
Referat af møde i PRISK mandag den 4. november 2019 klokken 17 til 20 på Sølund. 

Deltagere: Magda Andersen, Else Jensen(begge Ry), Denise Masanet, Ole Tonnesen (begge Solsikken),  Aase 

Lorentzen og Dorte Illum (Sølund),  Karen Grove (Pensionatet), Benedicte Müller (Støttecentret). 

1. Valg af ordstyrer og referent: OT er ordstyrer, BM referent. 

2. Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.: Hvis vi stiler mod faste punkter på dagsordenen, skal vi 

ikke kæde beskæftigelse og sundhed sammen, foreløbig holder vi os til sundhed. BM foreslår, at der 

fremover skal være et fast punkt, som omhandler samarbejdet med pårørende.   

3. Godkendelse af referat fra 28. 08. 2019: Referatet godkendes. 

4. Kort nyt fra Sølund og Bostederne: 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.  

Solsikken: Lokalrådet har drøftet spørgsmålet om borgernes adgang til personalet under rådighedspauser  

på deres sidste møde. 

Støttecentret: På sidste pårørenderådsmøde den 21.8 drøftede man det ændrede 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. 

Se i øvrigt referater på nettet, på www.bostederne.dk/pårørende, hvor referater fra alle lokalråd samt det 

centrale råd findes.  

5: Det centrale råd for bostederne har planlagt næste stormøde den 14. november 2019 klokken 19 - 21 på 

Aktivitetscentret Sølund. Det foreslås, at de nye medarbejdere på sundhedsområdet kommer på banen ved 

næste fællesmøde med lokalrådene. 

6: Nyt fra handicaprådet v. Karen Grove: Der er afgivet mange høringssvar, herunder et omfattende svar til 

kvalitetsstandard for §85 området for 2020, hvor handicaprådets indsigelser 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. Der er afgivet høringssvar med bekymringer over budgettet.  Man 

har drøftet god adgang til Himmelbjerget. Et besøg på Kompetencecentret har bekræftet, at deres 

målgruppe især er de psykisk syge, hvis erhvervsmuligheder afsøges.   

   Rådet har besøgt Aktivitet og træning på Kildegården med 

fokus på genoptræning af neurologiske patienter. I hvor høj grad udviklingshæmmede er med i 

målgruppen, er stadig uvist. Fælles drøftelse: På Sølund er det erfaringen, at fysioterapeuterne inspirerer 

plejepersonalet i det daglige arbejde. 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. 

http://www.bostederne.dk/pårørende


7. Sundhed: Vores fokuspunkt er stadig, hvordan de pårørende bliver inddraget, når det er indiceret. Vi har 

stadigvæk ikke drøftet fokuspunktet sundhedskultur i Bostedernes kontraktmål 2019, hvor pårørende ikke 

er nævnt som samarbejdspartnere. Vi mangler også at komme videre med at drøfte pårørendes 

inddragelse ved sundhedstjek, ikke mindst i forberedelsesfasen. Der er jo tale om forskellige 

problemstillinger alt efter borgerens psykiske og fysiske problematik – på Sølund er det for eksempel en 

ukompliceret sag at pårørende deltager i årsmødet, hvor også læge, psykiater og fysioterapeut deltager 

foruden det pædagogiske personale. På bostederne er nogle borgere helst fri for pårørendes indblanding, 

men en stor gruppe vil både acceptere og være tjent med, at de pårørendes viden inddrages. Hidtil har 

mange pårørende været meget aktive i forbindelse med helbredsproblemer, nu er der en ny samarbejds- 

situation efter ansættelse af sundhedspersonale på Bostederne, og det må drøftes. 

7: Sagsbehandling og handleplaner: Med indførelsen af IT-systemet CURA får handleplaner et nyt ansigt i 

Skanderborg. Det kunne være en anledning til generelt at tage ’samarbejdspolitikken’ (Ønsker og Rammer 

for samarbejdet.. fra 2018) op. Hvordan kan kvaliteten af statusmøderne optimeres, så borgeren eller 

dennes partsrepræsentant får lejlighed til at kommentere oplægget til mødet – og således at evt. 

kommentarer indføres i det skriftlige materiale? På Sølund er situationen igen anderledes, idet de fleste 

borgere har værgemål, og der er tradition for at lytte til de pårørende og indføre det i sagsakterne. 

Vi beslutter at gøre opfølgningen af ’Ønsker og Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og 

kommunens ansatte’ til udgangspunkt for vores næste møde med handicapchefen. 

8. Ledsagelse efter § 85 og 97 i serviceloven: Horsens kommune har ændret drastisk på tildeling af 

ledsagelse efter de to paragraffer. Det er stadig svært at finde ud af, hvilke kriterier man arbejder ud fra. OT 

skal til møde i LEV og tager det med der.  

(Efterfølgende: Der er stor forskel på hvordan § 97 bliver fortolket. LEV´s synspunkt er, at en person, der 

kan vise glæde ved ledsagelse er berettiget, mens andre mener, at der skal udtrykkes et klart ønske, hvilket 

ikke er til stede hos de fleste udviklingshæmmede. Derfor er det nu sværere at få/fastholde § 97 

ledsagelse.) 

Næste møde: Tirsdag 28. januar eller 4.februar 2020 dialogmøde med handicapchefen, herefter PRISKmøde 

– vi prøver at få husly på Fælleden. Denise inviterer handicapchefen og giver snarest besked om dato til os, 

Karen vil så tage kontakt om lokale på Fælleden. (Vi kan evt. selv tage forplejning med om aftenen). 

Tirsdag den 28. april 2020 PRISK møde på PØ, onsdag den 2.sept på Solsikken(inkl. dialogmøde), mandag 

den 16. november PRISKmøde på Sølund.    

11.11.2019 BM 

          

   

 


