Nyhedsbrev nr. 6 august 2020
Kære medlemmer
1. Forstanderne opfordres til at videresende nyhedsbrevet til hele bestyrelsen, da Selveje Netværket af
praktiske grunde kun har forstanderens og formandens mailadresse.
2. Dette års repræsentantskabsmøde bliver onsdag, den 7. oktober kl.16 på Hørgården Indbydelse med
program følger, men noter allerede nu dagen, og I er også velkomne til allerede nu at tilmelde jer.
3. Vi satser på at afholde en konference på Konventum i foråret 2021.

Henvendelse til minister og kommune i den verserende sag om forholdene på landets plejehjem
Formanden har på bestyrelsens vegne sendt nedenstående brev til såvel sundheds- og ældreminister Magnus
Heunicke som overborgmester Frank Jensen. De sidste to linjer om en arbejdsgruppe er alene sendt til
ministeren. Sundheds- og ældreborgmester Sisse Marie Welling har fået kopi af brevet til Frank Jensen

Sundheds-og Ældreminister Magnus Heunicke

I forbindelse med den seneste debat, afstedkommet af videooptagelser, om manglende omsorg på plejehjem, vil
Selvejenetværket, der er en organisation for 16 selvejende plejehjem i København, gerne tilbyde at deltage med
konstruktive bidrag. Vi sender også bidraget til overborgmester Frank Jensen.
En af problemstillingerne i den opståede debat er øget tilsyn, ofte statsligt.
Selvejende plejehjem har til forskel fra kommunale plejehjem en bestyrelse, som forststanderen refererer til.
Bestyrelsen er øverste myndighed for plejehjemmene.
Bestyrelsens beføjelser er gennem mange år og gennem mange revisioner af vores driftsoverenskomst blevet
udhulet, så bestyrelsen nu kun overordnet fører tilsyn med plejehjemmet.
Dette kunne vi godt tænke os revideret. Hvis man giver bestyrelserne mulighed for at føre et mere aktivt tilsyn, tror
vi det vil kunne fjerne en del af kritikken.
Man kunne indføre, at beboere og pårørende vil kunne klage til bestyrelsen, hvis der er mangler i plejen og
omsorgen for plejehjemsbeboerne.
Bestyrelsen kan naturligvis ikke føre et fagligt tilsyn, men vil gennem forstanderen kunne gå mere aktivt ind i
klagebehandlingen.
Det medicinskfaglige tilsyn og tilsynet med procedurerne skal naturligvis fortsætte som det nuværende.
Vi tror, at en klageinstans, der er funderet på det enkelte plejehjem, vil kunne oparbejde kulturer, der er funderet på
fælles forståelser, og dermed er mere bæredygtige end centrale strukturer nogensinde kan være det.
Dette gælder naturligvis kun for selvejende plejehjem, men der er vel ikke noget der forhindrer, at kommunen som
forsøg også laver en art bestyrelser for kommunale plejehjem, eller helt alternativt at omdanne de kommunale
plejehjem til selvejende. Det vil kunne gøres helt uden nævneværdige omkostninger.

Vi har hørt, at du påtænker at nedsætte en arbejdsgruppe om sagen. Den vil vi naturligvis gerne deltage i. Som
organisation med det største antal selvejende plejehjem som medlemmer mener vi at kunne bidrage med løsninger.

Med venlig hilsen

Svend Erik Christiansen

Corona -krisen
Selveje Netværket har, som det er bestyrelser og forstandere bekendt, støttet opfordringen til Københavns Kommune
til at honorere den store indsats, der er ydet på vore plejehjem under krisen. Denne opfordring skal følges op under de
kommende lønforhandlinger.

Med venlig hilsen
Sv. Erik Christiansen/ Troels Behr
Formand
Forretningsfører

