
  

Referat af det lokale pårørenderåds møde den 9. november 2020 på Poul la Cours vej 29A, Skanderborg. 

Til stede: Lillian Skov(leder), Tove Jørgensen, Stella Lambek og Anni Nielsen(Møllegade 16)samt Benedicte 

Müller (Skrænten), afbud: Birthe Jensen(Poul la Cours vej). 

1. BM vælges som referent, Lillian som ordstyrer. 

2. Referat fra sidste møde 7.09.2020:godkendt. 

3. Punkter til evt.: ’Knaster’. 

4. Den nye coronasituation: Restriktioner, aktiviteter, nye løsninger(virtuelle?). 

LS om restriktioner: Forsamlingspåbud om højst 10 i en forsamling kan i større lokaler erstattes af 

påbud om 4 kvadratmeter per stående og 2 kvadratmeter per siddende person. Det bevirker at 

klubberne må indskrænke antallet af deltagere, der foreløbig udvælges blandt de eksternt boende, 

mens lokaleindretningen tager højde for afstand. Borgere i bofællesskaber må blive hjemme fra 

klubber, medarbejderne følger borgerne. Borgerne må besøge og have besøg af kærester. 

Besøgende skal bære mundbind. Isolation af smittede på særlige isolationstilbud er komplicerede, 

der skal medfølge personale og der er en ikke ubetydelig pris for opholdet. 

 

De pårørende frygter situationen ved øgede restriktioner – allerede i dag er der nedsat aktivitet 

blandt borgerne, der ikke kan besøge andre bofællesskaber, ligesom alle julearrangementer er 

aflyst. Ligeledes er de aktiviteter, der drives af frivilligforeningen, på pause. Så der er brug for gode 

initiativer til at forhindre inaktivitet og nedsat trivsel. 

Det foreslås, at medarbejderne nedsætter en ’aktivitets- task force’, som kommer med ideer til at 

erstatte de manglende aktiviteter og tager højde for en forværret situation. 

Der kunne blive tale om virtuelle løsninger. Desuden fokus på fysisk samt mental aktivitet – som 

klubberne allerede har fokus på, men derfor  for øjeblikket er forbeholdt eksternt boende. Ideerne 

kunne også bruges fremover (eksempler: Film eller aktuelle TV udsendelser efterfulgt af fælles 

drøftelse, fokus på sund mad). 

Coronapengene fra staten til støttecentret er endnu ikke udbetalt. 

 

5 .  Overvægt: de pårørendes bekymringer var fremme ved sidste møde. Der er enighed om, at der 

ikke skal italesættes et påbud om at’ nu skal du tabe sig’, men et forslag til forbedret sundhed. Der 

er forslag blandt de pårørende ud fra egne erfaringer : En borger er begyndt at møde på 

aktivitetscentret en halv time tidligere hver morgen, hvor en medarbejder går med hende ud i 

omegnen – det har allerede medført et pænt vægttab. En anden borger har for egen regning, men 

med støtte fra pårørende, kontakt til en diætist, som holder tæt kontakt over telefonen, og det 



fungerer. En pårørende fortæller, hvordan en yngre søster indøvede sunde madvaner med sin 

udviklingshandicappede storesøster, der flyttede i egen lejlighed, og derved undgik den 

vægtstigning, der meget ofte følger med at flytte hjemmefra. 

Det kunne se ud som om, at en personlig coach, som borgeren har en særlig relation til, er en god 

løsning. Herved kunne den overvægtige også have en fornemmelse af særlig opmærksomhed 

omkring sin person, en form for gevinst i den ellers lidt trælse situation at være blevet overvægtig. 

 

Lillian gør klart, at gode ideer til bekæmpelse af overvægt er velkomne. 

Også i forbindelse med corona epidemien er det blevet tydeligt, hvor alvorligt et helbredsproblem 

overvægt udgør. Det får forhåbentlig stor opmærksomhed ved den gennemgang af de under 

60åriges helbred, der er bevilliget penge til.    

6: Orientering fra Lillian udover det allerede berørte: Der var 3 tomme pladser på PlC, der er flyttet   

to nye borgere ind. 2 medarbejdere på PlC har været coronaramte, men smitten blev straks 

inddæmmet. 

Der afholdes stadig statusmøder i coronatiden. 

Byrådet har besluttet, at Skrænten nedlægges i forbindelse med plejecentrets udvidelse, men der er 

endnu ikke afklaring på det problem, at regionen ejer grunden, og nødigt vil afhænde den. 

  

7:Nyt fra PRISK og Handicaprådet: PRISK har fået afslag fra kommunen på at lade sig repræsentere 

af en pårørende til en borger, der bor i kommunen, mens den pårørende selv bor udenfor 

kommunen. Der arbejdes på en løsning, og der er kommet et nyt medlem af Sølunds bestyrelse, der 

ligesom det nuværende handicaprådsmedlem bor i kommunen. 

Handicaprådet har taget denne afgørelse til efterretning uden drøftelse, idet koncernchefen 

meddelte, at så måtte den plads overgå til Dansk Handicapforbund igen. 

8: Socialtilsyn Midt måtte aflyse det sædvanlige tilsyn, men BM havde meldt sig til samtale, som så 

blev gennemført telefonisk. Oplægget var, om man som pårørende kunne genkende de principper 

og metoder, der anvendes på bostederne. Med udgangspunkt i hjemmesidens oplæg om emnet 

valgte undertegnede at fokusere på følgende: 

 Selvstændiggørelse som mål kan være problematisk for en gruppe, som – det må vist accepteres – 

ikke har selvstændigt initiativ og evne til at opsøge aktiviteter som spidskompetence. Det kræver -

som også påpeget af LS ved mødet- ressourcer til at støtte, og det er svært i en tid, hvor det 

politiske mål er at nedskære støtten til det absolut nødvendige i selvstændighedens navn. Desuden 

var BM inde på, om neuropædagogikken virkelig førte til talentspejdning som anført – og i hvor høj 

grad den var implementeret. Det relation skabende arbejde, som også påpeges som fokusområde 

for Bostederne, står i nogen grad i kontrast til ønsket om rotation blandt medarbejdere for at øge 



dynamikken. Det langvarige kendskab med valide observationer kan svækkes herved. Endelig 

strejfedes den skriftlige dokumentation, som også indgik i rapporten for 2019. 

9. Evt. Forslag om et punkt, der hedder ’knaster’: Små emner, der kan handle om undren og 

forklaringer – denne gang blot en positiv beretning. 

Næste møde mandag den 18. januar 2021, Anni har brød med. BM 13112020 

  


