
PRISK 28.01.2020 kl. 17:00 

Fælleden, Skanderborg 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Karen er referent 

Denise er ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt 

Punkterne flyttes rundt og kommer som følger: 

 

3. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde i november 2019 

Ingen bemærkninger til referatet 

 

4. Formandens årsberetning 

Der er enighed om at godkende beretningen. Denne vedlægges dette referat. 

 

5. Konstituering af PRISK. Formand (villig til genvalg). Denise fortsætter som formand. Ole 

Tonnesen fortsætter som næstformand.  

Medlemmer af handicaprådet 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. Vi synes, det 

problem burde tages op på landsplan, hvis der ikke kan være mulighed for lokale 

dispensationer. Vi tager dette op som punkt på et kommende møde.  

 

6. Nyt fra handicaprådet.  Gennem det sidste år har sundhed været et gennemgående tema 

på møderne.  I PRISK ser vi nu på, hvad der kom ud af sidste års dialog-møde med 

socialudvalget, hvor dels sundhedsbetingelserne for udviklingshandicappede og dels 

boligsituationen for unge fra socialpsykiatrien var de valgte temaer. Når vi taler om de 

udviklingshandikappede, tænker vi, at det billede af sundhedsfremmende aktiviteter, der 

blev tegnet af kontraktholderne, ikke stemmer overens med den virkelighed, vi kender. Vi 

kunne ønske os, at beboerne – eller deres repræsentanter – fik en stemme i besvarelsen af 

sådanne undersøgelser. Vi drøfter den situation, at ledere er de, der skal evaluere egen 

indsats. Vi finder ikke evalueringerne tilstrækkeligt nuancerede.  

 



7. Sundhed, helbred og medicinhåndtering. Betragtningerne om sundhedsindsatsen i 

Skanderborg Kommune, som beskrevet i forrige punkt, vil vi fortsat sætte på dagsordenen 

her i PRISK.  

Den situation, der er opstået på Solsikken i forbindelse med straks-påbuddet, vækker en 

del eftertanke på mødet. Der er ikke fuld tryghed ved situationen fremover. Der er ønske 

om større gennemsigtighed i rutinerne omkring medicin. Der synes herudover at være et 

paradoks i, at pædagoger på den ene side ser sig selv som værende kvalificerede til at 

håndtere lægeordineret medicin, mens man på den anden side afslår at støtte borgere i 

f.eks. udførelse af lægeordinerede, enkle hjemmeøvelser, fordi de (pædagogerne) ikke er 

sundhedsuddannede, og derfor ikke kan tage ansvar for, hvad en anden faggruppe har 

ordineret. Vi er optagede af, hvordan sundhedsopgaver i fremtiden vil blive varetages på 

bostederne. 

  

8. Pårørendesamarbejde. Der er en lang samtale i gruppen om de udfordringer, der kan være 

i samarbejdet, og der er en stor undren over, hvorfor det opleves så svært at implementere 

de meget konstruktive retningslinjer for samarbejdet mellem pårørende, borgere og 

Skanderborg Kommune, som er udarbejdet af lederne fra Bostederne.  Ved næste 

dialogmøde med koncernchefen vil vi gerne tage udgangspunkt i disse retningslinjer.  

 

9. Revision af vedtægterne for PRISK 

Der skal kigges grundigt på formuleringerne i vedtægterne.  Dorte og Else sørger for det 

inden næste møde og kommer med mulige nye formuleringer. 

 

10. Kort nyt fra Bostederne og Sølund 

Nyhederne er kommet hen ad vejen på dagens møde 

Landsbyen Sølund har fået ny leder, og der er møde med de pårørende i morgen, hvor der 

bliver informeret yderligere. 

Lægedækningen på Sølund skal på regionsrådsmødet den 25.2. 

 

 

11. Eventuelt 

Ole checker, om folderen trænger til en fornyelse. 


