Hej!
Jag känner att jag måste skicka ut ett mail till er politiker ang det förslag som ligger
gällande ombyggnationen av dagcenters lokaler (gamla vinkelbo avd 3)
Vi har redan haft besök av Robert (som sitter för C som lovat att framföra vårt förslag
och våra åsikter) men jag känner att jag vill skicka även till andra politiker för att få ut vår
åsikt och vårt förslag.
Till att börja med så vill jag lägga fram förslaget att istället för att bygga om Dagcenter
till HVB-hem så är det bättre att bygga om avd 1 där vi sjuksköterskor/arbetsterapeuter
sitter.
Vi kan väl tycka vad vi vill om att blanda så pass många olika verksamheter i samma
byggnad, men om det ändå ska ske så tror jag och mina kollegor inom medicinska
enheten att det är bättre att flytta på oss än att återigen flytta på de som jobbar på
Dagcenter.
Skälen är flera varför det är ett bättre förslag – som jag vädjar till er att titta närmare på.
Det första är att ni får en större lokal och slipper bygga kök och in/utgång. Detta finns
redan. Det är en egen in/utgång som inte är kopplad till någon annan verksamhet. Den
är mot Gaia/ baksidan.
Man får med ganska enkla medel fler platser än beräknat inne på Dagcenter. De behöver
dela toalett/dusch 2 och 2, men vad jag förstod så finns inte kravet på egen toalett.
Det är lättare att återställa lokalen om man efter några år skulle behöva den till något
annat än flyktingboende – utifrån att man inte behöver bygga om så mycket mer än
innerväggar.
Skulle gissa på att det blir en billigare lösning med bättre resultat, men har självklart inte
räknat på det (jag är trots allt bara en sjuksköterska och ingen snickare). Tänker dock att
utifrån att man inte behöver bygga varken kök eller nya in/utgångar så borde man kunna
hålla nere kostnaden.
Sist, men kanske den viktigaste anledningen, så slipper man flytta på en väldigt skör
verksamhet. De som jobbar på Dagcenter skulle må väldigt dåligt av att återigen behöva
flytta och dessutom tränga ihop sig på en yta som inte alls skulle va anpassad till deras
behov. I slutänden så kan de behövas mer personal och mer mediciner utifrån att
brukarna skulle må sämre.
Visst är det antagande, men jag önskar att ni alla kunde komma och besöka Dagcenter
en vanlig dag när de flesta är där, för att se hur svårt det kommer att bli för brukarna
med förslaget om att dela av lokalerna.
Det låter som om Dagcenter har många rum över – men det är inte helt sant. Jag skulle
säga att man har 3 rum som man enkelt kan avvara i dagsläget, där det ena rummet
används till en person som kommer under helgerna för avlastning från hemmet – och
egentligen inte har något med Dagcenters verksamhet att göra.
Brukarna som jobbar på DC har olika behov och man kan därför inte sätta ihop dom hur
som helst. Dessutom har de flesta behov av att vila under dagen, vilket gör att det

behövs rum även för det. Det kan verka som att lokalerna är stora, men i slutänden så är
det i princip vad de behöver för att bedriva en bra och meningsfull verksamhet.
När det gäller förslaget att flytta oss inom medicinska enheten så är i så fall tanken att vi
tar de yttersta rummen på Dagcenter. Detta tycker personalen på DC är mycket bättre.
Vi inom medicinska enheten är överens om (i alla fall de jag pratat med, både sköterskor
och arbetsterapeuter) att vi är lättare att flytta och om vi får vara med i processen så
kan vi säkert hitta bra lösningar tillsammans.
Vi/Jag är inte ute efter att bara klaga och säga att det beslut som ni tar är fel, utan ser
gärna att vi kommer fram till en lösning som är bra för alla (eller i alla fall så lite dålig
som möjligt).
Jag hoppas verkligen att ni tittar på vårt förslag kring Avd 1 innan ni förkastar det.
Hör gärna av er om ni har frågor. Jag visar gärna runt och berättar mer kring förslaget.

Med vänlig hälsning

Sara Eriksson
Sjuksköterska på medicinska enheten

