
 

 

Referat af møde i lokalrådet for Støttecenter Skanderborg onsdag den 27.11.2019 på P. la Coursvej. 

Til stede: Anni Nielsen, Tove Jørgensen(Fælleshuset Møllegade/eksterne borgere), Benedicte Müller 

(Skrænten), Henny Aggersbjerg (Toftegårdsvej) på visit. Birthe Jensen (PLC) afbud. Lillian Skov, leder. 

1: Valg af ordstyrer og referent: Lillian ordstyrer, Benedicte referent. 

2: Referat fra mødet 21.8 godkendes. 

3: Lillian orienterer: Værdighedsmidlerne fra ældrepuljen er bl.a. anvendt til et kursus for medarbejdere og 

borgere med henblik på at opmuntre til mere motion og bevægelse. Der har været god tilslutning. Desuden 

har en ergoterapeut været rundt på boenhederne og set på forskellige opgaver. 

4:Sundhed: Både i Ry-Galten og på Solsikken er der ansat en pædagog med SOSUuddannelse, som kan 

forestå de nødvendige opgaver på sundhedsområdet, især medicingivning – et område, som for nylig gav 

anledning til  et påbud fra patientsikkerhedsstyrelsen ved tilsynet på Solsikken. Støttecentret og PØ har 

tilsammen ansat en sygeplejerske 12+12 timer – 6 timer er til resten af organisationen. Lillian understreger, 

at alt sygeplejearbejde bliver administrativt. Pædagogerne kan tage fat i sygeplejersken ved problemer, 

men sygeplejersken skal især tage sig af medicin og de tolv sundhedsindsatser, som skal være beskrevet, 

når man håndterer medicin. Der bliver også tale om visitation til hjælpemidler. Pædagogerne skal fortsat 

ledsage borgerne til sundhedstjek. De pårørendes stilling er ikke ændret ved ansættelsen af 

sundhedspersonale, men det vil nok bevirke, at der kommer andre vinkler på helbredsproblemer generelt.  

5: Statusoplysninger i det nye CURAsystem: Det nye CURAsystem, som erstatter det digitale system, som er 

i brug, indeholder flere oplysninger end det gamle system, herunder helbredsoplysninger. Det giver adgang 

til FMK og interne journalnotater, som kun sundhedspersonalet kan skrive i. Den ’pædagogiske’ del bliver 

mere detaljeret, så man skal føre indsatsområder ind med indsats, delmål, metoder og særlige hensyn. Det 

daglige notat ’alt vel’ erstattes af afrapportering af enkeltfunktioner. Det kræver, at pædagogerne indfører 

de indledende oplysninger og kræver tid i en periode fremover. Det kommer kun indirekte til at få 

indflydelse på oplysningerne i tilslutning til statusmøder.    

Vi har en fælles drøftelse af borgernes og de pårørendes mulighed for at få deres kommentarer med i 

statusoplysningerne, da praksis vist ikke er ensartet. For mange borgeres vedkommende er det lidt af en 

kunst at få de rette oplysninger frem, nogle vil sige det, der forventes – og nogle vil fortælle om den 

virkelighed, de ønsker. Vi taler om det vanskelige i, at sagsbehandleren ikke har det store personlige 

kendskab til borgeren i modsætning til tidligere, og dog skal håndtere bevillinger overfor kommunen. Lillian 

oplyser, at borgeren/partsrepræsentanten skal have tilsendt en § 141 handleplan efter et statusmøde, hvis 

de ønsker det. Det er ikke en praksis, vi som pårørende kender til. 

6: Nyt fra handicaprådet og PRISK. De nye kvalitetsstandarder på ’vores’ borgeres område, nemlig 

servicelovens § 85, kommer til at gælde fra 2020 og er ændret med henblik på besparelser. PRISK’s 

repræsentant i handicaprådet har været aktiv i høringsfasen – det er der kommet ændringer i flere 

formuleringer ud af, men besparelser på aktivitetsområdet samt transport i visse sammenhænge står ved 



magt.  Det væsentlige må herefter blive at holde fast ved, at alle beslutninger om ydelser skal afgøres 

individuelt og at kvalitetsstandarder er vejledende. 

PRISK vil tage den kommunale erklæring om samarbejde mellem borgere, pårørende og medarbejdere op 

på næste møde med handicapchefen, efter at den har eksisteret i snart to år.  

Næste møde onsdag den 11. marts 2020 på PLC. 
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