Høring Struktur- og Udviklingsplan,
Psykiatri- og Handicap Gør det gode liv til målet
I Danske Handicaporganisationer IkastBrande er vi glade for, at vi udover at
være præsenteret for Struktur- og
Udviklingsplanen også blevet inviteret med
ind i processen.
Derfor har vi glædet os til at komme med
dette høringssvar.

I forhold til de komplekse borgersager, bakker
vi op om at understøtte helhedsorienteret og
koordineret indsats på tværs af områder og
sektorer så borgeren er i centrum og livskvalitet og
behov er i fokus.
I Danske Handicaporganisationer tror vi på at
ønsket om ny ledelsesstruktur kommer til at
underbygge en høj faglighed. Høj faglighed
ser vi som en afgørende faktor for at udvikle
Handicap og Psykiatriområdet. Vi anbefaler
ligeledes, at der er et skarpt fokus på at
personalegennemstrømningen er lav, for det vil
sikre kontinuitet og dermed et arbejdsmiljø, der
kan sikre forudsigelighed og tryghed for borgerne.
Vi bakker op om de tanker der ligger om at samle
de små enheder og styrke den faglige sparring
og ledelse. til gavn for borgernes trivsel og/eller
recovery/rehabilitering/habilitering.

Vi anbefaler for alle borgere der har brug for hjælp
af Handicap- og Psykiatriområdet, at der arbejdes
for at styrke de faglige kompetencer i indsatserne,
samt i de tværgående indsatser.
Høj faglighed vil øge tilliden fra borgere og
pårørende til området, og vi tror på at det
er en selvforstærkende effekt, der vil øge
borgernes mulighed for at bibeholde eller øge
funktionsniveau og livskvalitet.
I forhold til den nogen steder forældede
bygningsmasse, som også er italesat i nogle af
tilsynsrapporterne, vil vi gerne anbefale at, at det
prioriteres at være visionær i forhold til fremtidens
boliger/botilbud. Det gælder både i forhold til
nærmiljø, integration i det almindelige samfund og
mulighed for at leve sit liv og bo som alle andre.
Det gælder hele livet ung som gammel.
Vi er enige i den bekymring omkring en
uforholdsmæssige stigning i antallet af børn
og unge med psykisk sårbarhed på landsplan
og som vi også ser i vores kommune. I Danske
Handicaporganisationer Ikast-Brande vil vi gerne
anbefale, at det overvejes fra politisk hold, at
Strategi for Psykiatri og Handicap kommer til at
gælde fra vugge til grav, for alle borgere med
psykisk/fysisk funktionsnedsættelse
i Ikast-Brande Kommune.
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