendebjerghave er beskrevet nøjagtigt, så
der undgås misforståelser. Det er også vigtigt, at udarbejdelsen af den plan og de mål, der er for
borgerens forløb på Svendebjerghave udarbejdes i samarbejde med borgeren og eventuelt
pårørende, og at man her sikrer, at både borger og pårørende forstår hensigten med planen og
accepterer indholdet.
Vi skal også understrege nødvendigheden af, at medarbejderne får den nødvendige kompetence til
at varetage de nye funktioner.
I budgetanalysen foreslås det, at omlægningen af boligmassen sker i en løbende proces i forbindelse
med naturlig afgang fra de nuværende pladser og eventuelt frivillige flytninger. Vi skal i den
forbindelse understreges, at det skal være frivilligt, så den enkelte ikke føler, at det er et pres for
dem. Vi skrev i vores høringssvar, at vi gik ud fra, at alle omkostninger ved eventuel flytning både
internt og til andre plejecentre skulle være udgiftsneutral for den enkelte, hvilket vi fortsat går ud
fra, at det bliver.
Vi har konstateret, at der – i modsætning til budgetanalysen – bliver tale om at nedlægge to boliger i
hovedbygningen. Vi går ud fra, at der også her bliver tale om en hensynsfuld behandling af de
berørte borgere, ligesom der også her må være tale om, at det vil være udgiftsneutral for de berørte
beboere.
I forvaltningens indstilling fremgår det, at der ikke ændres på visitationen til Retræten, hvilket vi
også tidligere har støttet. Vi skal dog anbefale, at der også her udarbejdes en plan og opstilles mål
for borgerens rehabiliteringsforløb.
Med disse bemærkninger tager Ældrerådet forvaltningens status til efterretning.
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