Psykiatri og Social
Administrationen

Redegørelse vedrørende afvikling af Specialområde
Hjerneskades afdeling Elbækvej

Direktionen har efter indstilling fra psykiatri- og socialledelsen den 2.
februar 2016 besluttet at afvikle Specialområde Hjerneskades afdeling
Elbækvej i Elbæk ved Horsens. Baggrunden er utilstrækkelig
efterspørgsel fra kommunerne til at videreføre afdelingen.
Afdeling Elbækvej er normeret med 11 døgnpladser efter Servicelovens §
108, og der er aktuelt indskrevet 6 beboere svarende til en
belægningsprocent på 54,5 %. Herudover er indskrevet 2 borgere i ekstern
bostøtte efter Servicelovens § 85 og en enkelt borger i afdelingens
dagtilbud efter Servicelovens § 104. Målgruppen på Elbækvej har kognitive
problemstillinger i forskellige grader samt problemer som følge af
forskellige diagnoser udover hjerneskade i flere tilfælde ledsaget af
misbrug og problemer med udadreagerende adfærd og kriminalitet.
Afdeling Elbækvej er med sine 11 døgnpladser en meget lille driftsenhed.
Da målgruppen kræver en høj sikkerhedsnormering, er driftsøkonomien
derfor meget følsom for underbelægning. Afdelingens belægningsmæssige
problemer understreges af det forhold, at 4 beboere fra Specialområde
Hjerneskades afdeling Himmelbovej ved Randers i slutningen af 2014 blev
revisiteret til afdeling Elbækvej i forbindelse med lukningen af afdeling
Himmelbovej. Der har trods dette ikke efterfølgende været tilstrækkelig
med nyhenvisninger til at sikre belægningsgrundlaget på afdeling
Elbækvej.
Specialområdets MED-udvalg bliver orienteret om beslutningen om
afvikling af afdeling Elbækvej tirsdag den 23. februar 2016. I umiddelbar
forlængelse heraf orienteres afdelingens 28 medarbejdere, borgere,
pårørende og handlekommuner mfl. (De faglige organisationer orienteres
særskilt mandag den 22. februar 2016). Den efterfølgende partshøring og
opsigelsesproces i forhold til personalet vil blive gennemført under
anvendelse af de gældende regler for omplacering.
Afviklingen af afdeling Elbækvej forventes at være endeligt gennemført pr.
31. juli 2016. Der vil i den endelige tidsplan blive taget højde for, at der er
den fornødne tid til at de involverede 6 handlekommuner og de
pårørende/værger mfl. kan fastlægge nye handleplaner og træffe de
nødvendige visitationsbeslutninger sammen med de berørte borgere.
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Specialområde Hjerneskade vil i muligt omfang tilbyde handlekommunerne for de 6 beboere
eventuelt ledige pladser på specialområdes afdeling Svalevej i Assentoft. Der er aktuelt fuld
belægning på Svalvejs 12 døgnpladser til målgruppen, men der sker løbende udskrivning til
andre døgntilbud og skabes dermed mulighed for nyindskrivning. Samtidigt vil eventuelle
ledige pladser på specialområdets øvrige afdelinger kunne være relevante for enkelte beboere
på afdeling Elbækvej. Der vil dog være behov for, at handlekommunerne også anviser
alternative placeringer. Specialområde Hjerneskade forventer at kunne tilbyde
handlekommunerne for de to borgere, som modtager ekstern bostøtte, at videreføre tilbuddet
med udgangspunkt i specialområdets afdeling på Fogedvænget i Hedensted.
Psykiatri- og socialledelsen vil sideløbende med afviklingsprocessen undersøge mulighederne
for anden anvendelse af bygningerne eller for eventuel fremleje. Bygningerne ejes af
Boligselskabet Elbækvej og lejes af Region Midtjylland efter en lejekøbsaftale, som indebærer,
at bygningerne overtages af Region Midtjylland når lånene i ejendommen udløber (2031) eller
indfries førtidigt.
Forretningsudvalget blev mundtligt orienteret om afviklingen af afdeling Elbækvej
på møde den 9. februar 2016. Det rådgivende udvalg på psykiatriområdet og det
specialiserede socialområde blev ligeledes orienteret mundtligt på møde den 3. februar 2016.
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