Ældrerådet i Lejre Kommune

Til kommunalbestyrelsen

Gevninge den 18. april 2014

Høringssvar:
Evaluering af sygeplejeklinikker i Lejre Kommune
Ældrerådet har gennemgået evalueringsrapporten vedrørende sygeplejeklinikker i Lejre
Kommune.
I Ældrerådet synes vi det er beklageligt, at baggrundsmaterialet er så begrænset, at man
kun er stand til at evaluere på aktiviteten over de seneste 5 måneder, selv om
sygeplejeklinikkerne har eksisteret i 2 år. Kun 19 brugere fordelt på 3 klinikker, giver reelt
ikke mulighed for at vurdere, hverken udviklingen i antallet af brugere, eller brugernes
tilfredshed med klinikkerne.
I betragtning af de forventninger vi i Ældrerådet havde, da det blev besluttet at oprette de
tre klinikker, er evalueringsrapporten naturligvis skuffende læsning. Vi finder det
uacceptabelt, at klinikken i Hvalsø, på grund af lugtgener, stort set aldrig har været i brug,
samt at sygeplejerskerne med base på Bøgebakken, i de to år der er gået efter ibrugtagelsen
af klinikken, i følge rapporten, tilsyneladende ikke har været i stand til at tilpasse arbejdskulturen, så klinikken har kunnet fungere optimalt. Synliggørelse af hvilke ydelser klinikken
tilbyder, samt promovering af klinikken over for borgerne er derfor ikke sket nævneværdig
grad. Det nævnes desuden i rapporten, at man på klinikken har oplevet nogle problemer ved
ikke at have et optimalt bookingsystem "Da brugen af klinikken endnu ikke er blevet en del af
den daglige rutine, har der været problemer med dobbelt-booking". Det er Ældrerådets
opfattelse, at man med så få brugere ret hurtigt kunne have indarbejdet en rutine og løst
bookingproblematikken.
På baggrund af det begrænsede materiale evalueringen bygger på mener vi som nævnt ikke,
at rapporten har den store værdi, som evalueringsredskab - mere som redskab til at
bedømme årsagerne til, at forventningerne ikke er indfriet.
Det er Ældrerådets mening, at problemerne med såvel lugtgener på klinikken i Hvalsø, som
med arbejdskulturen på Bøgebakken, er udfordringer som for længst burde være klaret.
Vi synes i Ældrerådet stadig, at ideen med de 3 sygeplejeklinikker er rigtig god, og opfordrer
til at de problemer der nævnes i evalueringsrapporten bliver løst, og at man derefter giver de
tre sygeplejeklinikker en ny start - og ikke mindst med det formål at sikre, at projektet
fremadrettet lever op til de intentioner der var ved starten, foreslår vi, at sygeplejeklinikkerne fremover følges væsentligt tættere end det tilsyneladende har været tilfældet
hidtil.
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