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Glade for nyt leve -bo miljø  
Beboere og personale er faldet godt til rette i det nye leve -bo miljø på plejecentret Højvangen i 
Ørum, viser en uvildig evaluering 

Af Uffe Salomonsen uffe@bergske.dk 
ØRUM: Beboere, pårørende og personale er godt tilfredse med det nye såkaldte leve -bo miljø på plejecentret 
Højvangen i Ørum.  
 
Leve -bo miljøet blev taget i brug sidste år med 11 faste beboere og en gæstebolig. Efter nytår begyndte man at evaluere 
det, og den uvildige evaluering fortsatte frem til juli. Nu er rapporten færdig, og den har været omkring socialudvalget i 
Tjele Kommune. 
  
- Den viser en stor tilfredshed fra pårørende, beboere og medarbejdere. De positive resultater betyder også, at jeg ikke 
et øjeblik er i tvivl om, at det på længere sigt er den måde, ældre ønsker at leve på. Derfor vil det også være meget 
sørgeligt, hvis miljøet i Ørum ændres i storkommunen. Og det er jo et spørgsmål om prioritering, siger Hans Hulvej (S), 
der er formand for socialudvalget.  
 
På leve -bo miljøet Lynghøjen på Højvangen er gruppekoordinator Sanne Skamriis også glad for evalueringen.  
 
De ældres hjem  
Men den viser også, at der er ting, der kan arbejdes med fremover siger hun. Ideen med leve -bo miljøerne er 
grundlæggende, at de ældre bor i egne lejligheder med fællesrum, og at de er med til at lave maden til nogle af 
måltiderne. 
  
- Rapporten viser, at vi skal huske, at lejlighederne er de ældres hjem, og at de skal have lov at gøre de ting, de godt 
kan. Som personale kan man godt være tilbøjelig til at gøre tingene for de ældre, og vi skal passe på, at vi ikke tager for 
meget over, siger Sanna Skamriis, der er en af de 15 ansatte, der fast er tilknyttet Lynghøjen.  
 
Dækker for hinanden  
Som noget nyt i Tjele har man indført en såkaldt bruttonormering, og det betyder, at det er de ansatte, der selv skal 
sørge for at dække ind for hinanden ved sygdom og ferier. Og det har haft en god effekt.  
- Det er noget vi i personalegruppen er rigtigt glade for, og det har nedsat sygefraværet. Det betyder også, at vi altid 
møder kolleger, vi kender, og det samme gør de ældre. Der er ikke afløsere inde for at dække ind, siger Sanne Skamriis.  
Hun glæder sig blandt andet over, at de pårørende roser leve -bo miljøet i evalueringsrapporten.  
- De roser os for, at der altid er varme og tæthed, så der altid er nogen her, som de kan spørge, siger Sanne Skamriis.  
 

Billedtekst: Pårørende, beboere og personalet er glade for at være flyttet ind i leve -bo miljøet Lynghøjen på Højvangen 
i Ørum, viser uvildig evalueringsrapport. Her er det gruppekoordinator Sanna Skamriis med beboeren Sigrid Pedersen. 
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