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Egetoft – oplæg tirsdag d. 13. marts 2018.

Først lidt om mig og mit arbejdsliv indtil for et år siden (næsten), hvor jeg gik på pension.
Uddannet sygepl. – arbejdet 10 år på sygehus og ellers Egtved kommune / vejle kommune.
Ja, jeg har næsten hele livet arbejdet med ældre mennesker – først som ung pige på alderdomshjemmet i
Egtved under fru Madsen.
Senere, men jeg var aftenvagt på sygehuset, som afløser for fru Madsen, når hun skulle have lidt fri (var
også lige lidt i lægehuset hver mandag, når fru Møller var til møde som formand for daværende
socialudvalg).
Senere fik jeg jobbet som afdelingssygepl., da alderdomshjemmet blev bygget om til plejehjem – fra 24
beboere til 43 beboere i 1983.
Da kom jeg også til at samarbejde med Marie Hauge (min forstander på sygeplejeskolen), for hun var blevet
leder af hjemmeplejen i Egtved.
Det var et kulturchok for fru Madsen og hendes medarbejdere, at vi kom en stor flok hvidkitlede folk, men
vi fandt en samarbejdsmodel, så vi kunne gøre det godt for dem, vi var ansat til at tage os af.
Jeg fik bevilget orlov, så jeg kunne tage en lederudd. I Århus (nu om dage må man læse samtidig med
arbejdet).
I 1998 stoppede fru M. og jeg var så heldig at overtage hendes job (fru M- har skrevet en bog om hendes tid
på Egetoft).
Vi havde et tæt samarbejde med de øvrige plejehjem i kommunen og i 1998 begyndte det at gå stærkt –
integration med Per Christensen som ældrechef og Helle Brinch (nuværende ældrechef i Vejle kommune)
blev ansat som ass. Leder og daglig leder af hjemmeplejen).
Undervejs var der blevet bygget om – vaskeriet, som var i kælderen, blev flyttet op i den bygning, der nu er
værksted, og der blev bygget en glasgang mellem Solgang og Egegang (en nattevagts gode ide), som
beboerne havde stor glæde af. (ideen til Orangeriet på Hejlskov)
Så blev der bygget om igen sidst i 90- erne – fra 43 beboere til 50 beboere – demensafsnit (Bøgegang) og to
dobbeltstuer til ægtepar. De blev nu ret hurtigt til midlertidige pladser. Derudover et træningsrum.
En lille stue blev bevaret og blev brugt som natplads (kunne måske være en ide at genoptage nu om dage!)
Der gik nu nogen år, så blev der efterhånden for lidt plads på beboernes stuer og der skulle udvides.
Vi og mange i byen syntes, at Egetoft skulle blive, hvor den var, så kommunen var begyndt at opkøbe huse
omkring Egetoft, så der kunne udvides (i byen og tæt på indkøbsmulighed).
Det syntes politikerne så ikke. De valgte, at et nyt plejehjem skulle bygges (lidt langt fra bymidten) og
Egetoft skulle være trænings- og aktivitetscenter.
Hejlskov og Egetoft – to gode steder, som jeg har været så heldig at være leder for begge steder…..
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Hejlskov startede med 4 huse og det 5. hus blev bygget året efter flytningen (2005) pga en venteliste på 22
dengang.
Aflastningspladser (er nu i Vejle) og dagcenter(visiterede pladser) i centerbygningen samt hjemmeplejen.
Peter Lund – Tinghøj- sagde engang, at holdninger og mursten passede sammen i ca. 25 år, hvilket passer
godt nok til byggeriet i Egtved (Ågård var bygget om året før os her i Egtved, og Stensvang blev det året
efter) – nemlig fra plejehjem til leve-boenheder (1983 – 2015 = 22 år).
Vi har altid ønsket at beboerne skulle have selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen, samt
valgmuligheder og et tæt samarbejde med de pårørende (også fru Madsens værdier). Dette blev noget
nemmere og mere naturligt på Hejlskov i de mindre enheder. Beboerne og medarbejderne (og de
pårørende) er noget tættere på hinanden.
Hvis man i et hus er enige om en ændring (eksempel varm mad om aftenen i stedet for til middag), ja så
aftaler man det med beboerne og så gør man det!
Nu om dage er der meget fokus på maden – spise sammen og det er bedst, at den varme mad serveres om
aftenen, for ellers serveres den for tæt på morgenmaden for nogens vedkommende.
Jeg vil lige tilføje, at venneforeningen fra Egetoft med Karen Thomsen i spidsen videreudviklede sig på
Hejlskov i de nye rammer på flotteste vis - ! –

Egetoft – stod klar efter ombygning også i 2005 sidst på året (sidst i januar var beboerne flyttet til Hejlskov)
og 1. december blev Egetoft indviet.
Egetoft (medarbejdere, centerråd) kom fra overgården og daværende leder (Charlotte) var med til at
udvikle idegrundlaget yderligere. Jeg var så heldig, at jeg ret hurtigt blev leder her også (Charlotte fik andre
udviklingsopgaver i Vejle).
I begyndelsen af nuværende Egetoft`s levetid, var det et dagcenter, hvor alle kunne komme – også de, der
havde brug for meget hjælp. Ret hurtigt i Ny Vejle blev det besluttet, at der skulle være 4 steder med
visiterede dagpladser (Hovergården, Gulkrog, Kastanjehaven og Hejlskov), hvilket bevirkede, at Egetoft
”kun” blev et åbent dagcenter.
Egetoft har udviklet sig helt vildt siden (jeg har været stolt af at være leder de to steder). Det blev nu mere
tydeligt, at Egetoft var stedet for de 60+årige og pensionister. Det er det frivillige korps (140 personer), som
er omdrejningspunktet (medarbejderne har virkelig formået at støtte, hjælpe, vejlede og sætte i gang)….
Derfor er Egetoft nu det meget, meget aktive sted, og som er en af foregangsstederne, når man nu om dage
snakker forebyggelse af ensomhed!
En ting, som centerrådet med Villy i spidsen for, var med til at få gennemført, var det, at man måtte
beholde overskuddet, som var genereret ved hjælp af frivillige. Det har været en kæmpefordel for Egetoft,
idet dette overskud er gået til vedligeholdelse og udvikling af stedet (branddøre, udsugning i værksted,
reparation af havestue, nye lamper etc.).

Jeg stoppede så i 2017 efter 34 år (altid spændende at være med i den kommunale udvikling til gavn for
dem, vi er her for).
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Og tænk – jeg har fået muligheden for at fortsætte:
For det første - med at søge fondsmidler til indretning af haven på Hejlskov, så beboerne (hvoraf de ca. 80%
er demente i varierende grad - som på landsgennemsnit ) kan få større glæde af den og ligeså deres
pårørende –
For det andet - ældrerådet blev jeg så valt ind i og jeg takker for alle stemmerne og skal gøre, hvad jeg kan
for at være med til blive hørt – på jeres vegne.
Jeg startede i rådet d. 1. januar i år og vil nu prøve at fortælle, hvem vi er og hvad vi laver:
Vi skal høres og rådgiver Vejle byråd og seniorudvalget i seniorpolitiske spørgsmål, der vedrører Vejle + 60årige. Rådet er ikke beslutningsdygtige.
Rådet består af 13 medlemmer – se brochuren – formand og næstformand.
•
•
•

Velfærdsmagasinet – Bodil Sørensen og Connie Axel
Det nationale demensrum – AMD
Boliggruppen Bodil Sørensen, Bent Eskesen, Anne Grethe Lund.

Lige nu arbejdes der med flg.:
Plejeboligstrategi – nyt plejehjem i Børkop og Poul Tiedemann og Svend Egon Christensen er med i
arbejdsgruppen. Resten af gruppen kommer med kommentarer (så er der noget, I tænker, vi skal være
særlig opmærksomme på?)
Demensplan – se vejle kommunes plan og AMD er med i denne gruppe.
Ældrepolitik (Helle Brinch orienterede om den i forbindelse med frivilligkontorets generalforsamling).
Pårørendepolitik er på vej.
Indsatskataloget, som tilrettes hvert år.
Økonomi / budget.
Begreber derudover, som kan komme på tale – rehabilitering, digitalisering, sundhedshuse, acutpladser,
den ældre medicinske patient / det nære sundhedsvæsen.

Rådet har haft indflydelse på flex-trafik og brugen af ældremilliarden.

Samarbejde med ældresagen, hvor Kirsten Lund nu er formand, vil gerne samarbejde med ældrerådet. Der
er 4 afdelinger i Vejle kommune – Børkop, Vejle/Jelling, Give og Egtved.

Helles orientering om ældrepolitikken (se den):
•

Der kommer flere ældre og færre penge og hænder i fremtiden – ikke lige nu men i løbet af de
næste 10 år ca.
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•
•
•
•

Der kommer flere demente – jo ældre, vi bliver – der mangler lige nu gode tilbud til de yngre
demente.
Forandringer i sundhedsvæsnet med kortere indlæggelser samt forebyggelse af genindlæggelser.
Genoptræning / rehabilitering – der er en lov på vej, hvor kommunen skal kunne tilbyde
genoptræning i løbet af 7 hverdage og ellers skal der kunne henvises til privat fys. – aftales laves.
Iflg. Helle Brinch er t kommende projekt er – Følge på vej venner.

Nogle tal:
Der er 742 kommunale plejehjemspladser i Vejle kommune + 65 pladser på Solgaven og Betty Sørensen
Parken, som har driftsoverenskomst med kommunen – samt friplejehjemmene Riis i Give og Meta Marie
hjemmet i Gadbjerg.
Der er 35.000 demente i Danmark og ca. 85% er beboerne på plejehjemmene er demente.
Der er små 1700 medarbejdere ansat i ældresektoren.
4800 borgere modtog sygepleje i 2017.

Der er fokus på det, man som borger kan selv, hvilket absolut ikke betyder at passe sig selv!
Helle spørger – hvad kan være med til at erstatte det kommunale tilbud – i nogen tilfælde??????

De 5 regioner har hver et regionsældreråd – og de samarbejder fint, siger en repræsentant derfra.

Hvad har været på dagsordenen indtil nu fra januar:
•
•
•
•
•
•
•

Ønske om samarbejde med Kolding, Fredericia og Middelfart.
2 dialogmøder med seniorudvalget om året.
Plejecenter I Børkop (Poul T. og svend Egon C.)
Det digitale valg / fremmødevalg er drøftet meget.
§18 midler.
Plejeboligstrategien.
Billige bus billetter til 65+årige (positivt seniorudvalg).

Synlighed – kendte i rådet???

Har i nogen emner? -og ellers henvend jer til en på listen – enkeltsager behandles ikke, men generelle sager
– som selvfølgelig kommer af enkeltsager!

