Bilag til Fag-Med vedrørende lukning af Lavendelvej.
Konsekvenser ved at nedlægge § 108 Botilbuddet Lavendelvej.

Målgruppen er en af samfundets allersvageste grupper. Dvs. borgere med en så indgribende sindslidelse at der er behov for længerevarende massiv støtte i et særligt rummeligt botilbud.
.
Beboerne blev i sin tid visiteret hertil pga. at de ikke profiterede af at der bliver stillet for mange krav
til dem. At de ikke kunne placeres andre steder, og fordi de var voldsomt udad reagerende.
Angstniveauet er meget højt og konstant tilstede, med forskellig intensitet og uforudsigelig. På trods
evt. årelang intensiv behandling, er disse beboere socialt invaliderede af deres sygdom i en grad, at
man egentlig fra behandlingspsykiatriens side havde fundet egentlig rehabilitering udsigtsløs. De har
enten ikke responderet på den medikamentelle behandling, eller ikke været i stand til at indgå i en
terapeutisk alliance, grundet sindslidelsens indgribende karakter i hele personligheden
Vi har arbejdet målrettet med at støtte og hjælpe disse beboere til at integrere sig i samfundet på det
niveau de individuelt indtil videre har kunnet opnå.
Det har været en langvarig massiv intensiv indsats med fantastiske resultater for enkelte med et afsæt i en recovery-baseret tilgang. Grundlaget for de resultater, har været at Botilbuddet Lavendelvej
eksisterer og formålet med, at få disse mennesker til at lykkedes i at føre en tilværelse på egne
præmisser, normer og behov og modtage en ligeværdig behandling trods en svær sindslidelse, er
lykkedes over al forventning.
Botilbuddets ideelle rammer er specielt tiltænkt denne målgruppe. Hver enkelt beboer har deres
egen lejlighed på ca. 40 m2. Bygningen er opdelt i 2 fløje med hver 5 lejligheder og et fælles opholdsrum, derudover er der et fælles aktivitetsrum og en personalefløj. I hver ende er den lejlighed,
der ligger i midten, særlig handicapvenligt. Hensigten med denne lille enhed tilmed inddelt i 2, er at
tilgodese disse beboernes specielle behov for at kunne fungere i en mindre enhed.
De beboere vi har på Botilbuddet Lavendelvej vil have meget svært ved at honorere at der stilles
krav til dem større end de der stilles på en § 108. De har brug for en langvarig indsats. Deres nuværende kompetencer vil ikke kunne bevares i et tilbud, hvor behovet for at kunne fungere, med mindst
et tåleligt funktionsniveau og livskvalitet, er afhængig af at de bor i en mindre enhed.
Den målgruppe der er bosiddende på Lavendelvej er ydermere kendetegnet ved at deres sociale
netværk er meget begrænset. Lavendelvej og de personaler der arbejder på Lavendelvej, udgør en
stor del af deres netværk. Derfor er vi også det eneste sted i Viborg kommunes psykiatri, hvor der
dagligt skabes et miljø med fællesspisning og hvor der skabes rammer således at beboerne kan deltage i bl.a. højtider på det niveau de evner. Konsekvensen af at flytte dem til andre tilbud, er at de
mister en stor del af det netværk de har kendt igennem en årrække og er tryg ved. Det vil være
svært indgribende i deres livsudfoldelse og livskvalitet. Almindelige ting så som at deltage i lægesamtaler, tandlægebesøg og lignende vil være særdeles svært at kunne gennemføre, hvis beboernes tryghedsgrundlag forsvinder.
Det kræver en vedvarende massiv indsats at hjælpe beboerne med at få opfyldt selv deres mest basale behov lige fra tandbørstning til at opretholde en kontakt til pårørende. De fleste af beboerne er
ikke i stand til på selvstændigt vis at varetage eksempelvis personlig hygiejne, ej heller planlægge
transport til at besøge deres pårørende, eller at få handlet ind/bestilt/lavet mad.

Tryghed, forudsigelighed, intensivt motivationsarbejde, relationsarbejde, daglige samtaler og tillid har
ikke været målbart i Feus tildelingsmodel. Det har haft indflydelse på ressourcetildelingen på Botilbuddet Lavendelvej og haft negativ indflydelse på personalenormeringen. I takt med dette er antallet
af indlæggelser er blevet hyppigere. Ligeledes er antallet af voldsregistreringer steget.
Der er ingen grund til at tro disse ting vil blive bedre ved at lukke Lavendelvej. De svære komplicerede problemstillinger der er omkring denne målgruppe vil man kunne skønne blive sværere at håndtere i tilbud med flere beboere at skulle forholde sig til, samt nye personaler og ændrede ydre rammer.

Kommunen har investeret i at køkkenet er blevet udbygget specielt med en cafefunktion i forhold til
at imødekomme beboernes behov for sociale aktiviteter og stimuli. Samtlige beboere på Lavendelvej
evner ikke at blive aktiveret udenfor huset. Konsekvensen af at lukke Lavendelvej og flytte beboerne
til at andet tilbud uden en køkkenfunktion vil være endnu mere invaliderende.

Den vigende interesse der har været i forhold til at bosætte sig på Botilbuddet Lavendelvej er benyttet som et argument for at lukke stedet. Omvendt er det også et udtryk for at de sindslidende der har
været på stedet, set omgivelserne og mødt de nuværende beboere, har fundet omgivelserne skønne
og imødekommende, men har syntes at de nuværende beboere er en for stor mundfuld at bosætte
sig med. Miljøet på Lavendelvej er dagligt præget af psykotisk snak, høje råb, det høje angst niveau,
hvilket giver meget uro, og normeringen skal helst tilgodese at personalet kan være synligt i dagligdagen for at kunne støtte/skærme og aktiv være medvirkende til at skabe et miljø, hvor alle kan trives.
Spørgsmålet er i det hele taget om der findes tilsvarende ligeså rummeligt tilbud at omplacere denne
målgruppe til.
I selve tilbuddet indgår et specielt tilbud til en enkelt beboer, der har behov ud over det sædvanlige i
forhold til at blive skærmet for stimuli, og få tilgodeset sit behov for tryghed. Der er blevet prioriteret
at bygge et vindfang for at forebygge og skærme denne beboer, de øvrige beboere og personale
imod uhensigtsmæssige episoder af voldelig karakter. De første 6 år denne beboer boede på Lavendelvej blev ved kommende ikke indlagt. Indlæggelseshyppigheden er steget i takt med de personalemæssige besparelser.
På trods af besparelser på personalenormering, er antallet af indlæggelsesdage generelt på Tilbuddet Lavendelvej stadig fastholdt på et minimum. Dette er i sig selv en besparelse.
Ved sidste visitationsrunde har samtlige beboere ytret tilfredshed med at bo på Lavendelvej og ønsker ikke at fraflytte Botilbuddet Lavendelvej.
Vi anbefaler at bevare Botilbuddet Lavendelvej som en lille enhed, der tilgodeser denne målgruppe.
Vi tror på, der er borgere der falder indenfor målgruppen og kan visiteres hertil, hvis man fra byrådets side vælger at bevare dette tilbud som en del af tilbudsportalen.

Med venlig hilsen det samlede personale på Botilbuddet Lavendelvej

