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Hansted Hospital
nægter at tage imod
nye beboere, indtil »ar-
bejdsbyrden« svarer til
antallet af medarbejde-
re. Horsens kommune
lægger op til, at der
skal svares igen med at
nedsætte tilskuddet.
På Hansted Hospital har
forstander Jette Lund taget
konsekvensen af for meget ar-
bejde og for lidt personale.

- Vi har stoppet for nye be-
boere, indtil vi er nået  ned på
et niveau, der svarer til de res-
sourcer, vi har, siger Jette
Lund.

- Det er umuligt at presse
det gode personale, vi har, me-
re, end vi i forvejen gør , og
hvis vi skal give de ældre  en.
forsvarlig og god pleje, kan vi
enten tage selv - altså  udvide
ressourcerne mere end vi må -
eller sænke arbejdsbyrden. Og
nu gør vi det sidste, siger Jette
Lund.

Plejehjemmet har i dag 46
pladser, men på nuværende
tidspunkt står tre af dem tom-

me, og det er uvist, hvor man-
ge der følger efter.

Hansted Hospital er privat-
ejet, men har en driftsover-
enskomst med Horsens kom-
mune, som giver kommunen
ret til at visitere ældre til ple-
jehjemmet.

Trods dette har Hansted
Hospital ikke den samme per-
sonale-normering som de
kommunalt-ejede plejehjem.

Færre ansatte
På de kommunale pleje-
hjem er normeringen i gen-
nemsnit sådan , at der per æl-
dre er fra 0,85 til en hel med-
arbejder ansat.
På Hansted Hospital har
man 0,72 medarbejder per æl
dre, og ifølge  Jette Lund er det
langt fra nok.

- Slet ikke når man tager de
bygningsmæssige forhold i be-
tragtning, siger forstanderen.

Men Horsens kommune vil
ikke uden videre finde sig i, at
Hansted Hospital stopper for
nye beboere.
På et møde i sundheds- og
socialudvalget den 14. april

besluttede politikerne, at til-
skuddet til plejehjemet skal
nedsættes i takt med, at der
bliver færre beboere.

Sagen har siden været
vendt i økonomiudvalget , og
på tirsdag skal det samlede
byråd  tage stilling til, om Han-
sted Hospital skal have tom-
melskruen på i form af færre
penge.

Kræver meget pleje
- Et lavere tilskud vil natur-

ligvis ramme os økonomisk .
Men det er der ikke noget at
gøre ved.

- Vi er simpelthen ikke i
stand til at løbe hurtige, end vi

gør.Og hvis vi skal passe de
ldre forsvarligt, skal vi en-

ten have færre beboere eller
flere ansatte, siger Jette
Lund.

Forstanderen henviser også
til, at mere end halvdelen af
beboerne pa Hansted Hospital
er middel eller svært senil de-
mente og dermed meget pleje-
krævende. (birte)
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