
PRISK 26.01 2021 kl. 16.30 

Møde over nettet via teams  

Deltager: Denise Masanet, Ole Tonnesen(begge Solsikken), Else Jensen og Magda 
Andersen (Ry Galten), Aase Lorenzen og John Simonsen(Sølund), Benedicte 
Müller(  Støttecentret). 

Valg af ordstyrer og 
referent 

Ordstyrer: Denise. Referent: Benedicte. 

Godkendelse af 
dagsorden samt punkter 
til evt. 

Dagsorden godkendes inkl. punkt til evt. 

Gennemgang og 
godkendelse af referat fra 
sidste møde d. 16 
november 2020 

Enkelte punkter korrigeres og rettes efterfølgende. 
  

Formandens beretning Formanden gennemgår årsberetningen, som vedhæftes referatet. 

Konstituering af PRISK PRISK konstituerer sig med genvalg af formand: Denise Masanet og 
næstformand: Ole Tonnesen. 

Nyt fra Handicaprådet Benedicte orienterer om relevante punkter fra møder i november og 
december 2020 samt januar 2021: Møde 17.11: Orientering om 
kompenserende specialundervisning: Kortvarige kurser, som kunne være 
relevante for nogle af vores pårørende, men udviklingshæmmede hører ikke til 
målgruppen, som den er i dag. Møde 15.12: Handicaprådet afgav efter mødet 
høringssvar om den reviderede arbejdsmarkedspolitik, hvor man anerkendte 
handicappedes ret til støtte i bestræbelserne for at inkludere dem på 
arbejdsmarkedet. Samtidigt påpegede man dog det vigtige i at tage hensyn til 
de handicappede, der på grund af funktionsnedsættelsens omfang ikke var i 
stand til at udnytte nogen resterhvervsevne. Møde 19.1.2021: Orientering om 
flextrafik. Nyttig viden for handicapområdet, der tages som punkt på næste 
møde i PRISK. På samme møde dialog med centerchef for Beskæftigelse og 
Sundhed. Det lykkedes ikke at få lydhørhed for et forslag om at udarbejde en 
særlig statistik på handicapområdet med henblik på at få et overblik over 
fordelingen af ydelser til handicappede: uddannelseshjælp, ledighedsydelse, 
førtidspension etc. Handicaprådet skal drøfte mødets indhold på næste møde 
den 23. februar. På samme møde behandles oplæg til dialog med 
socialudvalget (fritid, ensomhed, motion) samt Helhedsplanen. 

Sundhed, helbred og 
medicinhåndtering 

 Konkrete eksempler fra sundhedsområdet på situationer hvor det har 
været nødvendigt at pårørende overtager: Der indsamles et materiale 
med henblik på at få øje på tendenser og problemer, herunder på 
området medicinhåndtering. 

 Benedicte orienterer om arbejdet i udvalget vedr. Sundhed på 
Bostederne: Der arbejdes med et kommissorium, der omhandler to 
spor: Sundhedstilstanden hos de under 60årige på Bostederne 
Skanderborg – hvor der p.t. udarbejdes en interviewguide- samt 
undersøgelse af, hvordan sundhedstjek fungerer for øjeblikket. Ved 
afrapporteringen kan der fremsættes anbefalinger.  



 

 

 

 Fastholdelse af funktioner og færdigheder, erfaringsudveksling vedr. 
arbejdet med dette: Punktet udsættes til næste møde 

 
  

Pårørende samarbejde  Punktet udsættes til næste møde. Dog har vi kort omtalt, at de pårørendes 
viden om og deltagelse i deres næres helbredsproblemer, der i en del tilfælde 
er meget omfattende, bør medtænkes i CURA’s helbredsoplysninger. 

Gennemgang af 
vedtægter for PRISK 

 De tidligere vedtægter er forenklet i sprogbrug og indhold. De enkelte PRISK 
medlemmer skal sørge for at få de nye vedtægter godkendt i deres lokale råd, 
hvorefter vedtægterne underskrives af dette mødes ordstyrer. 

Kort nyt fra Bostederne 
og Sølund 

Referater fra de enkelte lokalrådsmøder:  
Mangler fortsat repræsentant fra lokalrådet Pensionatet Øst + Kilden, der ikke 
har reageret på en henvendelse, som Karen Grove ville foretage. Vi har 
kontaktet en fra lokalrådet om dette. På Solsikken og Støttecentret har man 
aflyst møder grundet Covid, i lokalrådet Ry har man modtaget en opfordring 
fra et af medlemmerne, se nedenfor. Både på Solsikken og Støttecentret 
bemærker man, at de ansatte sygeplejersker gør en forskel. På Støttecentret 
har de fra aktiviteter hjemsendte borgere modtaget en ugeplan, der 
strukturerer dagene. På Sølund har man modtaget 200.000 kroner fra 
sallingfonden til cykler og desuden penge fra salg af støttebajere. Alle borgere 
og medarbejdere fik julehilsen og blomster. Hjemmeside og facebookside er på 
plads.   

Evt.  Drøftelse af forslag fra repræsentant i lokalrådet Galten, Ry, Hørning,   
omhandlende: Politisk budgetaftale om Skanderborg Kommunes Budget, 
2021-2024 punkt 38( Helhedsplanen på handicapområdet) og deraf 
inspirerede emner: bekæmpelse af vigende færdigheder samt områderne 
sundhed, ensomhed og livskvalitet. Denise tager kontakt til repræsentanten 
for aftale om møde, der kan foregå inden næste PRISK møde, vi forsøger uge 9. 
 
 
 
  

   


