Horsens
mister et
plejehjem
Hansted Hospital opsiger aftale - 46 plejepladser væk
HORSENS - Hansted
Hospital i Egebjerg vil
ikke fortsætte som plejehjem. Hospitalets bestyrelse har meddelt
Horsens kommune, at
man vil opsige aftalen
om plejehjems-drift og
igen blive et privat
"alderdomshjem" .
Opsigelsen vil først komme
i 1995 eller 1996, men bestyrelsen for Hansted Hospital
har onsket at give Horsens
kommune en rimelig frist til
at finde andre boliger til de
æ ldre, der ikke længere kan
blive på institutionen.
Hvor mange der skal flyttes
er uvist. Plejehjemmet har i
dag 46 beboere, men når institutionen ophører som plejehjem, vil der ikke længere
prvlejkæands.for

Mange flyttes
Det betyder f. eks. at de senil
demente, der i dag udgør over
halvdelen af beboerne på Hansted Hospital, alle skal flyttes
og det samme vil gælde
de ældre, der har så stort et
plejebehov, at de f. eks. ikke
kan bo i eget hjem.

Hvad Horsens kommune vil
gøre ved problemet, er populært sagt "et godt spørgsmål".

100 pladser væk
For samtidig med at Hansted Hospital i 1995-1996
op-hører som plej hjem, nedlægger kommunen selv ca. 40 plejehjemspladser.
Det sker i forbindelse med
de planlagte ombygninger af
plejehjemmene i Hatting og
Tamdrup, samt Nørrevang i
Stensballe.
Bliver planerne udført , vil
Horsens kommune i alt miste
små 100 plejehjemspladser ud
af de godt 380 pladser, som
man i dag råder over. Sagt på
en anden måde forsvinder
hver fjerde plejehjemsplads i
Horsens.
Samtidig ved man, at antallet af ældre over 80 år vil stige
med små 200 indenfor de næste fem år. Man ved også, at
antallet af senil demente med
store plejekrav er stødt stigende.

Opfylder behovet
Hansted Hospital blev frem
til 1980 drevet som privat
"alderdomshjem", hvor man
kunne skrive sig op til en

plads og sely betale for indskud, husleje o.s.v.
Men i 1980 blev der skrevet
driftsoverenskomst med Horsens kommune, og aftalen indebar, at kommunen fik retten til at henvise de ældre til
en plads på hospitalet, der
derefter skulle drives som et
plejehjem.
Det er denne aftale som hestyrelsen for Hansted Hospital vil opsige for igen at
for-vandle hospitalet til et "alderdomshjem“.

Vender tilbage til
det oprindelige
- Vi tror, der er et stort be-

hov for den slags boliger, og
det er bl.a. årsagen til, at vi
har ønsket at vende tilbage til
det oprindelige formål med
Hansted Hospital, siger forstander Jette Lund.
Jette Lund er samtidig forstander for Horsens Hospital,
der rummer 32 ældre/beskyttede boliger.
Den fremtidige drift af Hansted Hospital kan sammenlignes med den made, somHorsens Hospital i dag drives på.
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