
PRISK, Årsberetning 2020 

Der har været afholdt møder i PRISK i januar, juni, september og november. 
Det planlagte møde i april og dialogmødet med koncernchef Lis Kaastrup blev aflyst som følge af Covid-19.   
 

Januar: 

Konstituering af PRISK. Denise Masanet fortsætter som formand. Ole Tonnesen fortsætter som 

næstformand. Kandidater til optagelse i Skanderborg Kommunes Handicapråd skal både være bosiddende 

OG pårørende i Skanderborg Kommune. Det kan give problemer, når vi skal finde kommende kandidater, 

som kan godkendes ved nyvalg (hvert 4. år). Skanderborg har, bl.a. på grund af Sølunds ekspertise og 

klientel, en meget stor procentdel af uden-kommunale pårørende. Punktet bringes op igen senere på året. 

 

Ved handicaprådets årlige dialogmøde med socialudvalget har sundhed, sundhedsbetingelser og 

sundhedsfremmende aktiviteter været valgte temaer. Der har efterfølgende været evaluering af indsatser. 

PRISK ville ønske at beboerne – eller deres repræsentanter – fik en stemme i besvarelsen af sådanne 

undersøgelser, for at opnå et mere nuanceret resultat. 

Et straks påbud på Solsikken vakte utryghed og stof til eftertanke. Sundhed, helbred og medicinhåndtering 

vil vi fortsat sætte på dagsordenen her i PRISK. Vi er optagede af, hvordan sundhedsopgaver i fremtiden vil 

blive varetaget på Bostederne. 

 Omkring Pårørendesamarbejdet vækker det undren, over den udfordring der ligger i at implementere de 
meget konstruktive retningslinjer for samarbejdet mellem pårørende, borgere og Skanderborg Kommune, 
som er udarbejdet af Skanderborg Kommune.  
Landsbyen Sølund har fået ny leder og der informeres om yderligere lægedækning   
Revision af vedtægterne for PRISK, skal revurderes. 
 
April:  
Møde med koncernchef Lis Kaastrup aflyses pga. Covid-19 
PRISK udsætter eget mødet til juni. 
 
Juni: 

Covid-19 krisen har medført erfaringer, som i dette møde i PRISK blev delt.  Der har været henvendelser fra 
pårørende, der ikke har siddet i de lokale råd eller i PRISK.   
Retningslinjer, bekendtgørelser og den påtvungne isolation medførte konsekvenser. Det tydeliggør behovet 
for pårørendeinddragelse og samarbejde mellem borger, pårørende og Skanderborg kommune. Pårørende 
vil gerne inviteres til dialog, og medinddrages i Skanderborgs Kommunes evaluering af Covid 19 krisen. 
I overskrifter har PRISK drøftet og delt erfaringer omkring: Information – Sundhed – kommunikation og 
kontakt – Aktiviteter – og praktiske opgaver. Psykisk og fysisk trivsel og mistrivsel. Ensomhed og isolation, 
funktion- funktionstab, strukturændring og tab af struktur etc. 
 
Den ændrede dagligdag førte tavshed med sig, og pårørende udtrykte ønske, om fælles nyhedsmail. Dette 
ønske blev ikke imødekommet. Det har betydet manglende indsigt, i vores pårørendes trivsel, deres 
dagligdag, indhold, aktiviteter, bevægelse og sundhed. Konsekvensen heraf er utryghed, gisninger gætterier 
og dilemmaer og belastninger i samarbejdet og kommunikationen. 
 



Det opleves, at de steder, hvor der findes en sammenhæng mellem gennemsigtighed, højt 
informationsniveau og overensstemmelse mellem praksis og udmeldinger, også er der, hvor der opleves en 
højere grad af en indholdsrig og meningsfuld hverdag og trivsel hos såvel beboere som pårørende.  
I endnu højere grad ser vi nu vigtigheden af at pårørende inddrages i udarbejdelse af Helbredsoplysninger i 
CURA. 
 
Med Covid-19 blev der lagt op til alternative måder at kommunikere på for at bevare kontakt med de 
nærmeste pårørende. Virtuel kommunikation, facetime mm. blev højaktuel. En aktivitet der fordrer 
kendskab og indsigt i beboernes behov og dagligdag. Der er delte oplevelser, af samarbejdet omkring 
kontakten til nære netværk, den virtuelle kommunikation samt for kommunikationen og samarbejdet 
mellem personale og pårørende.  
Nedlukninger af aktivitet – og samværstilbud og med en weekend normering, nødberedskab og afløsere 

gjorde det i endnu højere grad nødvendigt for de pårørende at blive delagtiggjort i denne nye og meget 

anderledes hverdag.  

 De af vores pårørende som er bevilliget støtte til praktiske opgaver i hjemmet, har måttet undvære støtte. 

Det har betydet, at hverdagen ikke hang sammen, at strukturen forsvandt og medførte mistrivsel.  

Kommende dialogmøde med Lis Kaastrup, blev drøftet og forslag til dagsorden vil omhandle tilstande under 

krise samt evaluering.  

Der er møde i Handicaprådet tirsdag d. 16/6 hvor Karen Grove deltager. Karen træder herefter ud af PRISK 

og dermed også Handicaprådet. Resten af året deltager Benedicte Müller i møderne med Handicaprådet.  

PRISK vil undersøge hvilke retsmæssige muligheder der er for at en PRISK repræsentant med bopæl 

udenfor Skanderborg Kommune, kan tiltræde i Handicaprådet i næste valgperiode. 

September 

Møde mellem PRISK og Koncernchef Lis Kaastrup, kontraktholder Svend Lindegaard og Leder på Sølund 

Anna Marie Kruse. 

Lis orienterer om økonomi, budgetter og handleplaner, og om udvalg med kommissorium at få analyseret 

udgifterne mhp. mulige besparelser eller justeringer af budget. Covid Task Force fungerer stadigt. Der 

foreligger et notat om ” det gode samarbejde”, som er under udarbejdelse, efter at ledere har arbejdet 

med temaet et år. Der er ansøgt om et beløb til undersøgelse af de under 65-åriges sundhedstilstand. Lidt 

a` la den der blev udfærdiget for de +65-årige. 

Ledere har indsendt en rapport til KKR angående opfølgning af Corona-forløbet. Der blev givet udtryk fra 

PRISK, at det kunne have været ønskeligt om udviklingshandicappede og deres pårørende havde været 

inddraget i denne besvarelse mhp. at få deres opfattelser medinddraget. 

 

Generelt for bostederne har møderne primært omhandlet Corona og den indvirkning, denne har og har 
haft på vores pårørendes dagligdag. Samarbejdet har lidt under det manglende nærvær mellem vores 
pårørende, familien og personalet. 
Sølund har haft generalforsamling i pårørendeforeningen. Konstituering vil ske i oktober. Sølund har deres 
egen facebook- og hjemmeside.   
 

 



November 

Nyt medlem til PRISK er John Simonsen, Sølund. 

Pårørende oplever funktionstab hos deres pårørende på Bostederne. Covid-19orona har gjort dette endnu 
mere synligt. PRISK drøfter Covid og frustrationer heromkring var på dagsordenen og bl.a. med forslag om 
at der tages højde for at planlægge hvordan, der kan kompenseres for tabte aktiviteter, og til nye 
aktiviteter ved en evt. ny coronabølge og eventuelle restriktioner. 
PRISK vil fastholde fokus på løsninger og på sundhedsfremmende tiltag og på de helbredsrisici som 
funktionstab, inaktivitet og vægtøgning medfører og som Covid 19 yderligere har synliggjort. 
 
Hjemmedage kommer fra det nye år til at hedde Bostøtte. Den vil blive differentieret i fht. den takst 
borgeren er indskrevet med. Handleplansmøder bliver endnu mere vigtige. 
 
På Solsikken tilbydes nye medarbejdere uddannelse i neuropædagogik. Ændringer i 

kontaktpersonfunktioner og personaleskift vækker bekymring for tab af viden og overlevering af 

livshistorier. Lederstilling til Solsikken slås op om tidligst et år.  

Ved seneste generalforsamling på Sølund kom der 3 nye medlemmer til bestyrelsen. Der er ansat 2 
deltidslæger i en lokal klinik, der nu er godkendt til at være regional lægeklinik. Der er ved at blive bygget 
en børnehave, det medfører en del trafikale udfordringer i fht. at Sølund ikke bliver en gennemgangsvej til 
den nye børnehave.  
Der forsøges at finde fælles pårørende arrangementer til at udnytte landsbyen og landsbyens faciliteter til 
tværhuse- og fællesskabende aktiviteter.  
 
Socialtilsynet har været på Sølund, Solsikken, tilsyn på Støttecenter blev aflyst pga. corona, men en enkelt 
pårørende har bidraget til rapporten ved telefoninterview. Den udarbejdede rapport vil blive offentliggjort 
på bostedernes hjemmeside.  
 

Benedicte sidder i Handicaprådet frem til næste kommunalvalg.  
I budget 2021 er der afsat 250.000 kr. til undersøgelse af sundhedstjek og sundhedstilstand hos  de under 
60 årige på  Bostederne. (De over 60-årige blev gennemgået tidligere) PRISK følger qva plads i 
Handicaprådet. 

 
PRISK har fået afslag på anmodning om Dispensation for deltagelse i Handicaprådet PRISK arbejder videre 
med det. 
PRISK har én plads i handicaprådet, som er besat af Benedicte Müller og med John Simonsen som 
Suppleant. 
 
 / Denise Masanet, Formand i PRISK 
 

 


