
Det Lokale Pårørenderåd i Ry, Galten og Hørning 

Referat fra møde 3. juni 2021 kl. 10.  Sted: Glasstuen på Pensionatet Skanderborg,  

I mødet deltog Annie Svejstrup Olesen, Else Jensen, Magda Andersen og Kristian Skovhus 

1 Valg af referent og ordstyrer Referent: Kristian 
Ordstyrer: Magda 

2 Godkendelse af referat fra d. 18. 
september 2020 og dagsorden 

Referatet og dagsorden godkendt. 
 
Bemærkning til referatet fra 18. september 
2020 om -”Det gode liv - Vi vil det samme…”, 
rejser et ønske om en nærmere drøftelse af, 
hvad der lægges i denne vurdering. Vi skan 
eventuelt tage emnet op som et punkt på et 
kommende møde! 

3 Siden sidst/ bordet rundt Reaktioner fra øvrige pårørende på vores 
skrivelse. Behandles med under pkt. 4 
- 
Kort nyt fra PRISK, referatet ligger på 
Bostedernes hjemmeside 
Fælles mødeplan for personalet på de fire 
bosteder, hvilken indflydelse kan det få for 
vores pårørende?  
- Ingen bemærkninger 
- 
Vi drøftede, hvordan vi kan understøtte ønsket 
om øget deltagelse fra pårørende.  
Besluttede, at vi drøfter mulighederne for at 
optage spørgsmålet i et eventuelt fælles 
pårørende møde i efteråret 2021 
 

4 Nyt fra ledelsen ved   
Annie Svejstrup Olesen 

 IBG Interaktive skærme i Bofællesskaberne 
-Der kommer en interaktiv skærm på hvert bosted. 
Skal med tiden erstatte blandt andet opslagstavler. 
Personalet er orienteret, og skal på kursus i 
anvendelsen 1. september. 
For eksempel kommer menuerne på maden på 
tavlerne, da vores eget køkken fra Kildevej leverer 
mad til Brunhøj 6 dage om ugen og til Galten 3 
dage om ugen. Også sommerture mv. kommer med 
der. 
Pårørende kan også klikke på skærmen. 
Beboerne får yderligere mulighed at se de samme 
informationer på egen smartphone. 
Der vil være en ”oplæsningsfunktion” man kan 
trykke på og få teksten løst højt. 
Der vil efterhånden blive lagt flere informationer 
ind. 
 

 Sundhedsundersøgelse, interviewundersøgelse 
af alle borgere under 60 år 

-Rapport vil forelægge i efteråret 2021 



 

 Samarbejdet mellem de 4 bofællesskaber. 
-Socialtilsynet har nu godkendt planen for 
sammenlægning. 
-Personalet på det 4 bosteder kommer ind i samme 
arbejdsplan.  
Men ved ferie og sygdom mv. skal man kunne 
arbejde på tværspå alle 4 bosteder. Der afholdes 
fremover personalemøder på samme dag med 
muligheder for fællesmøder. 
Personalet kommer generelt til at arbejde mere på 
tværs, for eksempel på ferieture eller 
musikarrangementer. 
Ved at arbejde på tværs er det et håb, at vi opnår 
en bedre ”fælleskultur”. 
- 
-Beboerne er indskrevet på bostederne med 
forskellige takster. Alle beboere får i dag 
hjemmedag/bostøtte uanset takst, og fremadrettet 
vil alle også få hjemmedag/bostøtte, men det vil for 
de laveste takstindskrivninger betyde, at 2 beboere 
deles om en dag/personale) således at der kan ydes 
nogen støtte til alle. 
- 
-Pårørende har et behov for at vide, hvor mange 
timer / hvor lang tid den enkelte borger faktisk får 
bostøtte på en hjemmedag.  
- 
-Bostederne og Socialpsykiatrien lægges sammen i 
løbet af 2021. Der ansættes en ny leder. Kjærsholm 
lægges under Beskæftigelse og Sundhed. 

 

5 Drøftelse: 
 
 

Punktet var et evt. på sidste møde. 
Hvilken rolle har besparelse på området haft, 
og hvilken rolle spiller den pædagogiske 
praksis. 
Skal vi arbejde videre med emnet i forhold til 
næste års budget?  
 
Bilag fra budget 2021-2024 
Borgere med fysiske og psykiske handicap 
36. En helhedsplan på handicapområdet med afsæt 
i faglige og økonomiske 
forudsætninger og prioriteringer 
Med afsæt i faglige samt økonomiske 
forudsætninger og prioriteringer udarbejdes en 
samlet vision og strategi for udviklingen af 
Skanderborg Kommunes tilbud på 
handicapområdet. Der skal sættes en ny retning på 
handicapområdet, der medvirker til: 

 En optimal udnyttelse af kapaciteten. 

 At kommunen fortsat indgår i en tværkommunal 

forpligtelse vedrørende udbud af 
specialiserede pladser. 



 Helhedsorienterede indsatser og tilbud, der yder 

den nødvendige omsorg, støtte og 
træning og medvirker til at fastholde og udvikle 
borgernes mulighed for livsudfoldelse 
og deltagelse. 

 Sammenhæng mellem de faglige indsatser, de 

økonomiske rammer, Byrådets 
kvalitetsstandarder samt øvrige kommunale, 
regionale og nationale rammevilkår. 
37. Afdækning af sundhedsstatus blandt borgere 
med handicap og praksis for 
sundhedstjek med henblik på styrkelse af lighed i 
sundhed 
I 2019 gennemførtes for værdighedsmidler en 
afdækning af sundhedstilstanden for 
borgere over 60 år på Bostederne Skanderborg. På 
baggrund af erfaringer og etableret 
praksis fra denne indsats gennemføres en 
afdækning af de resterende borgeres 
sundhedstilstand og en evaluering af den 
nuværende praksis vedrørende sundhedstjek på 
området. 
Afdækningen bidrager til: 

 identifikation af de enkelte borgeres eventuelle 

sundhedsudfordringer 

 at understøtte en opdateret og målrettet 

sundhedsvejledning til den enkelte borger 

 et overblik over eventuelle faglige udfordringer 

 opstilling af faglige og politiske anbefalinger i 

forhold til den fremadrettede indsats. 
Finansieringen på 250.000 er engangsmidler, der 
kommer fra et mindreforbrug 
vedrørende faste læger på plejecentre i 2020. 
- 

-Spørgsmålet om tab af færdigheder blev 
drøftet. Vi besluttede at overveje, om der skal 
tages yderligere initiativer. 

6 Fremlæggelse af reviderede 
vedtægter for PRISK, bilag vedlagt 

Til godkendelse 
-Revideret vedtægt godkendt! 

7 Emner til kommende møder -Tjek af Rådets vedtægter, er der brug for 
ændringer?  
-Det gode liv  
-Fælles efterårsmøde? 
-Pårørende har behov for at vide, hvor meget 
bostøtte der ydes til et familiemedlem” 

8 Næste møde/møder Datoer for 2021, også årsmødet 
Næste møde torsdag 26 august på Brunhøj 
Dagsorden / ordstyrer Kristian 
Referent Else 

9 Eventuelt - 

 



For referat Kristian Skovhus 


