17. april 2020
Høringssvar til Budget 2020 og 2021-24: Genopretning, beredskab og råderum
Vedr. Punkt 12-B-10 Væresteder- demens (reduktion fra 2-1 tilbud)
I Syddjurs Kommunes ´Demenshandleplan – sammen skaber vi trygheden, 2017-2021’ beskrives vigtigheden af, at
pårørende til mennesker med demens og demenslignende symptomer, støttes gennem aflastningsmuligheder,
herunder muligheden for heldagsaflastning flere gange om ugen. Denne mulighed begrænses såfremt antallet af
væresteder halveres, som foreslået. Ligeledes er der i handleplanen angivet et fremtidigt fokusområde, om at
tilbyde mulighed for at deltage flere gange om ugen i værestedet (mere end tre gange), hvilket ikke ses muligt
såfremt dette vedtages.
Der er i øjeblikket venteliste til Værestederne. Flere borgere kommer en gang om ugen nu, men i nogle tilfælde
efterspørger de pårørende flere gange.
Med dette høringssvar er det vores hensigt at belyse mulige konsekvenser ved at vedtage en reduktion af antallet af
væresteder fra 2-1.
Som demenskonsulenter ser vi følgende konsekvenser ved beslutning af nuværende forslag:












En halvering af kapaciteten vil betyde, at borgerne kun kan komme afsted en gang om ugen, hvis
det nuværende antal borgere pr uge skal fastholdes.
De borgere som ikke kan komme i Værestedet i samme omfang som nu, vil have behov for ekstra
hjælp fra hjemmeplejen, de dage hvor de ikke kan komme i Værestederne. Det vil i særlig grad
gælde de borgere som bor alene.
Samboende/ægtefæller vil opleve en mere presset hverdag, og dermed have en øget risiko for selv
at blive alvorlig syg. Der kan endvidere komme øget efterspørgsel, på døgnaflastning og
afløsning/aflastning i hjemmet (§ 84 besøg)
Der vil opleves en væsentlig serviceforringelse. Det gælder både borgere og pårørende. De der er
pårørende til alene boende, vil opleve øget bekymring over at borgerne er mere alene, og de der
bor sammen med en borger med demens, vil opleve et øget pres som beskrevet ovenfor.
Derudover kan man forestille sig, at der vil være øget efterspørgsel på plejeboliger fra pårørende,
både til dem der bor alene men også til dem som bor med samlever/ægtefæller. Det er ikke givet at
borgeren med demens ønsker at flytte, så i den forbindelse skal de juridiske rammer, muligheder og
sagsbehandlingstider medtænkes.
En stor del af de borgere som er i værestederne, er borgere med særlige behov der gør, at
anbefalingen vil være Frejasvænge, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er ledige boliger.

Som demenskonsulenter, er det vores erfaring, at heldagstilbud i Værestederne efterspørges af borgere,
og opleves som en væsentlig aflastning og støtte til de pårørende.
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