
Straumen den 08.06.2016.

Vedrørende sammenslåing av avd. 1 og avd. 2 ved Sørfold

sykehjem.

Den 25.05. 16 vedtok driftsutvalget i Sørfold kommune å gå inn for

rådmannens forslag om å slå sammen avd. 1. og avd. 2 ved Sørfold

sykehjem. Dette for å få nattevakttjeneste i hjemmesykepleien i

Sørfold.

Som Demensteam i Sørfold kommune støtter vi opp om brevet som

er sendt fra Sørfold sykehjem men ønsker også å si vår mening.

2 av oss i teamet jobber på avd. 2 og kjenner pasientene godt og har

lang erfaring i omsorgen for personer med demens.

Vi erfarer hvor lite som skal til før det oppstår uro i avdelingen.

I kommunen er det nå flere av personalet i pleie og omsorg som tar

Demensomsorgens Miljøperm, deriblant 2 av Demensteamet.

Der får de kunnskap om hvor viktig miljøet er for personer med

demens.

En evt. flytting vil medføre uro som vil vare over tid og er en

unødvendig påkjenning for en av våre mest sårbare pasientgrupper.

Er det da verdt å utsette dem for dette. Vi har lært både teoretisk

samt erfart hva riktig miljøbehandlig kan skape i ei avdelig, hvilken

ro og trygghet dette gir.

En evt. flytting vil tilføre disse pas. en unødvendig belastning i form

av uro, utrygghet.

Vil det kunne forsvares å måtte gi personer med demens

beroligende for å kunne gjennomføre dette forslaget? Det er det

som ofte vil skje så fremt ikke miljøtiltak vil bedre situasjonen. Og



miljøtiltak alene vil neppe være nok, da flytting for disse pasientene
vil skape så mye utrygghet og uforutsigbarhet.

Forutsigbarhet er viktig for denne pasientgruppen og det å venne

seg til nytt sted tar tid.

Mener at man i større rad bør res ektere de eldres behov for en
stabil bossituas'on i livets siste fase. 0 vi kan derfor ikke odta at
de skal fl ttes rundt a. hva som lønner se for
kommunebuds'ettet.

Stiller også spørsmål med at ordfører signerer for et demensvennlig
samfunn når det i ettertid blir foreslått et slikt tiltak.
Demensteamet/Nasjonalforeningen for Folkehelse har hatt ett kurs

om demensvennlig samfunn. Og det er jo meningen at
demensteamet/demensforeningen skal fortsette med dette slik at
alle servicenæringer i kommunen har hatt kurset.

Men undres da over om dette bare gjelder serviceyrkene? Hva med
kommunens ledelse, hva slags syn/holdninger gjenspeiles i dette
forslaget? Bør ikke kommunens ledelse gå foran med ett godt

eksempel for sine innbyggere?

Og er pårørende informert om dette forslaget? De bør bli informert
og ha sjansen til å uttale seg om dette før saken kommer opp i
kommunestyret.

Og når det gjelder utearealet så er vi enige i det som ble tatt opp i
brevet fra sykehjemmet. Personer med demens skal kunne beve e
se mest muli fritt både ute o inne. Samt at en tilrettela t boli

børli e å bakke lan.

Det har i flere år vært snakk om å tilrettelegge hagen nedenfor

sykehjemmet. Slik det er nå består hagen av en plen hvor det er



vanskelig for pasientene å gå på uten å bli støttet av en pleier(lett å

falle når de går på plenen).

Det lar seg ikke gjøre å gå med rullator eller bruke rullestol da det

blir så tungt å forflytte seg på plenen. Da vi fikk info på

sykehjemmet om forslaget, hørtes det veldig enkelt ut å fikse

utearealet på oversiden av sykehjemmet.

Viser da til at for en del år tilbake la et Indre Salten Ha ela en flott

lan med te nin over ha en med forsla til asfalterte veier

benker o hø de blomsterbed m.m. o leverte inn til Teknisk etat

o in en tin er blitt -ort. Det er blitt etters urt flere an er uten

resultat.

Så at utearealet på oversiden av sykehjemmet så lett skal kunne

legges til rette med alt som trengs, stiller vi oss tvilende til på

bakgrunn av tidligere erfaring med planarbeid for den allerede

eksisterende hagen.

Så avslutningsvis stiller vi oss spørrende til om hvordan Sørfold
kommune ønsker å behandle de svakeste blant oss? Dette handler
tross alt også om etikk og menneskesyn.

Er det slik vi vil at Sørfold kommune skal fremstå??
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