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Høringssvar vedr. forslag om nedlæggelse af
det psykiatriske plejecenter Bytoften.
Afsender:
Tillidsrepræsentant på Bytoften og medarbejderrepræsentant i L-Med for plejecentrerne, Tine
Jensen. Jeg har været ansat på Bytoften siden 2006, og har derfor været en del af de mange
tidligere forandringsprocesser på stedet. Jeg startede på et traditionelt plejecenter i 2006, som
udviklede sig til et plejecenter med fem aflastningspladser, så en kommunesammenlægning, div.
omstruktureringer og til sidst i 2010 forandringen til psykiatrisk plejecenter.
Jeg udtaler mig på egne og kollegaers vegne.

Fakta om Bytoften:
Bytoften er et lille hyggeligt og hjemligt plejecenter, der har plads til 12 beboere.
Stue 24 er en afklaringsstue. Stue 24 har haft mange forskellige beboere siden 2010,
og flere af de midlertidige beboere er siden flyttet fast ind. Pt. har plejecenteret tre
tomme stuer. Stuerne er små, og passer godt til mennesker, der føler sig trygge i
overskuelige og små rammer. Centeret er i to etager, og der er fællesstue/køkken på
hver etage. Der er loftslifte på stuerne, og en stor elevator der kan rumme både
comfort-kørestole, bårer o.lig.. Udenfor har Bytoften en hyggelig gårdhave med en
lille guldfiskedam omgivet af rosenbuske. Der er et mindre græsareal, og potter med
træer og blomster. Her opholder flere af beoerne sig meget i sommermånederne.
Stedet ligger centralt lige ved siden af togstation og busholdeplads. Der er lavet
aftaler med frisør, tandlæge, fodterapeuter, der alle kommer fast i huset.
Bytoften har i mange år haft et fast samarbejde med Ans Lægehus, og en gang om
måneden går den samme læge ”stuegang”. Det har været medvirkende til at
forebygge indlæggelser - både på psykiatriske og somatiske sengepladser. Bytoften
har siden 2010 haft et absolut minimum af indlæggelser, ex. kun en enkelt
indlæggelse på psyk. Flere af beboerne har før deres indflytning på Bytoften været
vant til tilbagevendende indlæggelser på psykiatrisk afd.

I kælderen på Bytoften er indrettet et træningslokale, hvor beboere på centeret og
borgere fra lokalområdet kan træne. Bytoftens beboere profiterer af plejens tætte
samarbejde med forskellige fagpersoner ift. genoptræning og
vedligeholdelsestræning. Dette er med til at bibeholde eller forbedre beboernes
funktionsniveau.
Vi er en lille personalegruppe, der føler stort ejerskab for stedet. Det er social- og
sundhedsassistenter og en enkelt social- og sundhedshjælper, der er ansat.
Personalet er kompetente, kvalificerede mennesker, der har opnået at skabe et
trygt hjem for beboerne. Dele af personalet har opkvalificeret sig ift. målgruppen, så
de har fået en endnu større viden om psykiatri.
Bytoften er et naturligt samlingssted for mange af byens ældre borgere. Der er liv i
huset, og det skønnes at alene Bytoftens venner står for ca. 60 arrangementer årligt,
og herudover kommer så de forskellige daglige aktiviteter. Hver dag spiser små 20
borgere sammen i centerets cafeteria - det er både beboere og borgere ude fra
byen. Bytoftens venner mener, at huset benyttes af ca. 7500 borgere årligt.
Påstand: Nedlæggelse

af Bytoften vil betyde, at kommunen med det samme kommer
til at mangle et passende tilbud til de nuværende og kommende beboere i denne
målgruppe.
Bytoften og Møllehuset er pt. de eneste to kommunale tilbud, der fagligt og
praktisk kan rumme denne målgruppe af borgere. Møllehuset vil indenfor de næste
måneder få besat alle deres stuer, og er desuden ikke praktisk i stand til at håndtere
de tunge beboere fra Bytoften. De to steder er meget forskellige, og visitationen har
helt fra begyndelsen visiteret borgere med stor hensyntagen til de to steders
forskelligheder.
Argument:

Møllehuset modtager beboere, der har et lille plejebehov, men et stort behov for
psykisk støtte. De psykiske udfordringer fylder mere end de somatiske.
Bytoften modtager beboere, der er fysisk tunge og meget plejekrævende. Det er
mennesker med et lavt funktionsniveau, og behov for fuld pleje. Den praktiske hjælp
fylder meget, og beboernes plejebehov udfordres af deres psykiske lidelser.

Påstand: Beboerne

vil lide både fysisk og psykisk overlast ved endnu en flytning og
omstilling til nye omgivelser og nyt plejepersonale.
Argument: Disse

borgere er meget sårbare mennesker, der er yderst sensitive overfor
forandring. De har et stort behov for struktur, genkendelighed og ro. De er
afhængige af kendt personale, og er ofte lang tid om at knytte sig til mennesker.
Flere af beboerne har et meget begrænset netværk, og
plejepersonalet/kontaktpersoner bliver nærmest deres netværk/pårørende.
Bytoften er stadig rimelig nyt som psykiatrisk plejecenter, og de beboere der har
boet her længst flyttede ind i september 2010. Det er først indenfor det sidste års
tid, de er faldet rigtig til, og er så trygge ved det kendte personale, at de magter at
modtage den nødvendige hjælp.
Påstand: Hvis

forslaget vedtages, er det forhastet og overilet, hvis det påtænkes at
være med virkning fra januar 2015.
Argument: Det

er helt urealistisk at forestille sig, at en flytning af beboerne kan foregå
på en ordentlig og værdig måde i løbet af så kort tid. En evt. lukning bør foregå over
tid, så det er mest skånsomt for beboerne. Det mest optimale ville være, hvis
beboerne fik lov at blive til det sidste, og at en evt. lukning skete langsomt i takt
med, at beboerne naturligt faldt væk. Hvis det er udelukket, og en lukning med
efterfølgende flytning af beboerne bliver vedtaget, ville det være det absolut mest
nænsomme, at kendt personale fulgte med beboerne til deres nye botilbud.
Påstand: Nedlæggelse

af Bytoften vil påføre lokalsamfundet et stort tab, og øge
risikoen for at byens ældre borgere og bliver isoleret i eget hjem.
Argument: De

mange brugere af husets tilbud ville være tvunget til at søge andre
steder hen, og det er tvivlsomt, om de ville kunne finde noget tilsvarende samlet på
et sted. Det ville betyde, at de ville blive afhængige af en eller anden form for
transportmulighed/kørselsordning. Det ville for mange være en stor udfordring, bl.a.
fordi flere af husets brugere sidder i kørestol eller bruger rollator.
Ildsjælende fra bl.a. Bytoftens venner ville mangle faciliteter til afholdelse af deres
mange arrangementer, og endnu et socialt samlingssted ville helt forsvinde fra et af
kommunens mindre bysamfund.

