Høringssvar
vedr. ændring af Døgnrehabiliteringspladserne
Handicaprådet ser både gode hensigter og muligheder med den foreslåede
ændring, men ser samtidig en risiko for at indsatsens kvalitet forringes for
visse borgere. Handicaprådet ser en risiko for, at den ændring af
døgnrehabiliteringspladserne, der lægges op til, for visse borgere vil afføde
udfordringer med at fastholde en rehabiliterende indsats, som blandt andet er
kendetegnet ved at være målrettet, helhedsorienteret og tværfaglig.
Som det fremgår af notatet, var det oprindeligt hensigten med etablering af
døgnrehabiliteringspladser, at sikre et bredere udbud af behandlings- og
træningstilbud af mere intensiv karakter end tidligere. Det fremgår også af
notatet, at døgnrehabiliteringen har god effekt. Etablering af en matrikelløs
døgnrehabilitering er, set fra både et borgerperspektiv og et
medarbejderperspektiv en betydelig ændring af rammerne for intensiv
rehabilitering.
Det vil givetvis være en fordel for visse borgergrupper, at træningen kan
foregå i deres vanlige omgivelser. Her tænkes eksempelvis på borgere med
demens, som er meget afhængige af, at færdes i kendte omgivelser. Der kan
også være borgere, for hvem omgivelserne ikke har afgørende betydning, og
som i højere grad kan tage ansvar for egen rehabilitering. Handicaprådet
anerkender dermed, at ændringen har visse fordele. Handicaprådet ser
samtidig en række borgergrupper, for hvem ændringen kan medføre en
række udfordringer med at udnytte den enkeltes rehabiliteringspotentiale. Det
kan dreje sig om borgere, der er særligt afhængige af en fagligt
sammenhængende, tværfaglig og døgnbaseret indsats, og hvor det af
forskellige årsager har betydning, at rehabiliteringsindsatsen ydes i rammer,
der er indrettet hertil og hvor rehabiliteringspersonalet kontinuerligt kan drøfte
og justere indsatsen, og sikre at der fortløbende arbejdes mod fælles mål.
Handicaprådet er orienteret om, at det endnu ikke er fastlagt, hvordan
døgnrehabiliteringsteamet skal bemandes, og henleder opmærksomheden på
Holstebro Kommunes rehabiliteringsmodel, hvori det blandt andet
understreges, at rehabilitering er interdisciplinær og helhedsorienteret, og
opfordrer til, at døgnrehabiliteringsteamet kommer til at bestå af såvel
terapeutfagligt som pleje/sygeplejefagligt personale, således at man både
sikrer den tværfaglige tilgang, et kontinuerligt samarbejde, og at
rehabiliteringen kan foregå hele døgnet.

Med ændringen omdannes de nuværende døgnrehabiliteringspladser til
MTO-pladser, hvilket betyder, at pladserne vil være geografisk fordelt
forskellige steder i kommunen. Handicaprådet ønsker svar på, om det
tænkes, at den pleje/sygeplejefaglige rehabiliteringsindsats leveres af de
respektive plejecentre/hjemmepleje, eller at denne faggruppe indgår som en
fast del af et tværfagligt team. Såfremt det er tanken, at den
pleje/sygeplejefaglige indsats leveres de respektive steder, udfordres i høj
grad muligheden for et tværfagligt samarbejde og den fortløbende sikring af
det faglige niveau i teamet. Handicaprådet anbefaler, at der i
teamsammensætningen tages højde for dette.
Handicaprådet ser med skepsis på, at ændringen vil betyde, at muligheden
for, at borgere i samme situation mødes, og har mulighed for at støtte
hinanden forsvinder. Det er et potentiale der går tabt, og det er en dimension i
rehabiliteringen, som ikke fuldt kan kompenseres ved deltagelse i
holdtræning.
Handicaprådet opfordrer slutteligt til, at der fastsættes succeskriterier for
døgnrehabiliteringsindsatsen, således at det efter eksempelvis et år, kan
vurderes, om ændringen har den ønskede virkning og kvalitet.
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