Høringssvar
Vedrørende anvendelsen af betegnelsen
”Skærmede enheder” i kommunens plejeboliger.
Holstebro Ældreråd har på sit møde den 1. april 2015 behandlet ovennævnte
emne og afgiver hermed følgende høringssvar:
”Skærmede enheder” var for en generation siden en nyskabelse i håndteringen af svært og middelsvært demente og disses bosteder. Få beboere, hensigtsmæssig indretning og først og fremmest kvalificeret personale med faglig
baggrund, interesse og empati i forhold til demente og deres særlige adfærd
og behov.
Siden dengang er der sket betydelige demografiske ændringer, som har betydet store udfordringer for plejesektoren. Der er tilkommet en stigende ældrepopulation, gennemsnitslevealderen er øget betydeligt, generelt er vi fysisk raskere, men antallet af demente er tiltaget, både relativt og i absolutte
tal. Det har medført, at demens som årsag til indflytning i plejebolig i stedet
for at udgøre ca. 20 % nu udgør mere end 80 % af beboerne.
Dette sprænger rammerne. Lejelovens bestemmelse om beskyttelse af lejeres ret til at blive boende har yderligere gjort systemet omkring de særligt attraktive ”skærmede enheder” rigidt, så de ansøgere med størst behov ikke
kan tilbydes plads.
Ældrerådet hilser ideen om, at enhver plejebolig i fremtiden kan gøres til en
”skærmet enhed” velkommen, men mangler endnu at se konkrete planer, der
kan virkeliggøre en sådan dynamisk fleksibilitet.
Ældrerådet forventer, at de fysiske rammer for indretning og placering af alle
fremtidens plejeboliger vil tilgodese de særlige behov, som de ”skærmede
enheder” har imødekommet for demente.
Ældrerådet forventer samtidig, at alt plejepersonale i fremtiden forberedes og
uddannes til at tage sig af demente på højt fagligt og empatisk niveau, så
demensomsorgens kvaliteter fra de ”skærmede enheder” bredes ud over
hele sektoren, og det bør gælde helt ud i hjemmeplejen hos demente, der
stadig klarer at bo i eget hjem.
Holstebro Ældreråd gør sluttelig opmærksom på, at man må overveje de ikkedemente beboeres behov ved visitation til plejebolig.
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