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Ønsker traisk
dødsfald pa
Ifærvang under
søgt til bunds
John Pedersen

jopegberlingskernedia.dk

Norddjurs
Kommune bør påtage sig det
lÙlde ansvar for at der bliver
foretaget en kvalificeret fag
lig undersøgelse af forløbet
op til hændelsen, der forle
den kostede en 25-årig be
boer på bostedet Kærvang i
Ørsted livet.
Det mener fagforeningen
Socialpædagogerne Østjyl
land, som ønsicer lclarlagt til
bunds, hvad der var årsagen
til, at det gik så galt.
Kredsformand Gert Lan
dergren Due understreger, at
der skal være tale om en uvil
dig ekstern undersøgelse.
NORDDJURS:

get dårlige normeringer og
store udskiftninger i perso
nalegruppen som en faktor,
der har været med til at slca
be utryghed for både beboe
re og medarbejdere.

Lære af hændelsen

»Det er vigtigt at sige, at vi
som fagforening ildce på nu
værende tidspunlct Ican sige,
at disse falctorer har været
medvirlcende til det, der slce
te i sidste uge. Derfor er det
vigtigt med den tilbundsgå
ende undersøgelse, så vi alle
Ican lære af hændelsen», ud
taler formanden for de so
cialpædagoger, der arbejder
på Kærvang i Ørsted og er
organiseret i Socialpædago
gerne Østjylland.
»Pohtilcerne og fagperso
nerne er nødt til at spørge sig
Kritik af normering
selv og hinanden, hvad de
»Det nytter ikke noget, at Icunne have gjort anderledes
polkilcerne bare vaslcer de med hensyn til visitation,
res hænder og siger, at intet procedurer, fagligheden og
kunne være gjort anderle selvfølgelig ressourcerne på
des. Vi skal til bunds i sagen, stedet i forhold til hvem be
så vi får mere viden, der kan boerne er».
være med til efterfølgende at Gert Landergren Due be
forebygge, at noget lignende mæricer, at politiet har slået
sicer»». lyder detfra socialpæ fast, at der ikke sicete noget
ulovligt i forbindelse med at
dagogernes formand.
Gert Landergren Due ta medarbejdere pacificerede
ger udgangspunlct i den kri og holdt den 25-årige mand
tik af forholdene i Ørsted, tilbage.
Alligevel er det vigtigt, at
der er fremsat af såvel tidli
gere medarbejdere og samt der sicabes idarhed om der er
Beboer Pårørende Rådet for ordentlige arbejdsforhold og
trykke villcår for beboerne.
Område Ørsted.
fra begge sider er påpe
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Fökus på normering
og faglig kompetence
SocialtilsynMidt sætter skarpt på forhold omkring bl.a. normering og
den faglige, daglige ledelse på bostederne under »Område Ørstedx.
ring og tilbuddets kvalitet!
Ø FAKTA
faglige opgaveløning<’.
John Pedersen
jope®berlingskemedia.dk

NOHDDJURS: Med sætninger
som »Det er Socialtilsynets
bedømmelse, at tilbuddets
daglige drift ikke varetages
fuldt ud kompetent» og »sam
menhængen mellem mål
gruppe og tilbuddets kvalitet
og de fastsatte takster er un
der pres på grund afbesparel
ser» sætter SocialtilsynMidt
fokus på et par af de kritikpunkter, som tidligere er rejst
afbåde pårørende ogtidligere
ansatte ved»Område Ørsted»,
der omfatter Norddjurs Kom
munes to bosteder for udvilc
lingshæmmede Kærvang og
Skovvang.
Tilsynsrapporten er udar
bejdet i starten af året og blev
forelagt for politikerne i Voic
sen- og Plejeudvalgets med
lemmer på møde 23. maj.
-

-

Ansat ny leder
Socialchef Hanne Nielsen,
Norddjurs Kommune, har
kommenteret rapporten med
en konstateringgående udpå,
at »de udvildingstiltag der er
igangsat, sical understøttes
yderligere for at sikre en mål
rettet udvikling aftilbuddene
i Ørsted».
Hun konstaterer videre, at
der umiddelbart efter tilsy
nets besøg 1.februarerti]trådt

OMRÅDE ØRSTED

Norddjurs Kommune har to botilbud under »Område
Ørstede.
Kærvang med 1$ og Skovvang med 14 pladser.
Målgruppen er voksne med udviklingshæmning, som i
tilgift har en række andre udfordringer i form af hjerneskader,
udviklingsforstyrrelser fx, autisme, cerebral parese, psykiske
lidelser eller tilknytningsforstyrrelser.
Bostederne er kommet i fokus efter en tragisk, hændelse,
dertirsdag 7. juli kostede en 25-årig beboer på Kærvang livet
i forbindelse med at han blev pacificeret og holdt tilbage at
ansatte, de han søgte attiltvinge sig adgang til Skovvang.

en nycheffor Område Ørsted.
De tiltag som socialchefen
henviser til omfatter bl.a. tre
måneders efteruddannelse
på fuld tid for samtlige med
arbejdere, En efteruddannel
se der indeholder temaer og
emner, der er alctuelle for vi
dereudvildingen aftilbudde
ne på handicap- og pskylda
triområdet»
Hanne Nielsen oplyser vi
dere, at der er igangsat initiati
ver til udarbejdelse af en lolcal
voldspolitik, bl.a. med midler
fra Forebyggelsesfonden.

BLa. hedder det i rappor
ten: »tilbuddets pressede
økonomiske situation udfor
drersammenhængen mellem
målgruppe/den aktuelle be
boergruppes behov, norme

Det er vores håb,
W at rapportenfår til
konseicuens, atKærvang
tilføres tilstrækkeligt
med ølconomiske midlej
så hverdagen igen kan
Presset økonomi
blive tiygogfyldtmed
SocialtilsynMidt lcommer og livskvalitet ogglæde.

så in d over botilbuddets faglighed ognormeringi relation
til de ølconomiske ressourcer,
der er til rådighed.

TO6EN SLING,formand for
Bruger Pårørende Rådet

Det fremgår klart, at fle
re at kritikpunlcterne pri
mært vedører Kærvang, som
i forhold til naboerne på
Skovvang, bliver udsat for en
mere kras lcritilc.

Bekym rede pårørende
Bruger Pårørende Rådet har
ogsåkommenterettilsynsrap
porten, som de mener tydeliggør at der er en sammenhæng
mellen utryghed, manglende
omsorg, vold og magtanven
delse.
»Der herslcer ingen tvivl
om, at der er klare årsager til
udadreagerenhed fra beboer
nes side. Den manglende tidtil
overlap iløbetafdagen, mang
]ende uddannelse blandt per
sonalet, mange vikarer og
løst ansatte og besparelser
fremmer utrygheden blandt
beboerne», hedder det i hø
ringssvaret.
Beboer Pårørende Rådet
udtrykker også bekymring
over den økonomiske situati
on på Kærvang, hvor man de
kommende år skal arbejde sig
ud af et underskud.
I rapporten citeres ledelsen
for, atbudgettet ved årsskiftet
var i minus og der var et for
ventet underskud på 800.000
kroner efter dervar afskediget
og omplaceret medarbejdere,
ligesom to ledige boliger var
blevetbesat.

bund for nogle af de medarbejdere, der var involveret i den
tragiske episode, ønsker at få foretaget en grundig undersø
gelse afsagen. Detsamme gørNorddjurs Kommune», fastslår
udvalgsformand Lars Møller.
På nuværende tidspunkt afventer man den endelige Icon
Idusion afpolitiets efterforskning og de retsrnedicinstce Un—
dersøgelsei
Desuden gør Lars Møller opmærksom på, at Socialtilsyn
Midtharafiagtetanmeldttilsynsbesøgpå Kærvang medhen
blikpå atfå indhentetoplysningerom indsatsen iforbindelse
med og i perioden op til dødsfaldet.
Ligeledes harSundhedsstyrelsen som altid i denne type sa
ger bedt om journal- og medicinoplysninger fbr at få belyst
den sundhedstglige behandling forud for dødsfaldet.
»Når de endelige konklusioner på de forsicellige undersø
gelser er lclar og der ersicabt yderligere overblik over sagen, vil
tidvalget efter sommerferien tage stilling til, om der erbehov
for at gennemføre yderligere undersøgelser».
LarsMøllerinvitererdetidligeremedarbejderepå Kærvang,
der har udtrylct kritik i pressen, til en nærmere dialog om de
res oplevelser i tiden som ansatte i bofællesslcabet.

NORODJURS: »Jeg finder det helt naturligt at SL som fagfor

0sker sagei ftddt belyst

-

RSTED: »Der er allerede
iværlcsat en række tiltag,
der skal forbedre og udvik
le forholdene for beboerne
på de kommunale botilbud
Kærvang og Skovvang i Ør
sted», fastslår Lars Møller (5),
formand for Voksen- ög PIe
jeudvalget i Norddjurs. Han
tager udgangspunlct i, at der
ildce er foretaget Icommunale
besparelser på »Område Ør
sted», som mange ellers fejl
agtigt går ud fra.
Udover en opkvalificering
afarbejdet med pædagogisice
handleplaner og en løbende
specifilc videreuddannelse er
der lconlcret gang i en konver
tering afjob fra tilicaldevagter
-ofte uden faglig ekspertise på
området til flere uddannede
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»Vi erstærlct optaget afat gøre

Lydhore for kritik

pædagoger i faste stillinger,

det endnu bedre og vil grave
os ned i, hvad der er sicet her
på det seneste. Vi vil bruge de
her tilsynsrapporter til at fin-

Kommunen er bla. på bostedet Kærvang igang
med at udskifte uuddannet personale med ud
dannede pædagoger i faste stililinger.

de ud af, hvor vi lcan gøre det
bedre, ilclce blot på Skovvang
og Kærvang men også på de
øvrige Icommunale tilbud».
Han er enig med de pårø
rende på det punlct, at handi
cap- og psyldatriområdet ge
nerelt skal tilgodeses bedre.
»Det bekymrer mig både
med den tre-procents bespa
relse, der erlagt op til i rammeaftale for kommunerne i regi
onen samt en-procents bespa
relsen aftalt mellem KL og re
geringen».
I øvrigt undrer det Lars
Møller, at handicappedes vil
lcår stort set ikke blev omtalt i
valgkampen for nylig.
— »Desværre har de her om
råder ikke stor bevågenhed,
lige undtaget når der sicer et
tragisk dødsfald som her i Ør
sted. Det burde være et områ
de, derfyldte megetmere i den
løbende politiske debat.

Ansætter flere uddannede på bostederne

i.

