
Årsberetning 2019 

 

Vi har afholdt møder i januar, april, august og november. Dialogmødet med handicapchefen i januar blev 

udskudt til februar, hvor vi mødte op på Fælleden. Augustmødet var forbundet med et dialogmøde med 

handicapchefen. 

Januar; Der var valg til formandsposten, som Benedicte Müller ønskede at afgive. Denise  Masanet blev  

valgt som formand med Benedicte som mentor.  

På Bostedet  Ry/Galten er der positive forventninger til samarbejdet Med ny leder Annie Svejstrup Olesen, 

På solsikken  afventer hvem der skal være ny leder. 

Pårørendeinddragelse og besparelser er er temaer som går igen. Ligesom Sundhed og sygdom hos 

 udviklingshæmmede er det. PRISK går aktivt ind i det.  

I Mødet med Lis Kaastrup i Februar drøftede vi vores bekymring for  Sundhed og sygdom hos 

udviklingshæmmede herunder også trivsel på bosteder og blandt eksternt boende. Ligeledes er det aktuelt 

at drøfte og forholde sig til medicingivning, håndtering og fejlmedicinering ligesom det tværfaglige 

samarbejde og pårørendeinddragelse som  temaer, er nært knyttet til sundhedsområdet  

Kriterierne for ledsagelse efter§85 og  §97 i serviceloven drøftes atter, da de synes uigennemskuelige og 

sammen med de kommende besparelser vækker bekymring for de udviklingshæmmedes muligheder for at 

være aktive borgere. 

 

April; Medarbejderne ved Bostederne har nu alle gennemgået et tremåneders diplomkursus i 

neuropædagogik. Vi drøftede måltider og madlavning som pædagogisk redskab, der ikke bliver brugt ret 

meget. Generel drøftelse om meningsfuld fritid, samspil med omgivelser. 

Nye leder er tiltrådt på Solsikken , og første   møde med ny leder på Ry galten har været afholdt med 

forventningsafstemning. 

Nedskæringer i budgetter:   På Solsikken er traditioner skåret væk ,, ligesom der spares på pedelfunktioner 

på de øvrige Bosteder. I Skanderborg er det endnu usikkert  hvor besparelserne rammer.  

Værdighedsmidler vil blive brugt til screening af ældre beboere. Der har været tale om at der senere på 

året skulle ansættes fysio- og ergoterapeuter.  

Frivilligområdet med Frank Stjerne som leder på 15 timer om ugen , der er afsat penge til projekt 

Venskabsforeningen.  

Sundhed og udviklingshæmmede, Emnet er livligt blevet drøftet i PRISK. Der er stor variation i hvor meget 

der arbejdes med sundhed på de enkelte bosteder. Vi nedsatte et udvalg, der arbejder  med sundhed 

bestående af Karen, Denise og Benedicte. Det skriftlige resultat er foreløbig arbejdsgrundlag for videre 

drøftelse.  

Handicaprådet har drøftet udviklingshæmmedes muligheder og rettigheder til Job og beskæftigelse, 

arbejdsprøvning og ressourceforløb, herunder indkomstgrundlag (kontanthjælp, ressourceydelse, pension, 

borgere med anden indkomst end pension har svært ved at betale en selvstændig bolig.  



LEV havde efterspurgt repræsentant fra PRISK, det blev OLe 

 

August; Sølund repræsenteres med endnu et medlem i PRISK.   Pårørendeforeningen har fået en ny 

hjemmeside, som allerede er fuld af gode informationer,artikler og bladet ”Fokus”. 

Drøftelse i PRISK af ændringer i kvalitetsstandarderne på handicap og psykiatriområdet og principper for 

mindste indgribende indsatser 

Drøftelse i PRISK af  fokuspunkterne  i kontraktmål 2019 for Bostederne Skanderborg.  Kontraktmålet 

hedder: Sundhedskultur:   At fortsætte opbygningen og vedligeholde en god sundhedskultur. Det har undret 

os meget, at det nære netværk slet ikke er nævnt som samarbejdspartner under punktet : Hvem er 

involveret. På mødet med Handicapchefen blev vi orienteret om kommende ansættelse af sundhedsfagligt 

personale. En sygeplejerske samt tre sundhedsassistenter til Bostederne. Det har længe været et stort 

ønske fra PRISK at fremme dette område, så det var en glædelig oplysning! 

PRISK har drøftet sagsbehandling, handleplaner og opfølgningsmøder og  Rapport udarbejdet af 

Borgerrådgivningen. 

 

November; fremover vil Pårørendesamarbejde være et fast punkt på PRISKs dagsorden. 

Sølund skal have ny forstander, da Lone Bahnsen har sagt op og er fratrådt den 1. november. Anne Marie 

Kruse er konstitueret som leder midlertidigt. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i 

pårørendebestyrelsen vedr. vedtægter. Sølund vil evt. komme med en ekstra repræsentant til PRISK, hvilket 

alle finder rimeligt i relation til Sølunds størrelse.  

Der oplevedes ændret fokus i statusbeskrivelser fra borgernes ressourcer hen imod problemområder - 

dette af hensyn til bestilling af ydelser hos kommunen. Vigtigheden af, at beskrivelsen indeholder 

indsatsområder i denne forbindelse tages frem igen til næste møde. 

Fra Handicaprådet blev det oplyst at Handicaprådets indsigelser i høringssvaret  til den nye 

Kvalitetsstandard gældende  for serviceloven  §85, 2020,   blev taget til følge i stor udstrækning. Således 

blev formuleringen ’mindst indgribende indsats’ rettet til ’mindst omfattende indsats’. Om det i realiteten 

ændrer noget - nu er formuleringen i hvert fald ikke direkte i modstrid med ankestyrelsens afgørelse fra i 

sommer.  

Tværfaglighed på sundhedsområdet er stadig et fokusområde for PRISK, fordi forebyggelse af funktionstab 

er udbyttegivende - både menneskeligt og økonomisk. Hjælpemidler bør altid kombineres med hjælp fra 

fysioterapeut eller ergoterapeut. 

 


