
Møde i PRISK d. 11.06.20 

 

Tilstede : Benedicte, Magda, Aase, Else, Karen, Denise 

Fraværende Ole 

Ref.: Denise 

 

Grundet aflysning af møde i PRISK og dialogmødet med koncernchef Lis Kaastrup d. 28.04.20,   
blev dagsorden til denne dags møde: 

- Status på Covid 19 set fra pårørende perspektiv. 
- andet 

 
 
 
Status på COVID 19 krisen set fra pårørendeperspektiv. 
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.   
Intentionerne her, er at belyse reaktionerne og konsekvenserne, som de gældende retningslinjer, 
bekendtgørelser og påtvungne isolation førte med sig.  
Referatet vil ikke indeholde enkeltsager, dette vil være et referat, der overordnet vil sammenfatte hvad 
pårørende fortæller.  
Pårørende vil gerne inviteres til dialog  og medinddrages i Skanderborgs Kommunes evaluering af Covid 19 
krisen. 
 
Information: 
Der er kommet mails ud med gældende retningslinjer, omkring Covid, restriktioner og hygiejne. Det har 

været  lagt op til de enkelte Bosteder at administrere de talrige retningslinjer, som de modtog fra Task 
force. Enkelte steder er det kendt,  at det har været op til beboerne at formidle til deres pårørende.  
 
Den ændrede dagligdag førte tavshed med sig, og pårørende  udtrykte ønske, om fælles nyhedsmail. Dette 
ønske er ikke imødekommet. Det har betydet manglende indsigt, i vores pårørendes trivsel, deres 
dagligdag, indhold, aktiviteter, bevægelse og  sundhed . Konsekvensen heraf er utryghed, gætterier og det 
har skabt dilemmaer i samarbejdet  med personalet. 
 
Der,  hvor pårørende har oplevet sig informeret,  har der været en oplevelse af, at der har været omsorg  
for både beboer og pårørende, og en oplevelse af at personalet har gjort sig umage med at skabe en 
indholdsrig og meningsfuld hverdag.  
 
Siden BEK 610 fra 13.05.2020. har det været muligt at give adgang til beboernes lejligheder, der hvor der er 

selvstændig indgang. Der har været forskellige udmeldinger og manglet overensstemmelse og tydelighed, i  

praksis, som er kendt af såvel , beboere som pårørende.  

Flere pårørende beretter, at det har været belastende ,  at forsøge at være i dialog med personalet.  

 



Vedr. personalesituation og ændringer er der nogle steder informeret sporadisk. Det skaber forandringer i 

beboernes hverdag og påvirker deres trivsel, ligesom det også vækker  bekymring og uro hos pårørende . 

Sundhed 

Der er udtrykt bekymring generelt, for beboernes sundhed under krisen. Pårørende kan fortælle om fald i 

funktionsniveau, dårligere gangfunktion, inaktivitet, vægtændringer, isolation, ensomhed og manglende 

struktur på praktiske opgaver.  

Flere pårørende valgte, at tage deres søn/datter hjem, i uro for deres  trivsel og om med bekymring for at,  

de ville blive ensomme, og  i uvished for de konsekvenser krisen kunne -og ville medføre.  

Der blev refereret til følgende link https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/personer-med-oeget-risiko-ved-

covid-19 

Vi har ikke kendskab til, at pårørende er blevet involveret i udfyldelsen af helbredsoplysninger i Cura, som 

vi har lagt op til i vores henvendelse til lederne og Lis Kaastrup i april d.å 

 

Kommunikation og kontakt 

Der har fra start været lagt op til, alternative måder at kommunikere på. De beboere,  der ikke selvstændigt 

evner at bevare kontakten til de nærmeste, har været afhængige af støtte fra personalet på Bostederne. 

Facetime er anbefalet og der er eksempler på, at med den rette støtte, har det fungeret for beboer og 

pårørende. Der er også eksempler, hvor beboere facetimer indbyrdes og på den måde har kunnet fastholde 

og bevare relationer under adskillelsen. Denne aktivitet fordrer kendskab og indsigt i beboernes behov og 

dagligdag. Der er delte oplevelser,  af samarbejdet omkring kontakten til nære netværk, den virtuelle 

kommunikationen samt  for kommunikationen og samarbejdet mellem personale og pårørende  

 

Aktiviteter 

Manglende eller sporadisk information om beboernes nye hverdag, uden det  sædvanlige  aktivitet – og 

samværstilbud og med en weekend normering, nødberedskab og afløsere har givet stof, til eftertanke og 

bekymringer. Det har i endnu højere grad været nødvendigt, at blive delagtigjort i denne nye og meget 

anderledes hverdag. Enkelte steder har det fx været med billeder og video lagt,  op af personalet på de 

enkelte afdelinger. 

 

Praktiske opgaver 

En del af de borgere, som er bevilliget støtte til praktiske opgaver i hjemmet, har måtte undvære støtte. 

Det har betydet, at hverdagen ikke hænger sammen, at strukturen forsvinder. Det har givet mistrivsel og 

pårørende, har måtte sætte særligt ind.  Vi undrer os over, der ikke har været flere alternative løsninger. 

 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sst.dk%2Fda%2Fudgivelser%2F2020%2Fpersoner-med-oeget-risiko-ved-covid-19&data=02%7C01%7C%7C9c307043260f44dcc46408d80f062677%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637275866367320209&sdata=zr7xDLmOM1lkdz83M5zSJovI5pk4lB6dE3AFuG6xe00%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sst.dk%2Fda%2Fudgivelser%2F2020%2Fpersoner-med-oeget-risiko-ved-covid-19&data=02%7C01%7C%7C9c307043260f44dcc46408d80f062677%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637275866367320209&sdata=zr7xDLmOM1lkdz83M5zSJovI5pk4lB6dE3AFuG6xe00%3D&reserved=0


Andet  

Karen Grove ønsker at træde ud af PRISK. Det var med vemod denne nyhed blev modtaget. Karen har 

bidraget med en uvurderligt indsats, og hun og hendes vid vil blive savnet. PRISK ønsker Karen det bedste 

for årene frem. 

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 deltager.  Resten af året,  deltager Benedicte M. 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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


