PLEJEBOLIGKAPACITET.
ER KØGE KOMMUNE KLAR TIL FLERE ÆLDRE?
Underkapacitet af plejeboliger i Køge kommune har været tydelig gennem flere år!
Ventetidsgarantien har i perioder været overskredet!
Det fremgår ikke, hvor mange ældre der har søgt plejebolig og fået afslag!
Det er ikke værdigt, at de svageste ældre og pårørende skal kæmpe for at få tildelt en plejebolig!
Elementer som vil øge ensomhed hos svage ældre!
I KL beregning / statistikprognose for Køge Kommune anses de nuværende 425 boliger at dække
behovet. Statistikker kan beregnes ud fra ønsket resultatet. Der fremstår en divergens mellem
underkapacitet og resultat som gør det svært gennemskueligt.
Efter 2020 – det er snart – dækker 425 boliger ikke behovet. Fremadrettet er der ingen garanti for at
hjemmeplejen kan løfte opgaven. I 2017 blev 40% færre ældre i Køge over 80 år visiteret til
hjemmehjælp, end i 2008 ( Danmarks statistik ). Ud af 18 sjællandske kommuner ligger Køge som
den næst højeste mod den laveste på 8%.
For at løfte opgaverne forudsættes et mål for plejetyngden, så behovet for ”varme hænder” er
opfyldt. Besparelser på vikarer skal måles op mod evt. ledige- og vakante stillinger mhp at optimal
personalekapacitet.
Fødevarestyrelsens undersøgelse 2017, af undernæring på plejecentre, viste at ca. 60% ældre var i
risiko for underernæring – det er mangel på plejeindsats.
SR kan ikke tilslutte den aktuelle lukning af Nørremarken Plejecenter og udsættelse af renovering.
SR kan ikke tilslutte den manglende åbning af 15 boliger på genoptrænings centret – de skal bruges
til formålet genoptræning.
Sandmarks bo er ikke tidsvarende og skal afvikles indenfor en kort årrække. Spar planlagt
forskønnelse. De 4 aflastningspladser i samme rum, uden badeværelse og med begge køn på samme
stue er simpelthen uværdigt og ikke acceptabelt. Opfylder ikke kravet til en aflastnings- plejebolig,
jvf lovgivningen.
I budgetanalysens 4 løsningsforslag, målt op mod hinanden, har SR valgt at betragte forslagene ud
fra et borgerperspektiv.
Der er sat fokus på økonomien fremfor behovet. De mange tal med med- og modregninger,
antagelser og teser, er svært gennemskuelige og med mange ukendte faktorer / begreber i spil.
De 4 forslag har betydelige forskelle mht økonomisk ramme, kapacitet, fysiske rammer og
beliggenhed.
Den forventede samlede besparelse, er forholdsvis beskeden i relation til aktuel økonomisk ramme.
Husk, det er ældres sidste livsfase.
Forventet mindre efterspørgsel på plejeboliger beror på antagelse uden sikker evidens. Det
bekræfter flere års mangel på boliger med underkapacitet, ventetider og afslag.
SR anbefaler stærkt, at den nuværende anlægs- og investeringsplan fastholdes med udfasning af
Sandmarksbo, renovering af Nørremarken Plejecenter, åbning af de 15 aflastningsgenoptræningsboliger og etablering af Køge Nord fase 2+3.
En evt. lille overkapacitet kan med fordel, i ledige perioder, anvendes til ex rul af aflastnings behov
og imødekomme, den usikkerhed som prognose og statistikker indeholder.
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