Høringssvar
Demensstrategi – Et trygt og værdigt liv med demens
og
Det fremtidige Birkehøj

Ældrerådet har modtaget baggrundsmateriale vedr. ovennævnte og har valgt
at afgive følgende samlede svar:
Ældrerådet kan tilslutte sig såvel strategien, som de overordnede principper i
den fremtidige kommunale demensomsorg.
Ældrerådet kan også støtte den skitserede handleplan, der indgår i realiseringen, under forudsætning af:
 at man lykkes med at rekruttere og ansætte kompetent fagpersonale,
så der opbygges et korps på Birkehøj med mulighed for også at rykke
ud med såvel indsats som undervisning.
 at der sikres en løbende opkvalificering af det faglige personale i alle
plejecentre.
 at Birkehøj i fremtiden bliver Holstebro Kommunes demens ”kraftcenter”, hvorfra best-practice på området udgår, og de nødvendige rammer sikres.
 at man er opmærksom på – trods det forståelige princip om, som hovedregel, ikke at flytte demente – at der kan opstå situationer, hvor det
optimale og ønskelige indebærer en frivillig flytning.
 at dagtilbuddet imødekommer også pårørendes behov for støtte, undervisning og aflastning.
Om den planlagte reorganisering af dagcentret:
Set i lyset af de store brugerbekymringer ved udsigten til, at den nuværende
velfungerende gruppe i Seniorhuset dels skal flyttes (igen), dels skal splittes
op, vil Ældrerådet foreslå, at man tilbyder hele gruppen – inklusive frivillige
hjælpere - at flytte med til Birkehøj med den begrænsning, at der fremadrettet
kun optages visiterede brugere(demente).
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For de tidligere brugere af det nu nedlagte Sønderlandscenter har Ældrerådet
allerede forslået, at man ser på mulighederne for at oprette et tilbud i området
– f.eks. i samarbejde med Holstebro Museum eller Aktivhuset Colstrup – som
et alternativ til Aktivitetscentret i Danmarksgade.
Ældrerådet ser med stor tilfredshed på ønsket om tidlig opsporing, med de
muligheder for målrettet hjælp og støtte i eget hjem, det giver.
Ældrerådet er betænkelig ved den reduktion i antallet af MTO-pladser, rokaden medfører og frygter, at behovet - trods de 24 akut/MTO-pladser i Center
for Sundhed - ikke kan dækkes.

På Ældrerådets vegne den 28.03.2018
Erik Mitens
Formand – Holstebro Ældreråd
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