
Referat fra møde i PRISK 

2.september 2020 på Solsikken 

Deltagere: Koncernchef Lis Kaastrup, kontraktholder Svend 
Lindegaard og Leder på Sølund Anna – Marie Kruse 
deltog i mødet fra 16-17. 
 
Denise (Solsikken), Aase Sølund), Benedicte 
(Støttecenteret), Magda (Brunhøj), Ole (Solsikken) 
samt Else (Brunhøj) afholdt derefter ordinært 
PRISK-møde fra 17-20. 
 

Dialogmødet Lis orienterer: 
Budgetforhandlingerne pågår fortsat. Der er en 
økonomiske handleplan for driften på ca. 7 mill..  
 
Der er af Økonomiudvalget nedsat et udvalg med 
det kommissorium at få analyseret udgifterne 
mhp. mulige sparemuligheder eller justeringer.  
 
Helhedsplanen er genstartet. Der er ikke udsigt til 
tomme pladser. Snarere tværtimod.  
 
Covid Task Force fungerer stadigt.  
  
Der foreligger et notat om ” det gode samarbejde”, 
som er under udarbejdelse, efter at ledere har 
arbejdet med temaet et år. 
 
Der er ansøgt om et beløb til undersøgelse af de 
under 65-åriges sundhedstilstand. Lidt a la den der 
blev udfærdiget de +65-årige. 
 
Ledere har indsendt en rapport til KKR angående 
opfølgning af Corona-forløbet. Der blev givet 
udtryk fra PRISK, at det kunne have været ønskeligt 
om udviklingshandicappede og disses pårørende 
havde været inddraget i denne besvarelse mhp. at 
få disses opfattelser medinddraget. 
 
Derefter dialog bordet rundt. 
 

Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer: Denise. Referent: Else 
 

Godkendelse af dagsorden samt punkter til evt. Dagsorden godkendt. 
Punkter til evt.: Prisk vedtægter 
                             Opfølgning på møde med ledere   



               

Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste 
møde  

Godkendelse af referater fra 11/6 20 samt 28/1 20. 
Efter ønske sendes begge referater til de 
deltagende ledere. 
 

Kort nyt fra Bostederne og Sølund Punktet er i korte træk. Læs gerne hele referaterne 
på bostedernes hjemmeside. 
Generelt for bostederne har møderne primært 
omhandlet Corona og den indvirkning, denne har 
og har haft på vores pårørendes dagligdag. 
Samarbejdet har lidt under det manglende nærvær 
mellem vores pårørende, familien og personalet. 
Denise kontakter Karen mhp. en ny 
rådsrepræsentant fra Pensionatet til PRISK. 
Sølund: 
Der var generalforsamling i pårørendeforeningen i 
aftes. Konstituering vil ske i oktober. Mange nye 
medlemmer til Pårørenderådet. Sølund har en 
Facebookside, Hjemmeside og der sælges støtteøl i 
butikkerne. 
Der arbejdes på at få en Boligforening op at stå.  
 

Det Centrale råd: 
Repræsentanter: 
Ry-Galten: Else Jensen 
Støttecenteret: Birthe Jensen 
Pensionatet/Kilden: Sine Baggesen 
Solsikken: Anders Jørgensen 
Leder: Svend Lindgaard Olesen 

Næste møde er den 21. september. Dagsorden vil 
omhandle: 
”Corona erfaringer og vildfarelser m.m. og 
planlægge Stormødet, som nok også skal indeholde 
plads til en snak og frustrationer m.m. omkring 
Corona forbud og regler m.m.m.” 
Mødedatoen for Stormødet er den 5. november 
2020 kl. 19.30. 
Fællesmødet for alle Pårørenderåd er udskudt til 
foråret – 21. 
 

Nyt fra LEV  
 

Besparelser på budgetter på Bostederne i 
Skanderborg og på Sølund de kommende år:  
 

Budgettet er endnu ikke færdigbehandlet. 

Pårørendesamarbejdet: 
 

”Ønsker for rammer og samarbejdet mellem 
borgere og pårørende” må være det notat om det 
gode samarbejde, Lis omtalte, som nu er under 
bearbejdelse. 
 

Evt.: Prisk vedtægter:  
Else samler op fra sidst vi arbejdede med dette, 
som forberedelse til det aflyste fællesmøde for alle 
pårørenderåd i foråret og mailer det rundt mhp. 
kommentarer mv. Disse returneres til Ole og Else 
mhp. opsamling og sammenfatning. 



 
Opfølgning med ledere: I evaluering af dagens 
dialogmøde med ledere rejste forslaget om, det 
kunne have relevans og være et ønske, at ledere 
deltog i PRISK møder for eksempel sammen med 
sundhedsfagligt personale? 
 

Næste møde 16. november 2020 på Sølund 
 

 

 

 

 

 

 


