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Beslutning: Kapacitet på Rehabiliteringscentret Svanepunktet
Sagsnr. i ESDH:

18/19150

Beslutningskompetence:

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Beslutningstema:
Udvalget orienteres om håndtering af udfordringerne med kapaciteten på Rehabiliteringscentret
Svanepunktet. Udvalget skal godkende, at forvaltningen arbejder på at konvertere 6 plejeboliger til
aflastningspladser, for borgere der venter på plejebolig og har behov for aflastning.
Sagsfremstilling:
Udvalget er gennem det seneste år løbende blevet orienteret om de kapacitetsmæssige udfordringer
på Rehabiliteringscentret.
Der er et fortsat og kontinuerligt stigende behov for midlertidige pladser. Oprindeligt var
Rehabiliteringscentret dimensioneret til 30 borgere. Grundet konstant overbelægning er
dimensioneringen i 2018 midlertidigt og fra 2019 permanent øget til 36 borgere. Langt de fleste
dage er der 40 borgere indlagt på Rehabiliteringscentret. Rehabiliteringscentret varetager opgaver,
der dækker alle somatiske specialer og psykiatri. Borgere, der modtages fra hospital eller eget hjem,
er tiltagende syge, og somatisk sygdom følges ofte med demens og / eller psykiatrisk lidelse. Flere
borgere, der modtages fra hospital, er ikke færdigbehandlede, og flere borgere indlægges i dag på
Rehabiliteringscentret mens de følger ambulant behandling i hospitalsregi, eksempelvis kemoterapi.
Desuden er der flere borgere på Rehabiliteringscentret uden et egentligt rehabiliteringsbehov, idet
de er færdigbehandlede og venter på egnet bolig. Dette enten i plejecenterregi eller i regi af
voksenområdet. Færdigbehandlede borgere med demenssygdomme og / eller psykiatriske lidelser,
får ikke dækket deres behov, ved fortsat at opholde sig på Rehabiliteringscentret. For at håndtere
det øgede behov for midlertidige pladser og sikre at færdigbehandlede borgere ikke opholder sig på
Rehabiliteringscentret foreslås flg. indsatser:


Der arbejdes med at finde bedre og mere værdige ventemuligheder på en plejehjemsplads.
Dels ved at styrke indsatser i form af mere hjemmeplejen/hjemmesygeplejen samtidig med
at team hjemmetræning implementeres, sikres det at flere af disse borgere kan være i eget
hjem.



Inddragelse af 6 plejehjemspladser til aflastningspladser, så borgerne, hvor alle muligheder
for at være i eget hjem, i ventetiden på en plejebolig, er udtømte. Herved sikres en mere
værdig, passende og hjemlig ramme. Disse pladser kan derudover tilbydes til
hjemmeboende borgere, hvor der i perioder er brug for at komme på aflastningsophold.



For borgere med tilknytning til voksenområdet er der igangsat et samarbejde om tidligere
indsats og plan, der giver mulighed for hurtigere udskrivelse fra Rehabiliteringscentret til
egnet bolig.



I 2018 har en praktiserende læge været tilknyttet Rehabiliteringscentret. Dette med fokus på
optimering af kommunikationen til – fra Rehabiliteringscenter og praktiserende læge og
hospital. Der arbejdes på at ansætte en fast læge på Rehabiliteringscentret, som kan bidrage
til bedre sammenhængende borgerforløb, hvor en lægefaglig vurdering ved modtagelsen
sikrer sikker kommunikation både med borger og pårørende, internt på

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 04-12-2018

rehabiliteringscentret, i samarbejdet med borgers praktiserende læge og i sektorovergangen
fra hospital til Rehabiliteringscenter.
I 2019 styrkes pårørendeindsatsen på Rehabiliteringscentret, jf. budgetaftale 2019-2020. En
sygeplejerske ansættes med funktion som borger – og pårørende rådgiver. Der vil blandt andet blive
sat fokus på: Velkomst til pårørende, hjælp og vejledning til at forholde sig til ændret livssituation
og hjælp til at få overblik og skabt tryghed omkring forløbet.
For borgere, der venter på en plejebolig, og hvor det er muligt, er der i udskrivningsteamet sat flere
ressourcer ind, så en følge-hjem sygeplejerske kan sikre en tryg og god overgang til eget hjem, så
disse borgere enten ikke bliver genindlagt eller har behov for en plads på Rehabiliteringscentret.
De nævnte indsatser vil også imødegå presset på plejeboliger frem til, at udbygningen af Plejecenter
Lillevang er færdig.
Økonomiske konsekvenser:
Kommunen afholder huslejeudgifterne til aflastningspladser. Udgifterne vil i første omgang søges
afholdt inden for udvalgets samlede økonomiske ramme.
Borgerinddragelse:
Forvaltningen har løbende drøftet situationen på Rehabiliteringscentret med Seniorrådet, som er
positive overfor, at der oprettes flere aflastningspladser.
Gennem månedlige møder mellem borger/pårørende og ledelse på Rehabiliteringscentret.
Gennem kontinuerlig dialog med borgere og pårørende.
Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.
Lovgrundlag:
Sundhedsloven, almenboligloven.
Det videre forløb:
Udvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen.
Indstilling:
Forvaltningens indstiller, at:
1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.
2. Udvalget godkender, at forvaltningen arbejder på at konvertere 6 plejeboliger til
aflastningspladser, for borgere der venter på plejebolig og har behov for aflastning.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 04-12-2018:
Godkendt.
Bilag:

