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Henvendelse fra Skanderborg kommune
omkring
vaccination på de særligt specialiserede botilbud
 
Kære Social- og indenrigsminister Astrid Krag
 
Godt nytår! Jeg håber og ser frem til, at vores samarbejde
i det kommende år forhåbentlig kan komme til at handle
om andet end håndtering af COVID 19.
 
Skanderborg kommune har med undren konstateret, at
der ikke i den igangsatte vaccinationsplan er lavet en plan
for, hvorledes de meget sårbare borgere på de mest
specialiserede botilbud bliver prioriteret till vaccination
for COVID 19.
 
Jeg anerkender, at det er et kæmpe arbejde at planlægge
en national vaccinationsplan. Derfor kan mindre
befolkningsgrupper uden stærke fortalere nemt blive
overset. Det gælder for de mest fysisk og psykisk
handicappede borgere, der bor på de allermest
specialiserede botilbud. De er som følge af deres
handicap ramt på flere måder af den igangværende
pandemi.
 
Helt aktuelt driver Skanderborg Kommune det
landsdækkende tilbud ”Landsbyen Sølund ” med over
200 beboere. Det er et særligt specialiseret tilbud, der
modtager borgere fra 35 kommuner.  Vi har hen over
efteråret haft ca. 90 isolationsforløb hos beboere med
enten konstateret COVID 19 eller mistanke herom. Hvert
forløb er problematisk, idet mange af beboerne med en
udviklingsalder på under 1 år, er meget vanskelige at
isolere, uden der skal bruges magtanvendelse. Samtidigt
er nogle af de ældre beboere stærkt demente. Flere
beboere forstår meget vanskeligt, at de personer, der
arbejder på stedet, skal iføres værnemidler og reagerer
med udadreagerende adfærd i højere grad end normalt.
Når der så samtidig er vanskeligheder med at få
kvalificeret vikarhjælp ved smitte blandt personalet – så
står både borgere og medarbejdere i en særdeles svær
situation. Med de indførte besøgsrestriktioner er



borgerne yderligere frataget vanlig omgang med deres
netværk. Alle disse faktorer gør, at opgaven for
medarbejderne meget svær og med stærkt nedsat trivsel
og forringet funktionsniveau for borgerne til følge.
 
Samlet kræver det stor fleksibilitet og omfattende ekstra
personaleressourcer, når hvert isolationsforløb kræver
døgndækning 1 til 1, og i flere tilfælde udflytning til andre
lokaler for at lave den fornødne isolation og beskyttelse af
øvrige beboere i boenheden.
Det er borgere, der har helbredsrisiko, dødelighed og
forringet trivsel på mindst samme niveau, som de
plejehjemsbeboere, der er med i vaccinationens første
faser. Det er en sektor, hvor både interesseorganisationer
og pårørendeforeninger ikke på samme måde som på
ældreområdet har succes med til at sætte en dagsorden i
offentligheden og dermed også på Christiansborg. Ikke
desto mindre er det borgere som disse, der har mest brug
for, at vi som samfund husker på deres helbred og trivsel.
 
På den baggrund vil Skanderborg Kommune på det
kraftigste opfordre til, at denne type specialtilbud, som
der på landsplan er ganske få af, bliver prioriteret højt i
den igangværende vaccinationsindsats, da vi simpelthen
ikke kan være andet bekendt, hvis vi skal passe godt på
nogle af de svageste af vores medborgere.
 
Til orientering har Skanderborg Kommune også bedt KL
om at rejse problemstillingen, men vi mener, at
udfordringen er så alvorlig, at vi også kontakter jer
direkte for at gøre opmærksom på den alvorlige
problemstilling.
 
 
Med venlig hilsen

Frands Fischer
Borgmester
 
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores
databeskyttelsesrådgiver.
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