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 Referat af møde i pårørenderådet for Støttecentret Skanderborg onsdag den 21.august 2019 på Poul la    

Cours Vej 29a, Skanderborg, klokken 17-19. Deltagere: Lillian(leder), Anni Nielsen og Tove Jørgensen 

(pårørende tilknyttet Møllegade 16), Birthe Jensen(tilknyttet PLC) og Benedicte Müller(tilknyttet Skrænten).  

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

2. Gennemgang af referat fra sidste møde: Vi besluttede som pårørende at skrive til kommunen om 

de påtænkte besparelser på klubområdet, som fremgår af den såkaldte beredskabsplan. Det gjorde 

vi den 12.8, og skrivelsen er sendt til socialudvalg, handicapråd og byråd. Vi påpeger det uheldige i 

besparelse på netop dette område. Det vil ramme dem, der i forvejen har meget beskeden støtte 

og efter vores erfaringer føre til isolation, dårligere trivsel og funktionsnedsættelse. 

  

Vi drøfter endvidere, hvordan arbejdsdelingen i Beskæftigelse og sundhed er i forhold til 

Kompetencecentret. Selvom der er tale om myndighed og Udfører er arbejdsdelingen ikke adskilt 

på samme måde som fagsekretariatet ældre og handicap overfor kontraktholderne på dette 

område. Vi har som pårørende indtryk af, at der mangler information til forældre om muligheder 

for deres udviklingshæmmede barn, der snart er voksent – og der mangler penge hos den unge 

over 18 år, der modtager uddannelsesstøtte, til at realisere muligheder- for eksempel flytte 

hjemmefra. 

   

3. Lillian orienterer: Stille sommer uden store problemer. Der har været en fast ’roterende’ vikar. 

Arbejdsmiljøtilsynet har været på PLC og har vurderet, at arbejdsmiljøet var fint både fysisk og 

psykisk. 

Støttecentrets borgere skal have statusmøder i aug. - sept. – oktober. Vi drøfter vigtigheden af, at 

evt nedskæringer i støtten til den enkelte skal ledsages af en skriftlig begrundelse samt en 

klagevejledning. En evt. klage– som regel fra pårørende eller andre støttepersoner -skal indeholde 

en anmodning om, at klagen får opsættende virkning. Det er bladet LEV, der er kommet med denne 

anvisning – men faktisk har sagsbehandleren vel oplysningspligt? 

 I sammenhæng med nedsættelser af takst og støtte drøftes det, at medarbejdernes beskrivelser af 

den udviklingshæmmede borger som oplæg til statusmøder i en hel anden grad end før sætter 

fokus på det, borgeren ikke kan. Som forældre kan man blive noget nedslået ved læsningen, når 

man i årevis har vænnet sig til den ressourcepåpegende tilgang.  Men pengene følger problemerne, 

der må beskrives – så det må vi vænne os til som pårørende. Vi skal nok skrive om det i vores spalte 

i avisen. 

Der er bekymring over, at de nye forslag til kvalitetsstandarder lukker kassen i for socialpædagogisk 

transport i biler. I sammenhæng med, ar det er forbudt at kræve penge til transporten fra 

borgeren, kan man kun befrygte, at det har konsekvenser i form af isolation mm. – svømmeholdets 

fremtid? 

Til efteråret skal det nye journaliserings system CURA implementeres. Det indebære nye 

handlingsplaner og at det medicinske aspekt skal ind i billedet. 
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4. Sundhed: Støttecentret og pensionatet får ansat en sygeplejerske 2*6 timer hver, de resterende 

timer i ansættelsen er over hele støttecentret. Desuden skal en SOSUassistent ansættes i 

kombistiling på Solsikken og Pensionatet. Pædagogerne, evt pårørende- og ikke sygeplejersken, skal 

stadig gå med til lægetjek som dem, der kender den enkelte samt indhente relevante oplysninger 

inden. Men det er SOSUass. og sygeplejersker der skal journalføre i CURA. 

Sundhedsdagen er løbet af stablen i dag – og det gik fint.  

 

5. Værdighedsmidlerne til øget sundhed blandt +60årige: Der er kommet en skriftlig afrapportering 

fra sygeplejerske Annette Frederiksen, som understreger, at sundhedstilstanden hos de 

undersøgte/ interviewede generelt er god. Der fremsættes forslag til yderligere forbedringer, 

herunder et sundhedsfagligt blik især på de borgere, der har flere handicaps samt bevægelse 

iværksat på borgernes præmisser. Forløbspakker over to år anbefales, ligesom 

kompetenceudvikling blandt personalet omkring aldring, demens og observation af symptomer. 

 

6. Nyt fra PRISK , handicapråd og det centrale råd: PRISK vil gerne drøfte fokuspunktet sundhedskultur 

på det næste møde, det centrale råd inviterer til. Både handicaprådet og PRISK vil beskæftige sig 

med forslaget til nye kvalitetsstandarder på handicapområdet, som blandt andet vil indføre mindst 

indgribende foranstaltning som den røde tråd i bevillinger – det må påpeges, at dette princip ikke 

er i overensstemmelse med kompensationsprincippet, som gælder i dansk handicappolitik. 

Handicaprådet får forslaget i høring. 

 

7. Evt: Eventaftenen fastholdes trods beskeden tilslutning sidst – dato den 29. oktober. Programmet 

må gerne være hyggeligt samvær med billeder fra året der gik- plus lidt fra pædagogernes faglige 

verden. 

 

8. Næste møde 27.11. Anni tager brød med. Benedicte sender dagsorden. 

 

26.08.2019 BM  

 

 


