
Til politikere i Sørfold Dato 01.12.2016

Innspill til høringsuttalelsen ang. budsjett.

Da det tidligere i høst ble vedtatt at Sørfold Kommune skulle etablere aktiv nattevakt i

hjemmetjenesten, ble det foreslått at avd.2, skjermet enhet ved Røsvik sykehjem skulle flyttes opp i

2.etg på sykehjemmet. Dette ville frigjøre 1 nattevakt stilling. Pr. i dag er det 2 nattevakter ved avd.1

og 1 nattevakt ved skjermet enhet, totalt 3 nattevakter.

Vi som pårørende synes ikke disse endringer hører positivt ut for « våre» som bor ved avdelingen i

dag, og for andre demente personer som vil komme til avdelingen senere. Hvis en av « våre» er

urolig og redd på natt og står opp, og det ikke er nattevakt tilstede, så kan dette bli uheldig. For dem

som har en demens diagnose så kan dette skape utrygghet og redsel da de muligens ikke vet hvor de

er, og kanskje vil de lete inne på andre pasientrom og forstyrre andre pasienter og skape mer uro.

Dessuten synes vi det er utrolig trist at « våre « mister den gode uteplassen som er ved avdeling 2 i

dag. De har et stort uteområde som kan brukes til ulik stimuli. I sommer plantet de gulrøtter og

potet, og det er bærbusker som de var med å plukket bær av. En solfylt uteplass hvor de kan sitte å

kose seg og kjenne på både vår, sommer og høstsol. Hvis denne avdelingen blir flyttet opp så mister

de denne direkte utgangen til hagen. Pasientene må gå ned og opp trapper. For flere av dem som bor

ved avdelingen i dag, så har de problemer med å gå i trapp. Forskning beskriver at det er uheldig at

demente blir flyttet rundt. Da blir de utrygge og redde. Det kan føre til mye uro og uheldige

handlinger. Dette innebærer at det å gå ut av sin avdeling og ned en trapp og ut i et nytt område som

for de demente er fremmed, da de ikke ser dette daglig, kan fremme uro og utrygghet. De gode

opplevelsene kan utebli. Selv om man bruker heis så er forflytningen og endringen uheldig.

Uteplassen som de blir tilbudt oppe i 2.etg er en plass hvor det ikke er sol. Dette blir på baksiden av

sykehjemmet, og i dag foregår varetransport og søppeloppbevaring der. Vi ønsker derfor ikke at

avdelingene blir slått sammen, og at det må finnes andre områder å spare på.

Vi håper at våre bekymringer for de dementes hverdag blir tatt alvorlig og vurdert opp i mot

innsparing av stilling. Vi henviser til §3 i kvalitetforskriften, hvor det står at pårørende kan medvirke

ved utforming eller endring av tjenestetilbudet.

Personer med demens har tapt mye i sitt liv, og skal de samtidig miste positive stimuli så synes vi

dette er meget trist. I stedet for å bygge opp og utvikle tilbudet til demente i Sørfold , så virker dette

på oss pårørende som et tilbakeskritt. Dette er noe vi ikke ønsker. Det må finnes andre muligheter å

spare penger på, og ikke på en sårbar gruppe.

Med hilsen pårørende ved avd. 2 skjermet enhet ved Røsvik sykehjem.
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