HOLSTEBRO ÆLDRERÅD
Høringssvar
Vedrørende tilsyn med indsatsen over for ældre.
Holstebro Ældreråd har på sit møde d. 5. maj 2014 drøftet resultatet af de gennemførte
uanmeldte tilsyn med Holstebro kommunes plejeboligenheder og afgiver herefter følgende
høringssvar:
Det er i Holstebro kommune besluttet, at fortsætte med den skriftlige beretning om det
uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboligenheder for tilsynsåret 2013.
Holstebro Ældreråd er overbevist om, at ledelse og personale gør, hvad de kan for at leve
op til de krav, der stilles.
Holstebro Ældreråd har diskuteret rapporternes form og indhold, og det er herefter Rådets
opfattelse, at beretningerne om tilsynene er blevet alt for omfattende. Der står næsten det
samme i alle rapporterne, og vi kan se, at der stort set er fokus på de samme problemer
overalt.
Rådet så gerne, at arbejdet med beretningerne forenkles. Der behøver kun at være 1 beretning. Heri kunne metode og sagsgang beskrives, idet disse er fælles for alle. Herefter
kunne specifikke bemærkninger om det enkelte plejecenter anføres i kort form, hvilket alt i
alt ville udvirke en væsentlig minimering/effektivisering af hele tilsynsproceduren og samtidig gøre rapportmaterialet langt mere tilgængeligt og læsevenligt.
Tilsynenes fornemste mission er selvfølgelig en sikring af, at beboerne trives og har det
godt. Denne opgave løses ikke med den nuværende form. Rådet ser derfor gerne, at de
dialogbaserede tilsyn opgraderes. Heri deltager blandt andre beboernes pårørende, medlemmer af ”Bruger-pårørende Rådet”, plejecentrets ledelse og personalerepræsentant og
herfra kunne der udledes oplysninger om netop beboernes trivsel. Sådanne oplysninger
kunne valideres, hvis der til de dialogbaserede tilsyn udarbejdes fælles dagsordenskabeloner, hvilket Rådet meget gerne vil medvirke til.
Holstebro Ældreråd deltog for nylig i møde med Visitationsenheden. På mødet drøftedes
tilsynenes form og indhold, og det blev oplyst, at der påtænkes en forenkling, og at Ældrerådet vil blive hørt herom.
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