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     Sagsnr.: 330-2016-47341 

     SFK/BS 

 

 

HØRINGSSVAR 

Etablering af træningsfaciliteter 

 

Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede i sit møde den 5. marts 2019 at 
administrationen skulle arbejde videre med scenarie for ”Nybygning af træningsfaciliteter 
ved Blomstergården. Samtidig samles alle midlertidige boliger på Blomstergården”. 

På et nyt møde den 13. august 2019 blev sagen igen behandlet og Forebyggelses- og 
Seniorudvalget besluttede, at vælge scenarie A: Nybygning af træningsfaciliteter ved 
Blomstergården – på 600 m2 – til træning af beboere i midlertidige boliger og borgere, der 
bor hjemme i egen bolig, med behov for neuro-rehabilitering samles i de nye 
træningsfaciliteter på Blomstergården. Scenarie A kan ses som ”1. etape” frem mod en 
samlet træningsenhed fordi byggeriet kan opføres med en ”indbygget fremtidssikring” i 
forhold til udvidelsesmuligheder i en ”2. etape”. 

Det fremgår af referatet fra ovennævnte møde, at ”Etape 2 vil blive sendt til høring i 
Ældrerådet”. Alligevel vil Ældrerådet både kommentere sagen og komme med forslag. 

Overslaget for nybygning af træningsfaciliter ved Blomstergården til genoptræning og 
midlertidige boliger er ekskl. eventuel sammenbygning med Blomstergården i form af 
”glasgang” eller lignende, så beboerne i de midlertidige boliger ikke skal ud for at komme 
til træningssalen. Denne glasgang eller anden form for forbindelsesgang kan Ældrerådet 
stærkt anbefale. 

Ældrerådet ser med bekymring på det akutte behov, der er for afhjælpning af de 
nuværende manglende træningsfaciliteter til de midlertidige boliger, da den nuværende 
midlertidige træningspavillon på Blomstergården ikke kan forlænges yderligere. Ved 
nedtagelse af denne betyder det, at der ikke eksisterer træningsfaciliteter til 
rehabiliteringsboligerne på Blomstergården ?? Tidsperspektivet til byggeriet vil være ca. 
1½ år til ibrugtagning. Der må være en ”plan B” ? 

Af en anden sag på samme dagsorden pkt. 8 ”Etablering af midlertidige boliger på 
Blomstergården” fremgår det, at de i alt 48 midlertidige boliger etableres i samme hus på 
Blomstergården, fordelt på 2 etager. Fordelingen bliver bl.a. 18 boliger til 
rehabiliteringspladser og 6 boliger til neuro-rehabilitering, i alt 24 boliger. Disse 24 boliger 
kunne mest praktisk være i underetagen, så man kan køre direkte over i de nyopførte 
genoptræningsfaciliteter igennem en glasgang. Dette må være et ønskescenarie. 
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Ældrerådet har forslag om, at de 12 af disse boliger bliver ”reserveret” til en afdeling eller 
et ”center” helt for sig selv til brug for en målgruppe af borgere, der med en intensiv 
tilrettelagt døgndækket indsats vurderes at kunne blive helt eller delvist selvhjulpne, idet 
der vil være borgere, der har brug for rehabilitering og behov for afprøvning af 
hjælpemidler, for at blive helt eller delvist uafhængig af hjælp. 

Centret skal modtage borgere både fra eget hjem og efter udskrivelse fra sygehus, så 
boligerne skal indrettes til at møde et varieret rehabiliteringsbehov. Et ophold skal typisk 
vare mellem 2 – 12 uger og opholdet skal være gratis. 

Borgere der skal have et ophold på afdelingen/centret, vil blive benævnt som kursister. 
Ordet kursist signalerer, at der er tale om et udviklende forløb, hvor den enkelte person 
selv skal yde en indsats, samt være indstillet på at modtage ny information til eget brug. 
Der trænes bl.a. i selv at kunne tage bad, klare den personlige hygiejne eller selv lave 
mad. 

Som kursist er man ligeledes frivillig og aktiv deltagende. Sammen med borgeren 
planlægges forløbet, så han/hun kan ”komme sig” i eget liv. 

Efter et sådant ophold, er borgeren helt eller delvist selvhjulpen. Ældrerådet har i uge 34 
været på besøg på Rehabiliteringscenter Aalborg og kan varmt anbefale, at en sådan 
model etableres i Slagelse kommune. Det ville være et besøg værd for Forebyggelses- og 
Seniorudvalget. 

Rehabiliteringscenter Aalborg er selvfinansierende. Det vil sige, at centret kan finansieres 
af den besparelse, der kan opnås ved, at borgerne bliver helt eller delvist selvhjulpne og 
derfor skal have mindre eller ingen hjælp efter endt ophold. Det vil sige, at der ingen 
egenbetaling er for borger. 

Endvidere skal der fra centrets side følges op på ”kursistens” liv, når vedkommende 
kommer hjem igen. Der skal følges op på den træning, der er sat i gang via online 
videotjeneste. Der skal skabes kontakt til aktivitetscentre, frivillige organisationer og der 
skal ind tænkes udslusningsforløb af ”kursisten”. Samtidig skal der også indtænkes social 
innovation, således at kursisterne får skabt sig et netværk under opholdet på centret. 
Dermed får den enkelte person mulighed for at holde kontakten ved lige efter hjemkomst til 
egen bolig. 

Ældrerådet kan anbefale at læse mere om Rehabiliteringscenter Aalborg.  

Dette forslag er blot for at komme med nye input til de kommende budgetforhandlinger. 

 

Venlig hilsen 

Tonny Korndrup 

Formand for Slagelse Ældreråd 


