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Der er alvorlige problemer med håndteringen af medicin i et at Aarhus Kommunes bosteder for haridicappe
de. Det fremgår af en tilsynsrapport, som udløser blandt andet en inddrcqelse af Styrelsen for Patientsikker
hed. Foto: Nils Svalebøg

Tilsynsrapport om bosted kaldes grufuld læsning
Henrik Ask
heasostifte,dk

den aftnålte mad. Der ses der
udover manglende registre
ring af epileptiske anfald.
Det er grufuld læsning.
Og jeg er dybt chokeret over,
at det kan blive ved. Aarhus
Kommune har over flere år
ikke haft viljen og evnen til at
forandre, og ingen har tilsy
neladende taget menneskene
bag ordene alvorligt. Vi taler
jo om, at beboerne har været
i livsfare, siger formand Anne
Kjeld Pedersen fra Lev Aar
hus, en organisation for men
nesker med udvildingshandi
cap, pårørende og andre in
-

Emma er blind og udviklingshæm
met og utryg ved at værn alene.
Alligevel overlades pigen til sig
selv pé sit værelse. Det er et af de
eksempler, som 1EV Aarhus har
på sviqt i omsorqen på bosteder
for handicappede i Aartius. Fotos:
Ida Guldbæk Arentsen, Mads Claus
Rasmussen, Kim Haugaard

HANDICAPOIIRÅDE UNDER HÅRDT PRES
Aorhus Kommunes socialornråde håndterer en række forskellige
tilbud til eksempelvis børn og voksne med fysisk handicap, bor
gere med misbrugsproblemer, mennesker med psyldske udfor
dringer, familier med sociale problemer og hjemløse.
I flere år har kommunens sociale indsats været presset at for
spinkel økonomi. Det gælder især på området forvoksne handi
cappede, hvor pårørende og interesseorganisafioner længe har
været på barrikaderne med blandt andet konkrete sager om
svigt.
Presset på det sociale område i Aarhus skyldes grundlæggende
en stigning i antallet af brugere. Samtidig harflere og flere år
husianere komplekse og mere krævende behovfor hjælp.
Aktuelt truer Socialtilsyn Midt med at lukke flere bo- og dagtilbud
på grund af mangler iforholdene for handicappede beboere og
brugere. I den forbindelse har partierne i byrådetforsøgt at fin
de fodslag om ekstra penge til en akut håndsrækning, men det
mislykkedes efter uenigheder om lnansieringen.
Desuden håbede Aorhus Byråd på en økonomisk håndsrækning,
da Kommunernes Landsforening og regeringen for halvanden
uge siden landede en aftale om kommunernes økonomiske
rammer i 2022. Men den kom ikke.
I øjeblikket ser de økonomiske udfordring ud til at fortsætte i de
kommende år. Derventes røde tal i regnskaberne, og i 2025 kan
underskuddet nå 118 millioner kroner årligt

derstreger Gen Landergren
Due.

Ingen er itvivl

*ARNU& Forholdene kan sætte
de handicappede beboere i
farlige situationer.
Det er en af konklusioner
ne i Socialtilsyn Midts på
tænkte afgørelsen om luknin
ger af en stribe bo- og dagtil
bud under Aarhus Kommu
ne.
Situationen er alvorlig,
understreger tilsynschef Ulla
B. Andersen fra Socialtilsyn
Midt.
rilsynet har undersøgt for
holdene i et af husene under
Bofællesskabet Elev. Der er
som tidligere fortalt i avisen
fundet fejl, som får tilsynet til
at varsle en mulig inddragel
se af kommunens godkende]se til at drive bofællesskabet
samt andre dele af Borgercenter Nord.
Samtidig har Socialtilsyn
Midt underrettet Styrelsen
for Patientsildcerhed, der har
gennemført et såkaldt reaktiv
tilsynsbesog angående de
sundhedsfaglige forhold på
bostedet.
Der er endnu ikke draget
endelige konklusioner i for
længelse af styrelsens besøg.
-

Kristian Würtz (5) er socialog beskæftigelsesrådmand i
Aarhus Kommune.
Rådmanden peger på, at
ANNEKJELD PEDERSEN1 LEVAAR
der er analyser, både interne
HUS
og eksterne, der påpeger de
økonomiske udfordringer og
deres betydning for serviceni
varsel.
veauet på socialområdet,
Tilsynets konklusioner om
Kristian Würtz fremhæver
kring forholdene i Hus 5 ved
videre, at sagerne fra brevet
Bofællesskabet Elev er trist
fra LEV Aarhus til byråds- Et Ianqvariqt forløb
læsning.
medlemmerne tidligere er Situationen er kulminatio
Socialcenter Midts under
belyst i blandt andet forskel nen på et forløb, der siden søgelser viser, at medarbej
lige medier.
2016 har budt på stribevis af dernes manglende kendskab
Sandheden er, at ingen sager om kvaliteten i plejen til borgerne sætter de handi
rigtig kan være i tvivl om, af de handicappede i Borger- cappede beboere i situatio
hvorfor indsatserne på boste center Nords tilbud.
ner, der kan være direkte far
derne er under pres. Selvføl
Det har stor vægt, at Bor lige.
gelig bliver der også begået gercenter Nord har en lang
Ifølge tilsynet er der ek
fejl, men jeg tror, at Venstre historik for gentagne pro semplerpå, at flere afborger
står ret alene med det syns blemstillinger. Desuden væg ne ikke har fået deres livsvig
punkt, at det er flere analyser tes det meget, at Aarhus rige medicin.
og ikke flere ressourcer
Kommune undgik en inddra
bostederne har brug for nu. gelse sidste år, fordi de frem Oybt chokeret
vurderer rådmanden.
sendte planer for kvalitetsfor Tilsynet har registreret oplys
Ifølge Kristian Würrz er si bedring. hvor de blandt an ninger om, at mange medar
tuationen for alvorlig til at det betinger kvaliteten af et bejdere ikke kan betjene de
bruge organisationens kræf løft af medarbejderes kompe handicappede beboeres son
ter på politisk spilfægteri og tencer og færre vikarer, for der korrekt,
signaler om mistillid.
klarer Ulla B. Andersen i for
Det betyder. at maden lø
bindelse med det aktuelle ber ud, og borgerne ikke får
-

Eksempelvis er der risiko
Ifor fejl, når en eller få uddan
inede har ansvar for at sikre
Ikvaliteten i en situation med
imange vikarer, nye ansatte og
iikke-uddannede kolleger.
IDer kan også opstå fejl, nâr en
lieder er nødt til at bruge me
ire tid på at forvalte stramme
ibudgetter end være tilstede
iblandt personalet, forldarer
iformand Gert Landergren
IDue.
Gert Landergren Due ser
-

ingen mening i at analysere
kulturen på Aarhus Kommu
nes bo-og dagtilbud for han
dicappede.
Nej, sat på spidsen er der
faktisk mere brug for en ana
lyse afde politikere, som gang
på gang mislykkes med at fin
de de nødvendige penge til
området Alle ved, at økono
mien er problemet Alle. De
økonomiske ressourcer er et
vilkår. Og vilkår er det, som
giver kvalitet i arbejdet, un
-

Aarhus Kommune
har averflere år ikke
haft viljen og evnen
til at forandre, og
ingen har
tilsyneladende taget
menneskene bog
ordene alvorligt. Vi
taler jo om, at
beboerne horværeti
livsfare.

-

-

-

teresserede.

Ekstomt bûrdt arbejde
Aarhus Kommune kan sene
st fredag 24. juni komme med
kommentarer til Socialtilsyn
Midts konklusioner og obser
vationer. Derefter træffer tilsynet en endelig afgørelse i
sagen.
I en pressemeddelelse har
kommunen oplyst, at der på
baggrund af tilsynets tidlige
re kritik er lavet en række
genopretningstiltag, som er i
fuld gang med at få effekL
Min forvaltning har igen
nem det seneste år arbejdet
ekstremt hårdt på at omlæg
ge og implenientere nye pro
cedurer for kvalitetssikring,
pårørendesamarbejde ogbe
manding. netop på baggrund
af tilsvnets tidligere kritik.
Det arbejde er i fuld gang.
men det vælger tilsynet altså
nu at se bort fra. Det er skuf
fende, siger Erik Kaastrup
Hansen, direktør for Magi
stratsafdelingen for Sociale
Forhold og Beskæftigelse i
presseteksten,
Ifølge direktøren er der er
ingen tvivl om, at kommunen
vil gøre alt i dens magt for at
sikre, at Elev og de andre bo
steder kan være en tryg og
sikker ramme for beboernes
liv.
Det er vores opgave, og
den sætter vi alt ind på at lø
se, fortæller Erik Kaastrup
Hansen.
-

-

