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Høringssvar vedr. placering af de nye centre i regi af strategien 

for midlertidige døgnophold 

 

Amager Øst Lokaludvalg takker for at blive inddraget i høring om 

strategi for midlertidige døgnophold. Høringssvaret er vedtaget på 

lokaludvalgets møde den 30. august 2018. 

 

Vi ønsker det bedste for vores svage ældre medborgere og tager til 

efterretning, at forvaltningen mener, at der opnås den bedste 

kvalificerede pleje og rehabilitering ved at samle tilbuddene.  

 

Vi har dog følgende bemærkninger/bekymringer: 

 

• Opdeling i 2 planområder og placering af Syds tilbud i 

Vigerslevhus, betyder lukning af tilbuddet på Amager (de 

midlertidige pladser på Hørgården). Nærhed har også kvalitet 

og det vil betyde noget for nogle af de svage medborgere. Der 

vil være længere til deres nærmeste og længere afstand, når der 

skal hentes personlige ejendele og hjælpemidler fra bopælen til 

den midlertidige plads. Vi beklager, at der forsvinder et tilbud 

fra Amager. 

 

• Vi er bekymret for kapaciteten. Der bliver færre pladser til 

flere ældre. Vi hæfter os ved, at de fagprofessionelle, 

sygeplejerskerne, har samme bekymring. Der rejses tvivl om, 

hvor hurtigt man kan trække ældre meget svage medborgere 

gennem et effektiviseret forløb. Dette også set i lyset af kortere 

og kortere indlæggelsestid på hospitalerne. Tid betyder også 

noget for at komme sig. 

 

 

• I oplægget beskrives, at der også vil være midlertidige 

døgnpladser til borgere under 65 år. Det drejer sig ofte om 

udsatte borgere og borgere med misbrug, som også er somatisk 

syge. Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre til, at man 

er opmærksom på tilstrækkelig kapacitet til behovet samt at de 

rette kompetencer er tilstede. 



 

 

 
Side 2 af 2 

• Længst muligt i eget hjem er ikke altid det bedste, hvis man er 

utryg og har brug for meget hjælp. 

 

• Lokaludvalget finder, at timingen for omstrukturering indenfor 

området er uhensigtsmæssigt, da Regeringen har annonceret en 

sundhedsreform i efteråret 2018. 
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