Odense Kommune,
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Att. Brian Skov Nielsen, rådmand
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14. juli 2017

Om forholdene på Lille Glasvej

Kære Brian Skov Nielsen
Tak for din mail til mig fra i går, hvor du henviser til indslaget i TV 2 Fyn fra den 12. juli
d.å., hvor bl.a. jeg i egenskab af landsformand for Hjernesagen gav udtryk for en række synspunkter om forholdene på Lille Glasvej.
Jeg vil gerne understrege, at Hjernesagen fortsat er meget bekymret for forholdene
for de 45 beboere, der bor på Lille Glasvej – en bekymring, der blev understøttet af de
oplevelser, som Karin Koertz som pårørende fortalte om i går i TV 2 Fyn.
Hjernesagen har læst Arbejdstilsynets rapport fra den 28. april 2017 og kan af denne
forstå, at der er tale om en hel særlig beboergruppe med komplekse problemstillinger
som følge af erhvervet hjerneskade, og at der også er beboere med psykiatriske problemstillinger.
Mange med erhvervet hjerneskade har varige begrænsninger i deres funktionsniveau,
og kompleksiteten kan være stor. En hjerneskade kan medføre fysisk funktionsnedsættelse, tale- og sprogproblemer, hukommelsesvanskeligheder, problemer med at
skabe overblik, manglende evne til at strukturere egen hverdag, koncentrationsbesvær, udtalt træthed m.m. Følgevirkninger som det kan være vanskeligt for
både den ramte selv og omverdenen at håndtere.
Den type problemstillinger stiller høje krav til medarbejdernes faglighed, kvalifikationer
og kompetencer. Særlig ekspertise og specialiseret viden om denne type beboere vil
være nødvendig for at varetage det daglige arbejde.
Hjernesagen er af den opfattelse, at det for beboernes skyld er helt nødvendigt, at
medarbejderne løbende får supervision og opkvalificering, således at de er kompetente til at støtte, guide og motivere beboerne til at kunne leve et så selvstændigt liv som
muligt. Klare retningslinjer ved brug af magtanvendelser og viden om konflikthåndte-

ring er helt essentielt på et tilbud som Lille Glasvej både for beboernes og for personalets skyld.
For at opnå den høje specialiseringsgrad, som beboerne på Lille Glasvej har behov
for, kræves en organisation med tydelig ledelse og højt specialiserede faggrupper, der
evner at arbejde på tværs i samarbejde med andre faggrupper, beboere og pårørende
for at sikre en vedvarende udvikling af metode og kvalitet i indsatsen for beboerne.
Arbejdstilsynets beskrivelse tyder på en beboersammensætning der kræver et særligt
tilbud, hvilket normalt ikke vil kunne varetages på et almindeligt plejecenter. Hvis beboerne er visiteret til et botilbud, skal der være udarbejdet en handleplan for hver enkelt borger i forbindelse med visiteringen. Borgere, der visiteres til et botilbud efter
serviceloven, vil have helt særlige behov og kan dermed ikke ”flyttes” til et plejecenter
uden der træffes en konkret individuel afgørelse i hver enkelt borgers sag, hvor det
begrundes, hvorfor borgeren ikke længere er berettiget til et botilbud efter serviceloven.
Hjernesagen er dybt bekymret for beboernes retssikkerhed i denne sag med Lille
Glasvej. Uden retssikkerheden er på plads, kan vi ikke være sikre på, at beboerne
rent faktisk modtager det tilbud, den enkelte har behov for.
Hjernesagen vil kraftigt opfordre til at Odense Kommune hurtigst muligt får iværksat
en vurdering af, hvorvidt de beboere, der bor på Lille Glasvej, rent faktisk modtager
det rette tilbud.
Hjernesagen håber, at Odense Kommune hurtigst muligt vil få skabt nogle rammer og
vilkår, så der bliver tryghed for såvel beboere og personalet på Lille Glasvej.
Jeg takker for tilbuddet til at mødes med dig og forvaltningen efter sommerferien. Det
vil jeg se frem til.
God sommer.
Med venlige hilsner

Lise Beha Erichsen
landsformand
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