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Nyborg d. 14.5.2009

Region Syddanmark
Det sociale område
Handicap- og socialpsykiatriafdelingen
Att.: Anja Stokholm

Høringssvar vedr. forslag til nyorganisering af Strandvænget og Østerhuse

Strandvængets Pårørenderåd har modtaget Region Syddanmarks høringsudkast til forslag til nyorganisering
af Strandvænget og Østerhuse og vi har følgende kommentarer:
Indledningsvis vil vi påpege, at det vil blive et noget mangelfuldt høringssvar, da det ikke har været muligt
for os – trods gentagne forespørgsler - at få relevante oplysninger omkring økonomi, det være sig
årsregnskaber og budget for det nuværende Strandvænget.
Ang. punktet: Tættere på ledelsen
• Generelt er vi enige med den nuværende ledelse af Strandvænget i, at der er for stor afstand fra
øverste ledelse til medarbejdere, beboere og pårørende.
• Vi mener ikke det nødvendigvis har noget med størrelsen af en organisation at gøre, hvis et
samarbejde ikke fungerer, men i lige så høj grad, hvem og hvor mange medhjælpere, pædagoger,
gruppekoordinatorer, afd. ledere osv. der er ansat. Det, der er vigtigt, er, hvor mange resurser der
afsættes og at det hele vejen rundt er kompetente personaler, så er organisationens størrelse ikke
så væsentlig.
Ang. punktet: Sikre faglighed
• Vi mener også det er vigtigt at organisationerne er store nok til at sikre fagligheden.
• Vi ønsker personalegrupper, der har valgt at arbejde i brugergrupper efter ønske og ikke nogle der
er placeret ved en tilfældighed.
• For os er det vigtigt, at normeringen af kompetente og velkvalificerede medarbejdere er høj nok, så
der altid vil være mennesker nok til at give beboerne en tryg, indholdsrig og udviklende hverdag.
• Vores bekymring går på, at man fra Regionens side vægter ledere og afd. ledere højere end de
personaler, der reelt tager sig af beboerne og at der derfor ikke bliver afsat resurser nok til af få
hverdagen til at fungere. (er før set)
Ang. punktet: Bredde i brugergruppen
• Vi mener det er rigtig vigtigt, at der er plads til alle beboere og at alle beboere skal have dækket
individuelle behov – også på Strandvænget.
• I forslaget mangler vi en præcisering af, hvad fremtidens tilbud egentlig går ud på! Som forslaget
ligger nu bliver det meget tilfældigt, hvor brugerne bliver placeret, lidt efter princippet, hvor der er
en ledig plads skal brugeren passes ind - uden at tage hensyn til individuelle behov og støtte.
• Vi mangler bl.a. garanti for:
- Specialisering for grupper med særlige behov
- Funktionsopdelte brugergrupper
- Beskrivelse af støttesystemer for beboere på forskellige afdelinger
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En handleplan for, hvordan vi som pårørende kan sikre os, at ens pårørende kommer på den
afdeling, der passer til den enkeltes beboers behov.

Ang. punktet: Beskæftigelsen samles
• Når Regionen kikker på pladsforholdene på bostederne, ville der være god mening i også at kikke
på de fysiske rammer omkring værkstederne, da man heller ikke her har for meget plads. Der står
de i de samme problematikker med for mange brugere til for lidt plads med de samme fatale følger
som på bostederne.
Ang. punktet: Fælles servicefunktoner
• Vi mener det må være en fordel hvis alle serviceorganerne (fys. ergo, systuen, køkken osv.) bliver
samlet under fx en afd. leder. Derved opnås bl.a.:
- Alle fire enheder kan købe den ønskede service på lige fod.
- At alle får lige ret og alle har samme betingelser/rettigheder, når der er behov for tjenester fra
serviceafdelingen.
- Man undgår unødig administration ved at køb af tjenester hos hinanden.
• Vi mener en del af vedligeholdelsen af parkanlægget med rimelighed kunne overgå til Regionen da
parken er udlagt til offentlig adgang.
Ang. punktet: Sammenhæng og samarbejde mellem organisationerne
• Når beslutningen om at Standvænget skal deles i fire er taget, kan det selvfølgelig ikke være
anderledes, end at disse fire så også skal fungere som selvstændige organisationer - med hvad det
indebærer.
• Vi i Pårørenderådet er glade for, at der bliver taget højde for og hensyn til forskellige former for
samarbejde mellem organisationerne.
• Dette kommer også de fire pårørenderåd, der skal etableres til gode.
• Et af vores bud på hvordan vi vil havde det til at fungere er som følger:
- Disse fire råd arbejder indenfor hver sin organisation med hver sin formand, næstformand og
et antal rådsmedlemmer. Desuden vedtægter og evt. forretningsorden.
- Det oprindelige pårørenderåd bevares som et forum, der består af repræsentanter fra
organisationsrådene, der her får mulighed for at træde sammen nogle fastlagte gange om året
og i tilfælde af situationer, hvor det er nødvendigt at kunne optræde samlet i forhold til
myndigheder o.lign.
- I forbindelse med disse møder, får man mulighed for at udveksle erfaringer, og udvikle
strategier for pårørendesamarbejdet.
- Formand og næstformand til fællesrådet vælges af og blandt organisationsrådenes
medlemmer.
- Der udarbejdes vedtægter, som er gældende for fællesrådet.
- Fællesrådet kan indkalde ledelsen fra organisationsrådene, hvis dette skønnes nødvendigt.
Afsluttende kommentar:
Afslutningsvis skal det bemærkes at Strandvængets forældre- og pårørendeforening tilslutter sig dette
høringssvar.
Undertegnede anmoder regionen om en bekræftelse på modtagelse af høringssvaret.
Pårørenderådet på Strandvænget
Helle Boesen Petersen
Formand
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