
 

Referat af møde i det lokale pårørenderåd for Støttecentret Skanderborg mandag den 15.6.2020. 

Deltagere: Lillian Skov, leder. Anni Nielsen, Tove Jørgensen og Stella Lambek(Møllegade), Benedicte Müller 

(Skrænten). Afbud: Birthe Jensen(P la Cours vej). 

Mødets første og største punkt var coronatiden belyst fra forskellige sider(pårørende, ansatte, borgere)og 

med særlig vægt på information, kommunikation og aktiviteter. Det skal fremhæves, at ingen har været 

coronasyge. 

 Information: De pårørende har alle savnet flere informationer om, hvad der skete både på bosteder og for 

de eksterne borgere. Det gælder både information om hvad der var tilladt for borgere og pårørende – og 

hvad der i praksis foregik. Basis for de skrivelser, der er kommet fra ledelsen, har været lovbekendtgørelser 

og retningslinjer fra mange instanser, men med Corona Task Force Skanderborg som øverste myndighed. 

Det har været svært at følge vejen fra bekendtgørelse til praksis. Besøgsforbud på bosteder har vi fuld 

respekt for, men det har været en vanskelig opgave for de ansatte at administrere de lempelser, der henad 

vejen har været- også for besøg i hjemmet og på bosteder. 

Kommunikation: Vi pårørende kunne have ønsket os mere kontakt omkring aktiviteter og mangel på 

samme på bosteder og for de eksternt boende. En pårørende karakteriserer det som de eksternt boende var 

’på herrens mark’, næsten alle pårørende har oplevet at de nære pårørendes afhængighed af dem øgedes 

mærkbart i form af daglige besøg, mange telefonsamtaler mm. Der manglede struktur i hverdagen ikke 

mindst for dem, der ikke havde den vanlige daglige beskæftigelse, men også på grund af manglende støtte i 

hjemmet. Det fremgår af Lillians forklaring, at der indledningsvis var et nødberedskab, fordi raske ansatte 

skulle være i baghånden ved smitte blandt medarbejdere – senere kom der flere medarbejdere på banen 

med øget aktivitet til følge på forskellige områder. Det havde været hjælpsomt at være bedre orienteret for 

de pårørende. 

Aktiviteter: De pårørende efterlyser – hvis der skulle komme en anden bølge corona- alternative løsninger 

for fysisk og psykisk aktivitet, da aflysningen af de sædvanlige aktiviteter har medført både den omtalte 

manglende struktur og i nogen grad forringet funktionsniveau for nogle borgere. Et samarbejde mellem 

aktive pårørende og medarbejdere kunne bringe nye ideer, for eksempel har en borger haft glæde af en gå-

ap, hvor man går sammen, men hver for sig. Lillian kan melde, at der i høj grad er en ny virkelighed fra 

næste uge med cafe og klub, men stadig med afstand og hygiejnekrav. Det har været tydeligt, i hvor høj grad 

klubtilbud er en central del af de eksternt boendes liv. 

Lillian orienterer: Man begynder igen at arbejde med OCN beviser. Fra 1.10 skæres der ned ifølge den nye 

kvalitetsstandard: Alle skal ned på 80 % arbejde. Man gør fra pårørendeside opmærksom på, at det stadig 

skal ske efter en individuel vurdering, at det skal meddeles skriftligt, og at man skal huske at bede om 

opsættende virkning af en evt. klage. Der ændres på transport muligheder for de eksterne. Udover det skal 

der skal spares mange penge, og lederne er opfordret til at komme med ideer. Der opereres også med at 

udnytte § 82 i serviceloven med 120 min/uge gruppebaseret støtte. 

Mødeformen i dag med mere fælles drøftelse og orientering med dialog til sidst har fungeret fint. 
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