Borgernes input om plejehjem i Esbjerg
Ingvar Vesterskov Mikkelsen:
Hvilke byrådsmedlemmer går til valg, for at støtte de demente og pårørende?
Lisbeth Østergaard:
Hvad laver man i banken efter 3?
Oversat:
Hvordan kan man arbejde betryggende i aftenvagten på et demensplejehjem med kun 3 ansatte
der møder lidt forskudt for hinanden pr 18 beboere fra kl 15 til nattevagten møder ind? De har
urimelige arbejdsforhold.
Et helt konkret problem, der kan løses i et hug.
Esehuset Esbjerg mangler plads til beboerne i spisestue og dagligstue i demensafdelinger. Det er
helt hul i hovedet, som det er indrettet. Der er plads til under halvdelen af beboerne.
Jeg har foreslået at inddrage en lejlighed, men uha, det er boligforening.
Ganske lavpraktisk løsning.
Og det er kun et lille hjørne af den store problematik.
Jytte Vagner:
Essehuset i esbjerg er slet ikke egnet som dement plejehjem så dårlig indretning til demente store gang arealer - spisestuen kun plads til langt under halvdelen - de demente får lov at spise for
sig selv på værelset - ingen gåturen - værelset et fængsel.
Jeg gik videre til de øverste i kommunen over Essehuset mangel på plads i spisestuen som også
fungere sammen med køkken tv stue meget dårligt -dagligstue ja den er ubrugelig.
Gåture de bliver overladt til sig selv på værelset = fængsel.
Dårlig akustiki huset - især for dem der bruger høreapparater - og det gør mange ældre jo.
Har videbragt min oplevelse med Essehuset til ældresagen ,alzheimer foreninger— plus
kommunen.
Conni Jørgensen:
Hvilke aktiviteter er målrettet de Demens borgere på plejehjemmene i Esbjerg?
Den normering på 2;5 personale der skal pleje den demensramte borger - skal denne normering
også dække til målrettet individuelle og sociale ( begge dele), aktiviteter ?
Hvordan udnyttes velfærdsteknologien, både til pleje og kommunikation , på plejehjemmene i
forhold til ny viden?

