Indsatsområde: Sundhed og ældrepleje
Udviklingsmuligheder
I Ærø Kommune ønsker vi, at borgerne skal have reel frihed til at træffe
positive og sunde valg. Ved at være spørgende og udfordrende giver vi
borgerne reelle muligheder for at løfte et personligt ansvar, så egen sundhed
og trivsel formes af borgeren selv – og ikke af socialt nedarvede vaner,
folkesygdomme eller tankeløshed.
Kommunens sundhedspolitik bør være omdrejningspunktet for
sundhedsarbejdet og fungere styrende for initiativer på området –
ikke mindst omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Alkoholpolitikken skal
være en vigtig del af sundhedspolitikken.
Der skal arbejdes for større mulighed for til- og fravalg i plejeydelserne for at
give større fleksibilitet for den enkelte.
Der skal satses på yderligere aktivitetstilbud til de raske og velfungerende
ældre – specielt i sommerhalvåret, og det skal være en kommunal opgave, at
støtte og udvikle de mange frivillige initiativer på ældreområdet. Når det
gælder sundhed og det gode liv medvirker Ærø Kommune til mere viden og
information, til positive historier samt til styrkede netværk og fællesskaber.
Handicapområdet er i øjeblikket delt på to kommunale enheder, men bør på
sigt samles i den ene af enhederne, som så skal indeholde psykiatri,
dagpsykiatri, skp-ordning (ordning med støtte– og kontaktpersoner),
opsøgende psykiatri, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og aktivitetscenter.
Der arbejdes for etablering af brugerbetalte vinterbadefaciliteter med
saunamulighed, samt etablering af varmtvandsbassin og træningsmuligheder.
I et samarbejde mellem de praktiserende læger på Ærø, speciallæger i
Svendborg, ledelsen og personalet på Ærøskøbing Sygehus, Sygehus
Fyn/OUH, Region Syddanmark og Ærø Kommune styrkes sundhedsvæsnet på
Ærø med sygehuset som omdrejningscenter.
Akutberedskabet med kirurgisk funktion og fødsler skal fortsat være den
bærende søjle på sygehuset. Herudover skal sygehusmiljøet indeholde
følgende funktioner:
• Medicinsk afdeling.
• Planlagt kirurgi.
• Dialysefunktion.
• Røntgenfunktion.
• Laboratoriefunktion.

• Almen lægepraksis.
• Konsultationslokaler for tilrejsende
• Telemedicinske funktioner.
• Genoptræningsfunktion.

specialister.

Omsorgstandpleje etableres lokalt. Terapeuter og sygeplejersker samles ét
sted.
Der etableres et dagcenter på Vestærø, og visiteringen til dagcentrene
fjernes, så der er åbent for alle.
Der støttes op om forsøg med nye boformer for ældre.
I samarbejde med SOSU-skolen i Svendborg tilbydes efteruddannelse og
kompetencegivende uddannelse på sundhedsområdet.

