
Referat af møde i pårørenderådet for Støttecentret tirsdag den 21.5.19 klokken 17-19 på Poul la 
Coursvej 29 a, Skanderborg. 
Til stede: Lillian Skov, afd.leder, Anni Nielsen og Tove Jørgensen (pårørende Møllegade 16) Birthe 
Jensen( PLC), Benedicte Müller(Skrænten). 
 
Lillian er både ordstyrer og referent. 
 
Siden sidst – orientering fra Lillian:  

- Personalet skal til team sparring med undervisning de næste dage. 
- I efteråret skal personalet også have indarbejdet et nyt IT system CURA det næste år. 
- Der kommer en sundhedsdag – en halv dag – i september 2019. Aktiviteterne kommer til at 

foregå udenfor.  
- Beredskabsplanen for næste budget året 2020 omfatter desværre klubtilbud. Pårørenderådet 

vil sende en indsigelse til beredskabsplanen. Bostederne har indsendt deres indsigelse.    
 

Opfølgning på værdighedspuljen: 
- Værdighedspuljen omkring livsførelse: 

Støttecentret har tilrettelagt flere musik arrangementer, hvilket er til stor glæde for de + 60 
årige, og lidt af alle de andre borgere. Der bliver flere musik aftner i løbet af året.  

- Sundhedsprojektet: 
- Anette Fredriksen (sygeplejeske fra Sølund) har lavet en screening på alle +60 årige i 

Bostederne.  
- Det er en utrolig god tilbage melding på alle borgeres sundhedstilstand.  
- Anette oplever borgerne har en helbredsmæssig god tilstand.  
- Personalet er meget omkring borgerne, søger for de får deres forskellige lægetjek fulgt op.  
- Personaler er måske ikke så struktureret omkring dokumentationen, men de fysiske 

handlinger bliver gjort. 
- Borgerne bliver rørt fysisk. Der er mulighed for fysisk træning og andre fysiske udfoldelser.  
- Anette vil påpege for kommunen, at der mange fysisk træning for vores borgere, som der 

er for andre ældre i kommunen. 
- Anette vil også påpege, at vi måske skulle have nogle specialister inden for fysioterapeuter, 

sygeplejesker, psykiater og ikke mindst musisk terapeuter.  
- Der kommer en skriftlig rapport. 

Kvalitetsstandarder for § 82abc, 85, 103, 104, 107 og 108. Udkast, som skal forelægges det 
politiske system. 

- Alle udkast af kvalitetsstandarder er blevet drøftet. De store effektivitetspunkter er på 
§103 og 104 på AC området, samt på §85 for udeboende, hvor service niveauet på kørsel 
bliver meget forringet.   

- Der blev en lang drøftelse, hvor der var store enighed om, det er borgerne på små 
taksterne, som bliver ramt hårdest.  

  
2. Sundhed og sygdom, i det omfang det ikke allerede er berørt. Hvad sker der? Hvordan 
indarbejdes neuropædagogikken? 
Jf. punktet ‘Sundhedskultur’ i udviklingskontrakt 2019 for Bostederne Skanderborg. Pårørendes 
rolle. 



Drøftelse omkring hvilke personer, borgerne har omkring sig, der kan være bidragende til at 
helhedsbilledet af borgerens sundhedstilstand bliver helt. Lillian vil gerne de relevante personer, 
der har en bred viden om borgerens sundhedstilstand høres, men samtidig skal borgerens ønsker 
om, hvem der deltage ved sundhedsvæsnet. Mange borgere ønsker ikke pårørendes deltagelse 
ved læge mm., og det skal vi respektere. Evt. gode observationer og oplysninger kan medtages 
uden pårørende deltager.  
 
Alle lægetjek skal være relevante, og ikke bare foregå på automatik.  
Alle læge besøg skal være forbedret, således alle aspekter omkring borgerens helbred bliver 
medtaget til lægekonsultationen.  
Benedicte har bemærket, at pårørende ikke er nævnt, som en ressource person omkring den 
enkelte borger i ‘Sundhedskultur’ i Udviklingskontrakten for Bostederne Skanderborg 2019. 
  
3: Handleplaner: Inddragelse af borger/ pårørende. Rollefordeling pædagogiske medarbejdere/ 
sagsbehandlere. 
Er der en konklusion med målsætninger, som sagsbehandleren er ansvarlig for? 

- I efteråret 2019 ønsker Myndighedsafdelingen at få gennemført status for alle borgerne, 
således alle får en VUM og en status med mål for det næste år. Status møderne afholdes i 
sensommeren/efteråret.  

- Kompetence centret afholder status møderne som hidtil, hvilket vil sige 1 gang årligt.  
   

  
4: Økonomiske forhold for borgere, der ikke har førtidspension. 

- PRISK vil se på Job og Beskæftigelse, som har stor indflydelse på mange af vores unge 
mennesker.  

- Hvordan er deres økonomiske situation 
- Hvordan håndtere Kompetence centret ” de udviklingshæmmede” 
- De unge mennesker skal igennem en meget lang ”arbejdsprøvning”, får de evt. kan få 

pension, eller flexjob. Kan det være rigtigt? 
Prisk vil også arbejde med Sundhed og sygdom. 
 
Birthe:  
Dato for næste stor møde er d. 07.11. 
Central rådet fælles er d. 26.09. kl 17.00 – 19.00på PLC 
Pårørenderådet mødes d. 19.06. kl. 17.00  - 19.00 på PLC, hvor deres indsigelse til 
Beredskabsplanen vil blive skrevet.  

5: Evt 
  
6:  næste møde. 
 
 21.08. 2019 kl. 17.00 på PLC 
 
Ref. Lillian 24.05. 2019 


