Ældrestrategi – Plejehjem og rehabiliteringscentre.
Vi skal bevare værdigheden, også i det nære sundhedsvæsen
Der er brug for andre rammer for at løse de nuværende opgaver med de mere
og mere komplekse borgere. Der skal mere samspil hen over sektorerne og faggrupperne,
for at få den helhedsorienteret tilgang med plads til individuelle løsninger og hensyn.
Vi skal have centerstruktur – En decentraliseret god og synlig ledelse. Det er dem der
udfører opgaverne der ved hvor behovene er.
Rammerne skal tilpasses den enkelte institutions ønsker og behov. I et konstant dynamisk
visiteret budget, hvor organisationen til enhver tid tilpasses de visiterede timer (reguleres i
forhold til indlæggelser, udskrivninger, forværring og forbedring). Pengene skal følge
borgeren.
Der skal visiteres til alle ydelser samtidig i individuelle pakker som, dækker hele
mennesket hele døgnet. De normerede tider fordeles af lederne efter det enkelte
center/distrikts differentierede behov. (Unge med misbrug er f.eks. meget aktive aften og
nat osv.) Fleksibel udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs.
For at sikre bedst mulig udnyttelse af kompetencer, skal Triagerings møder
(prioriteringsvurdering) prioriteres og alle arbejde aktivt med en fælles forståelse med
fokus på borgerens mål, så opgaven løses i fællesskab, uafhængig af faglighed.
Transdisciplinært samarbejde.
Fokus på et højt fagligt niveau, kompetence løft medfølgende lønløft, vil skabe øget
motivation og engagement. Rette hænder til rette opgaver med rette kompetencer.
Der skal hele tiden holdes fokus på at løse opgaverne smartere og mere effektivt i forhold
til de stigende behov. Så mange som muligt skal holdes sunde og friske så længe som
muligt, med henblik på en respektfuld og værdig alderdom.
God pårørende inddragelse og samarbejde er vigtigt. Der skal tilbydes forberedende besøg
af en seniorkonsulent, og en udførlig pårørende vejledning skal være tilgængelig på
kommunens hjemmeside.
Jo mere liv på plejecentre, jo bedre, derfor bør der være cafeer på alle pleje- og
aktivitetscentre, åbent fra 7-19 drevet af eks. madservervice. Åbent for alle og i hyggelige
omgivelser.
Vi skal have flere differentierede boformer med mere individuelle hensyn i boligen. Til eks.
par, unge og familier med plejebehov. Opgangs- nabo- og bo- fælleskaber med ligesindede.
Et nyt stort opdateret moderne Multiplejecenter er et højt ønske.
Et sted med ordentlige rehabiliteringsmuligheder. Som ikke emmer af ”Plejehjem”
Et sted med en afdeling specielt indrettet og udviklet til svært demente borgere.
Et sted med en afdeling indrettet specielt til yngre plejekrævende borgere
Et sted med en hospiceafdeling indrettet til at give terminalpatienter en værdig afsked.
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