Henvendelsen omhandler

På udvalg

Overgang mellem det specialiserede socialområde og
ældreområdet
Ældrerådets høringssvar
Handicaprådets høringssvar
ÆSU og SAU

Dato

19/9-2018 og 27/9-2018

Ældrerådet

Administrationens bemærkninger

Ældrerådet ønsker at sikre sig at
handicappede ældre får den pleje
og omsorg de som ældre er
berettigede til.
Ældrerådet er bekymret for om
der tilføres tilstrækkeligt
kvalificeret personale til
plejecentrene
Ældrerådet er betænkelig ved at
satse på besparelser, ved at øge
indsatsen inden for rehabilitering
af borgere over 65 med
handicaps.
Handicaprådet

Intentionen med omlægninger er at ældre borgere med
handicap, får en mere kompetent sundhedsfaglig pleje og
omsorg i lighed med øvrige borgere, der har behov for
sundhedsfaglig pleje.
Handicap og Psykiatri vil også fremadrettet bevillige den
specialiserede støtte, som ældre borgere med handicap kan
have behov for.

Handicaprådet er usikre på om
den opskrivning af budgettet på
21 mio.kr som forslås vedtaget
ved budget 2019 nu overføres fra
voksenhandicaprådet til ældre og
sundhedsområdet
Handicaprådet finder det vigtigt at
ingen borgere flyttes mod egen
vilje fra sit aktuelle bosted til f.eks
et plejehjem

Midlerne følger fortsat borgerne.

Henvendelse fra

Handicaprådet skriver at mange
ældre borgere over 65 med
kognitive handicap vil sjældent
kunne rummes eller blive
tilgodeset på et almindeligt
plejehjem.

Den rehabiliterende indsats vil tage udgangspunkt i den
enkelte borgers aktuelle funktionsniveau.
Rehabiliteringsindsatsen vil ikke tage udgangspunkt i et
besparelsespotentiale, men i borgerens trivsel.
Administrationens bemærkninger

Ingen borgere flyttes mod egen vilje. Borgerne på vores
bosteders har deres egen lejlighed og beslutter således selv
om de ønsker at flytte. Dog ser vi flere bosteder, der ikke er i
stand til at varetage den ældre borgers plejebehov, hvorfor
borgeren ikke få den sundhedsfaglige hjælp, der er brug for.
Handicap og Psykiatri vil fremadrettet bevillige den
specialiserede støtte som ældre borgere har behov for.
Der vil være ældre borgere med handicap, som vil profetere
af at at bo på et plejecenter frem for et botilbud, for at få den
optimale sundhedsfaglige pleje.

