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Svar på spørgsmål til Byrådet
Vedrørende nattevagt på Lynghuset

Kære Jesper Fredslund
Tak for dit spørgsmål til Byrådets spørgetid den 26. februar 2019 omhandlende nattevagt på Lynghuset.
Social- og Forebyggelsesudvalget har på deres møde den 6. februar 2019 behandlet sagen om Omprioriteringskatalog til budget 2019. Udvalget har endvidere genbehandlet sagen på et ekstraordinært møde den 26. februar 2019.
I bilag til punktet er der oplyst nuværende praksis og forslag til ny praksis. Det er fremstillet, at
forslaget omhandler Plejecenter Solvognen samt Sejrsbo og Lynghuset.
Hver nat møder der med den nuværende normering på matriklen fem nattevagter ind. De fem nattevagter betjener 72 borgere. Ved at samle organiseringen af nattevagterne samt tilpasse arbejdsgange, forventer vi mere synergi og samarbejde omkring plejeopgaven. Der vil også være en øget
opmærksomhed omkring brug af mulige velfærdsteknologiske hjælpemidler til gavn for både borgere og medarbejdere. Social- og Forebyggelsesudvalget har på den baggrund godkendt en reduktion fra fem til fire nattevagter.
Det er min vurdering at denne tilpasning er fuldt forsvarlig også over for borgerne på Lynghuset.
Der bliver iværksat en proces, der har til formål at fastlægge den rette organisering og tilpasse arbejdsgange, således at de 4 fremmødte nattevagter kan varetage plejen af borgerne såvel fagligt
som sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt på de tre enheder.
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Vagtplanlægning vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering af opgavernes karakter og de
tilstedeværende kompetencer. Det kan betyde, der i spidsbelastede situationer indkaldes yderligere medarbejdere.
I disse år sker der en kraftig udvikling af det nære sundhedsvæsen, som betyder at kommunernes
tilpasningsevne er under konstant pres. Vi skal til en hver tid sikre, der er de rette tilbud til borgerne i vores kommune. Det betyder, vi bevarer og udvikler alle de tilbud, vi kan tilbyde borgere
som et alternativ til en indlæggelse på sygehus, herunder også til uhelbredeligt syge borgere der i
dag benytter Lynghuset.
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