
Referat af møde i det lokale pårørenderåd for Støttecentret mandag den 4. april 2022 på P. la Cours Vej. 

Til stede: Lillian Skov, leder, Tove Jørgensen, Anni Nielsen, Birthe Jensen og Benedicte Müller, pårørende. 

Afbud: Stella Lambek. 

1. Lillian vælges til ordstyrer, Benedicte til referent. 

2. Referat fra sidste møde godkendt, Benedicte har et punkt om bosted til evt. 

3. Lillian orienterer: Fra 1. april er bostedet på Toftegårdsvej i Hørning tilbage i Støttecentret – de har 

mest været sammen med Ry og Galten, men den fælles lederstilling er nedlagt. Set fra forskellige 

perspektiver kan det være en fordel og en ulempe at ’udtynde’ lederskabet. Der ændres på 

Støttecentrets sundhedsfaglige støtte, idet vores hidtidige sygeplejerske skal arbejde på 

Pensionatet, og Støttecentret i stedet får SOSUassistenten, der hidtil har arbejdet på de nævnte 

steder i Hørning, Ry og Galten. – Der sker stadig besparelser, og klubberne skal skæres 20%ned. Der 

skæres ned på ekstra arrangementer til 6 om året. Netop dette område beklager især de pårørende 

til eksternt boende, de betegner Klubberne som LIVSNERVEN. Det, der skulle hjælpe de eksternt 

boende til selvstændighed, den højt besungne rehabilitering, rammes. Man kunne for eksempel 

ønske der blev holdt madlavningskurser.- Der er sket små personaleændringer i  forbindelse med 

nedskæringerne, men på grund af barsel mm har pædagogerne fået plads indenfor støttecentret. 

 

4. ’Ønsker og Rammer for samarbejde mellem borgere, pårørende samt kommunens tilbud i sundhed, 

omsorg og handicap’ er genoptrykt med få korrektioner og pænere layout. Måske kunne man tale 

med borgerne om noget af indholdet. Dilemmaet selvbestemmelse drøftes. Vi drøfter også den fine 

tilsynsrapport. BM er bekymret over, at der ikke er lejlighed til at påpege områder, der kunne 

forbedres – politikerne kan få det indtryk, at alt er perfekt trods de hårde besparelser gennem 

mange år. 

 

5. Sundhed: Der er kommet to nye sundhedsrapporter, der vedrører udviklingshæmmede. En om 

levealder og dødsårsager – det viser sig, at levealderen for udviklingshæmmede er yderligere 

forkortet i forhold til normalbefolkningen og nu er 20år kortere end resten af danskernes levealder. 

Dødsårsagerne er langt hen ad vejen som befolkningens, dog med markant overdødelighed af 

diabetes, epilepsi og infektioner. Derudover foreligger der en rapport om, at udviklingshæmmede 

kvinder ikke bliver undersøgt for brystkræft i nær samme omfang som andre kvinder. 

Organisationen af sundhedsfagligt personale drøftes, hjemmesygeplejen i Skanderborg kan 

tilkaldes i aftentimerne.    

 

6. Det centrale Råd har haft møde med den nye leder af Fællesskaberne Thomas Hamann med 

orientering om den nye personalestruktur, og der er aftalt møde for de lokale pårørenderåd og 

lederne den 16. juni efter flere aflysninger på grund af corona. PRISK har også haft aflysninger på 

grund af corona, men har sendt to borgerforslag til budgettet, der skulle afleveres inden 28. marts. 

De handlede om henholdsvis akut beredskab ved sygdom (ledsagelse på sygehus) og meningsfuld 

fritid blandt andet set i lyset af, at frivilligkoordinatorernes løn fra en særlig pulje ophører per 1. juli 



og at takstsystemet vanskeliggør pædagogernes deltagelse/ledsagelse af borgere til 

fritidsaktiviteter. 

 

7. Knaster: Genoptagelse af statusmøder efter coronapause – der er dog afholdt videomøder, men 

ellers har de pårørende oplevet en lang periode siden sidste statusmøde, som indkaldes af 

sagsbehandleren. Aktiviteter: Blandt de pårørende på mødet opleves, at der er en del tilbud, men 

også mange individuelle hensyn og holdninger. Dokumentation: se evt. 

 

8. Evt: Bofællesskabet Skrænten bor de næste år i de små lejligheder på Vesterskovvej, men skal 

herefter flytte til det hjørne af den nye del af plejecentret, hvis udvidelse var skyld i nedrivningen af 

det ’gamle’ Skrænten (fra 2000). Det bekymrer især, at der ikke er afsat plads til kontoret. Den 

betydelige del af pædagogernes arbejde, der finder sted ved skrivebordet, skal nu foregå et andet 

sted. Hele det element af tryghed, der ligger i, at ’der er en pædagog til stede’ er hermed 

forsvundet. Forældregruppen vil tage sagen op. 

 

9. Næste møde 29. august. Birthe tager brød med. 

 

BM 10042022.   

   

 


