Retningslinier ved høringssvar i MED-organisationen






Høringssvar skal være kortfattede og skabelon skal benyttes.
Det er formanden for det respektive MED-udvalg, der har ansvaret for at
høringssvarene opfylder formalia.
Høringssvar skal indsendes til referent for MED-Hovedudvalget inden
høringsfristens udløb.
Uautoriserede høringssvar bliver ikke præsenteret for MED-Hovedudvalget.
Høringssvar vedr. budget er ikke omfattet af denne skabelon. Se administrativ
budgetvejledning for nærmere information.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Høringssvar vedr. ”Indledende analyse vedr. fremtidigt behov for
Specialpladser og øvrige korttidspladser på plejecentre i
Vesthimmerlands kommune”

Bemærkninger fra
Lokal-MED – Plejecenter Søndervang
Medlemmer af Udvalget
Tilstede:
Anette Jacobsen, Susanne Fønss Bach, Dorte Lund, Mona Ørskov og Mette
Struntze

Bemærkninger
Vi mener at Søndervang kan være med til at dække det fremtidig behov for
rehabiliteringspladser og/eller aflastningspladser på plejecentrene da:
-

Vi har deltaget i et 10 dages kursus i rehabilitering og efterfølgende
deltaget i opstart af 1. årig projekt omkring rehabilitering, hvilket gør at
personalet er fagligt rustet til at arbejde med beboere på
aflastning/rehabilitering.

-

Vi har stor succes med rehabilitering af vores beboere og især beboerne
på vores aflastningsstuer

-

Har stor kendskab til arbejdet med beboere på aflastning, da vi på
nuværende tidspunkt allerede har 3 pladser

-

27 stuer som ikke kræver nogen ombygning, da de alle er udstyret med
eget køkken og bad

-

Har et fællesrum hvor alle aktiviteter foregår

-

Der forefindes allerede en del træningsredskaber

-

200 m til indkøbsmuligheder

-

Gode busforbindelser med stop lige udenfor Plejecenteret

-

Plejecenterlæge i huset hver uge

-

Gode og trygge rammer til beboerne for at deltage i de daglige gøremål i
huset

-

Alle er gode til at inkludere hinanden i fællesskabet, dette gælder også
borgere på aflastning

-

Søndervang er et meget fleksibelt hus, som derigennem kan rumme
beboernes forskellige behov i forskellige situationer

-

Har stor opbakning af frivillige som bl.a. kommer og går ture, cykler,
spiller spil og hjælper med indkøb sammen med beboerne

-

Har et rigtig godt tværfagligt samarbejde med sundhedscenter i
kommunen

