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Lite forbedringer til avdeling for demente ved Orkdal Helsetun
Det er nå gått ett år siden «skjermet avdeling» ved Orkdal Helsetun ble åpnet,
og lite har skjedd i henhold til de forbedringer vi ble lovet.
Vi ble forespeilet at avdelingen skulle bli tilrettelagt for demente, noe som det i dag
man kan se ikke har blitt gjennomført.
Det eneste som er kommet på plass er:
Sikring på vindu i plast, på beboerrom
-

To inngangsdører med kodelås

-

En grind inn til et vaktrom

Sikringen i plast på vinduene blir veldig lett brutt opp, og beboere kommer seg alt for lett ut
gjennom vinduene.
Slik fremferd fører til at noen av låsene, også håndtakene på vinduene er blitt fjernet. Dette fører
rett og slett til at beboerne ikke får frisk luft! Noe man skulle tro
alle har krav på i «sitt eget hjem».
Vi fikk lovnad om armbånd som fungerer som lås til alle beboerrom i løpet av første halvår 2017.
Flere avvik er skrevet angående der det nevnte ovenfor spesielt er gjeldende, men vi har
bare fått svar fra avviksbehandler at prosessen er igangsatt og at det ventes tilbud fra leverandør.
Vi vet jo at det ikke er så veldig avanserte/kostbare hjelpemidler det vi her ber om, så nå
krever vi virkelig et seriøst svar på hvorfor det ikke er kommet lenger i prosessen.
Det er for lettvint av kommunen å bare skyve anskaffelse av disse hjelpemidlene framover.
Vi ble forespeilet denne utbedringen i november/desember 2016,
og alle beboere må få ha krav på privatliv i «sitt eget hjem».
Her på avdelingen er det ingen som har privatliv. ALLE beboere kan gå inn på ALLE
sine rom til ALLE døgnets tider.
De kan forsyne seg med hva de vil, og til og med gjøre sitt fornødende. Dette fører til svært
mye bitterhet, som dermed fører til flere sammenstøt. Dette er situasjoner som over hele avdelingen
ender med sterk misnøye, blant beboerne. Dette er noe vi får høre av pårørende.
Vi har også ytret et ønske om et pent gjerde på utsiden av fellesstua. Beboerne vil ofte ut å trekke

frisk luft, og kanskje gjøre noe hagearbeid. Slik det er i dag, har vi ikke mulighet for å åpne
verandadøren for å lufte på avdelingen. Årsaken bør jo ganske enkelt forstås med at enkelte beboere
da kan stikke av.
Det hender også at enkelte ikke ønsker å være med tilbake. Henviser da til episode med politi, hvor
en beboer måtte legges i håndjern.
Knyken-gjengen er kontaktet angående oppdrag for å sette opp gjerde, og dette MÅ skje nå.
Sommeren kommer snart, og beboerne vil gjerne nyte frisk luft og sol.
Livsglede handler ikke bare om sertifisering, men først og fremst beboere og deres daglige liv!
Vi etterlyste kriteriene om «skjerma enhet». Slik vi har forstått det, finnes ikke dette.
Det er 15 beboere på avdelingen, noe som er for mange på en tilrettelagt avdeling. Det optimale
antall beboere på «skjerma enhet», er 6-8 beboere. Viser herved til Marslow`s behovspyramide:
-Fysisk
- Psykisk
- Åndelige
- Sosiale
- Kulturelle
Alle på en «skjerma enhet» skal ha tvangsvedtak, og diagnosen skal være dokumentert.
Vi vil ha en tilbakemelding på dette. Ansatte har ønsket en evaluering av avdelingen, noe som
ennå ikke har blitt fulgt opp.
Sommerferien står for døra, og sommervikarer kommer. Det er derfor viktig at
alt er på plass før den tid. Vi ønsker at dere nå tar beboerne og oss ansatte ved avdelingen på alvor.
Vi er til stede først og fremst for beboerne.
Når avdelingen er tilrettelagt slik som den skal være vil det også bli bedre arbeidsmiljø,
mindre frustrasjoner og personalet vil trives bedre på jobb.
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