
 

Referat af møde i det lokale pårørenderåd mandag den 7. september 2020 på P. la Coursvej 29, 

Skanderborg. 

Deltagere: Lillian(leder), Birthe(PlaCoursvej), Anni og Tove(Møllegade), Benedicte(Skrænten) Afbud: Stella. 

1: Birthe vælges som ordstyrer, Benedicte referent. 

2: Godkendelse af referater fra 11.3 og 15.6. Under dette punkt drøftes de coronafrustrationer, som kom til 

udtryk ved sidste møde og de problemer, det afspejler og medfører. Lillian opfordrer til at de pårørende 

ringer, hvis en ny bølge skulle medføre behov for orientering om dagligdagen hos de pårørende. 

 3: Dokumentation: Sagen rejses på grund af en erfaring om manglende dokumentation om handleplan 

tilgængelig for pædagoger vedrørende en eksternt boende. Det drøftes, hvad der foreligger efter et 

statusmøde. Der kommer en bestilling omfattende indsatsformål og indsatsmål fra sagsbehandleren. Den 

kan være ganske kortfattet. Det følges op af en handleplan med handleplansanvisninger på stedet, hvorfra 

ydelsen udgår. I det omfang, der er tale om arbejdsnotater, er handleplansanvisninger ikke tilgængelige for 

andre end personalet. I forbindelse med dokumentation fremhæves behovet for, at statusoplysninger 

rutinemæssigt forsynes med kommentarer fra borger og pårørende. 

4: Sundhed: Kun autoriserede har adgang til medicindelen FMK i det nye CURAsystem.  Alle borgere, der 

modtager sundhedsydelser(har helbredsproblemer)skal have de 12 punkter vedrørende helbred udfyldt 

som foreskrevet af patientsikkerhedsstyrelsen – evt. kan man skrive ’ikke bemærket ’i en rubrik. Al medicin 

skal noteres, herunder medicin ved behov – såkaldt p.n.medicin- og der skal følges op på virkningen. Før 

sundhedstjek hos lægen ser medarbejderen på det noterede, men der gennemføres ikke rutinemæssigt 

forberedende samtale. Lægetjek er et tilbud også for de eksterne, men ikke alle har brug for det, 

eksempelvis unge uden helbredsproblemer. Undersøgelser viser, at helbredstjek af udviklingshæmmede 

generelt er nyttige – i modsætning til normalbefolkningen, hvor rutineundersøgelser uden symptomer eller 

sygdom ikke giver mening. Under dette punkt nævnes det, hvor svært et problem overvægt og overspisning 

er, også for de pårørende. Det er svært at løse, kommunens diætister vil gerne hjælpe, men der ikke 

specialhold for udviklingshæmmede. 

5: Lillian orienterer: CURA er et dokumentationssystem, som hele tiden er under udvikling.                                               

Til efteråret kommer der skærme med nyheder, aktiviteter, madbestilling mm(IBGsystem), som borgerne 

skal lære at benytte. En testgruppe skal lave en månedsplan. 

Fra 1. oktober iværksættes nedskrivningen af aktiviteter til 80%. Der er udsendt skriftlige meddelelser med 

klagemulighed.   

6: Nyt fra Rådene: Stormøde planlægges af det centrale råd den 5. november. PRISK har holdt møde med 

koncernchefen den 2. september. Der er en skrivelse undervejs om ’det gode samarbejde.’ Der er ansøgt om 

midler til undersøgelse af de under 65åriges sundhedstilstand i lighed med hvad der blev gennemført 

vedrørende de over 65årige. Der er nedsat et udvalg, der skal analysere udgifterne på handicapområdet og 

komme med forslag. PRISK vil sende kommunen en anmodning om dispensation, så pårørende med bopæl 

udenfor Skanderborg kommune – men er pårørende til borgere, der bor på kommunens tilbud- kan blive 



medlemmer af handicaprådet. For øjeblikket er Benedicte igen medlem af handicaprådet, da hun som 

suppleant måtte træde ind efter Karens Groves fratrædelse efter eget ønske. Handicaprådet skal behandle 

budget kort før den 17. september, hvor der er høringsfrist, da det først fremsendes på det tidspunkt. 

7: Evt: Der er kommet 35.000 kroner til Støttecentret af den pulje, som staten uddeler til kommunerne i 

forbindelse med corona. 

Næste møde: Mandag den 9. november på PLC. 
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