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Flere private plejehjem åbner, mens kommunale plejehjem lukker
I år er der plads til næsten 1900 ældre på et friplejehjem, mens der kun var omkring 320 pladser i 2009, viser tal fra
Boligstyrelsen. Mens det går fremad for friplejehjemmene, er der forsvundet 102 kommunale plejehjem de seneste år.
Dansk Erhverv mener, at nogle private plejehjem opstår, fordi de kommunale lukker. Men det er kun en del af forklaringen.
”Generationen fra 68´erne vil ikke have one size fits all-plejehjem,” siger Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk chef i
Dansk Erhverv. Han oplever, at nogle plejehjem bliver oprettet med et stærkt ønske om at være lokale, gribe plejen an på en
anden måde eller skabe en pleje med klare værdier. ”De private er gode til værdier, involvere frivillige og have særlige
profiler,” siger han.
Kilde: www.dr.dk, d. 27. december 2018, af Kåre Kildall Rysgaard.

Rejsegilde på friplejehjem i Nordsjælland
I Gilleleje er der 72 nye friplejeboliger på vej, og inden jul var der rejsegilde på projektet, hvor håndværkerne blev rost for
100 dage uden arbejdsulykker. Der kommer også en café, spa, wellness og lokaler til ergo- og fysioterapi. Udenfor kommer
der en frugthave og et stisystem, der skal opfordre til korte gåture i området. Friplejehjemmet skal også kunne rumme
beboere med demens, som blandt andet sikres ved en demensring rundt om plejehjemmet og forskellige
sikringsforanstaltninger inden døre. Det nye friplejehjem forventes færdigt i 4. kvartal 2019.
Kilde: Magasinet Pleje.dk, d. 21. december 2018, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark)
Debatindlæg: Masterplan for hospitalsrenoveringer er påkrævet
"Nu følger den svære del efter de mange nye supersygehuse - nemlig at sætte den eksisterende bygningsmasse i stand.” Det
mener markedsdirektør for hospitaler i Niras, Michael Jensen. ”Det er meget nemmere at bygge nyt end at renovere. Mange
faktorer komplicerer nemlig renoveringer såsom løbende udvidelser uden opdateret tegningsdokumentation, mens
byggestøv er et problem, der kan koste patienterne livet. At hospitalet skal være i drift under ombygning, er også kritisk,”
skriver han.
Kilde: Licitationen, side 10, d. 2. januar 2019, af Michael Jensen.

Strid om ombygning af sygehus i Hjørring er endt med forlig
Ombygningen af sygehuset i Hjørring er ikke gået som forventet, og det koster nu Region Nordjylland en ekstrabetaling på 6
millioner kroner til hovedentreprenøren NCC. Striden har stået på i længere tid og er endt med forlig. NCC havde oprindelig
krævet 14,3 millioner kroner i erstatning - medregnet krav fra underentreprenører - men igennem forhandling er beløbet
nedjusteret. Dansk Folkeparti er som eneste parti i regionsrådet imod forliget.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 4, d. 21. december 2018, af Lars Termansen.
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