
 

Referat af møde i det lokale pårørenderåd onsdag den 11.marts 2020 på Poul la Cours vej 29, Skanderborg. 

Til stede: Lillian Skov, afd.leder Støttecentret, Stella Lambek, Anni Nielsen og Tove Jørgensen, alle 

pårørende til eksternt boende med tilknytning til Møllegade 16, Birthe Jensen, pårørende, Poul la Cours vej, 

Benedicte Müller, pårørende Skrænten.   

1: Lillian er ordstyrer, Benedicte referent. 

2: Referat fra sidste møde godkendt. 

3: Lillian orienterer: På grund af coronavirus- situationen kommer der dagligt udmeldinger fra task force på 

Fælleden- der er instrukser for medarbejdere og borgere, som må holde sig hjemme fra aktiviteter. Møder 

og uddannelse for medarbejdere er på pause. 

 Medarbejdere: Der er ansat tre nye pædagoger, to på Poul la Cours vej og en på Skrænten/ Møllegade, 

som erstatning for den ved sidste møde nævnte afgang. Ingen ny leder på Solsikken endnu, Svend 

Lindgaard Olesen samt Rikke fra Pensionatet vikarierer. Solsikken har fået rosende godkendelse fra 

Styrelsen for patientsikkerhed efter ændringer som følge af straks påbudet vedrørende medicin. 

Kontaktpersoner: ikke megen rotation(fra enhed til enhed), men skift indenfor enheden er gennemført, så 

en ud af et team på to eller tre er udskiftet. Lillian finder det medfører flere fordele: Borgerne lærer, at 

forandringer ikke er farlige, pædagogerne lærer at tilpasse sig nye borgere. De pårørende har forskellige 

erfaringer alt efter deres næres psyke. For nogle borgere er det svært, og de pårørende føler, der er brug 

for ekstra støtte i en overgangsperiode.  

Forandringer i organisationen:1. Bofællesskabet Skrænten står overfor en betydelig omvæltning, idet 

grunden, hvor huset står, skal anvendes til udvidelse af plejecentret Dagmargården. Det har været kendt i 

nogen tid, men først nu, da det vides, hvor de skal flytte hen, har borgerne kunnet få besked om 

ændringen. Den endelige bolig bliver på Vesterskovvej, hvor der lige nu bygges. Det bliver 8 lejligheder af 

størrelse som nuværende, hvoraf de to bliver fællesareal og kontor. I en periode på et år vil der være 

midlertidig genhusning i barakker ved siden af Glashuset. Borgerne har fået besked den 17.03, altså efter 

vores møde – men før udsendelse af dette referat. Ændringen synes at være accepteret i stor udstrækning. 

Processen starter vist i slutningen af året.2: Butikken for kunst og håndarbejde i Adelgade er nedlagt og 

erstattet med en rullende udgave, der vil være at finde forskellige steder.3: De nye udviklingsmål er som 

sidste år: Sundhed, frivillighed, neuropædagogik. 

4: Besparelser på transportområdet og nedskæringer på aktivitetsområdet efter ændringer i 

kvalitetsstandarden på § 85 området på grund af besparelser: Transport for eksterne forsøges minimeret, 

men med en tilvænningsperiode- skal afvikles som grundregel. Der er endnu ikke sket ændringer med 

hensyn til, hvor mange dage borgerne er på aktivitetstilbud, for nogen kan der blive tale om ændring fra 

fem dage i aktivitetstilbud til fire dage om ugen. Også her er der tale om en generel regel med mulighed for 

individuelle undtagelser og ret til at klage med anmodning om opsættende virkning. 

5: Sundhed, herunder sundhedstjek og det nye sundhedspersonale: det nye CURA journalsystem 

indeholder mange sundhedsoplysninger, idet der skal udfyldes punkter med diagnoser mm. Ved 



sygdomsepisoder skal der noteres hverdagsobservationer, så der må forventes at komme mere 

systematiske iagttagelser. Den nye sygeplejerske har været ansat siden oktober. Hun har tidligere arbejdet i 

psykiatrien i kontakt med borgere i Horsens. Hun skal bl.a. hjælpe med at få journaliseret de 12 

helbredsområder, der skal være belyst for borgere, der får medicin. 

Sundhedstjek: BM foreslår, at der strammes op på de lægetjek, som allerede findes – men som ikke findes 

for eksterne borgere, hvor de nyligt evaluerede ’pilotundersøgelser’ fra fem kommuner viser hyppige 

uerkendte sygdomme. Lillian er bekymret for tidsforbruget – men én undersøgelse, der er forudgået af 

systematisk helbredssamtale med kontaktpersoner kan godt være sikrere end flere uforberedte 

undersøgelser. Behovet for lægetjek er afhængig af borgerens helbredstilstand og alder. BM foreslår, at de 

pårørende, der alligevel i mange tilfælde bruger en del tid og kræfter på at bistå borgeren i 

helbredsanliggender, bliver rutinemæssigt hørt, hvor det er muligt. At enkelte borgere måske frabeder sig 

indblanding, er vi pårørende klare over, men det afhænger også af, hvad det drejer sig om. 

6: Nyt fra det centrale råd, handicaprådet og PRISK: I det centrale råd har man diskuteret nytten af rådet, 

og det har ført til, at næste møde, der afholdes 12.5, kommer til at omhandle dette emne samt 

vedtægterne for lokale råd- og for det centrale råd, der jo består af en repræsentant fra hvert lokalråd.  

PRISK har stadig pårørendesamarbejde og sundhed på programmet, da koncernchefen først kommer til 

næste møde, som efter planen skal afholdes i slutningen af april. Handicaprådet har haft det årlige 

dialogmøde med det sociale udvalg. BM var suppleant for Karen Grove, PRISK’s repræsentant i 

handicaprådet, og emnet var sundhed for borgere med udviklingshæmning- lige adgang til 

sundhedsydelser. BM fremhævede lægetjek som et redskab, som kunne optimeres – og anbefalede øget 

tværfagligt samarbejde, dels med sundhedsfaglige personer, men også med pårørende. 

Ingen punkter til evt.  

Næste møde i lokalrådet torsdag den 28.maj på Poul la Cours vej. 
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