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Høringsberettiget

Høringsberettigedes bemærkning

Røde Kors hjemmet
Lokal MED

Røde Kors Hjemmet kan ikke anbefale forslag om
Rammebesparelse på Røde Kors Hjemmet.
De seneste år har der været rammebesparelser på Røde Kors
hjemmet.
I år ser vi for alvor konsekvensen af dette.
Vi har grundet det stramme lønbudget svært ved at leve op til
embedslægekravene. Det ses bl.a. i manglende eller
utilstrækkelig dokumentation, da vi fortsat er bagud med
implementeringen af det nye omsorgssystem Cura. Der er risiko
for patientsikkerheden, da vi er for få hænder til at varetage de
komplekse opgaver, der ligger hos vores beboere.
Vi har svært ved at leve op til de kvalitetsstandarder VHK
kræver, da der ikke er nok tid til oplæring og opfølgning.
Tidligere har vi fået en rammebesparelse, da man vurdere, at vi
ville have tomme stuer hen over året. Dette er ikke en realitet,
vi har haft fuld belægning i hele 2019. D0erfor har denne
besparelse medført kvalitetsforringelser.
Vi oplever, at vores sygefraværet er steget med 2% det sidste år
pga. nedslidning af personalet.
Vi oplever en negativ spiral, da vi ikke kan dække sygefraværet
og derved løber personalet endnu hurtigere og øger derved
risikoen for sygdom og nedslidning.
Vi ser, at flere af vores erfarne og dygtige medarbejdere er så
nedslidte fysisk, at de skal opereres.
Vi oplever at vores demente beboere bliver mere urolige, da der
ikke er tid til at skabe ro og tryghed. Det betyder at forbruget af
beroligende medicin er steget det sidste år.
Medarbejdere har en følelse af utilstrækkelig pleje, at vigtige
opgaver bliver nedprioriteret. Arbejdsmiljøet er belastet og vi ser
derfor at flere vælger at forlade faget.
Røde Kors Hjemmet appellerer til at politikkerne tager
overstående alvorligt og ikke godkender yderligere besparelser.

