Høringssvar PlejeGribskov d. 20/4 2017

Spor 1 Udvidelse af antallet af midlertidigepladser på Toftebo
PlejeGribskovs lokal udvalg er glade for at pladserne i materialet beskrives som fleksible pladser og ønsker
at alle 8 pladser bliver til fleksible pladser. Da dette giver større mulighed for at tilpasse Toftebos tilbud til
borgernes behov. Vi håber at begrebet fleksible pladser på sigt kan omhandle samtlige pladser på Toftebo.
Der er stor enighed om at øget kapacitet ville være godt for Toftebo og borgerne i Gribskov kommune
Lokaludvalget glæder sig til at tage del af kapacitetsanalysen, da det er vigtig at Gribskov kommune ikke får
skabt en over kapacitet. Dette i særligt i forbindelse med nyt plejecenterbyggeri og derigennem øget antal
plejehjemspladser, som forventeligt vil nedbringe ventedage på Toftebo, og dermed øge flowet.
Det er vigtigt for Lokal udvalget at man samtidigt overvejer de signaler man sender med en investering på
1,7 millioner til 8 nye fleksible pladser på Toftebo, når det øvrige centeret er så dårlig bygningsmæssig stand.
Lokaludvalget peger på at det er nødvendigt af hensyn på medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel
at Toftebos fremtid afklares snarest muligt, med henblik på enten en renovering eller flytning af Toftebo.

Spor 2 Demensvenlig indretning
Lokaludvalget ser positivt på at der bliver sat fokus på at plejecentrene bliver egnet for demente. Lokal
udvalget oplever at det er et stort behov for et demensplejecenter da andelen af borgere med demens er
stigende.
I oplægget lægges der op til at servicearealerne bliver mere egnet til demente, hvilket lokal udvalget ser
meget positivt på. Lokal udvalget håber ligeledes at SSU vil overveje en bredere betegnelse i forhold til
arealerne, så midlerne ikke bliver bundet til servicearealer, men også kommer fællesarealerne til gavn, så
som borgernes fællesrum. Fra en ernæringsfaglig vinkel ville specialiseret belysning målrettet demente, i
spisestuen også gavne borgernes appetit og dermed ernæring.
Videre ville det være godt hvis der er fokus på at de nye pladser på Toftebo, fra start af, får en indretning der
er egnet til demente borgere.

Spor 3 og 4
PlejeGribskovs lokaludvalg har ikke den fornødne viden til at komme med høringssvar på resterende
punkter.

