
Dagsorden  og referat fra møde i PRISK  
D.. 16  november   2020   kl. 17-20, på Sølund 

 
 

1.Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer Aase 
ref. Denise  
tilstede: 
Aase Lorenzen (Landsbyen Sølund),John Simonsen 
(landsbyen Sølund) Else Jensen og Magda Andersen (Ry-
Galten) Benedicte Müller (Støttecenteret) Denise Masanet 
og Ole Tonnesen (Solsikken) ,  (Pensionatet og Kilden, 
mangler repræsentant i PRISK), 
 
 

2.Godkendelse af dagsorden samt punkter til evt.  
 

dagsorden godkendt. 
 
punkt til evt: at  referaterne fra lokalrådsmøderne  bliver 
lagt på hjemmesiden. Der drøftes hvem der lægger på 
Bostedernes  hjemmesider. 
Der er usikkerhed på om referater fra PRISK ligger på 
Sølunds hjemmeside.  
punkt til evt.  
Der ønskes erfaringsudveksling omkring rengøring på 
Bostederne og Sølund i Corona tider.  
 

3. Gennemgang og godkendelse af referat fra 
sidste møde i september 2020  

 

Tilføjelse til kort nyt fra Bostederne:  
Denise har ikke haft kontakt til tidligere PRISKmedlem fra 
Pensionatet mhp  at hverve nyt medlem til PRISK. 
Benedicte følger op på dette.  
 
Referatet. Godkendt. 
 
 

4. Kort nyt fra 
Bostederne, Støttecenter  og Sølund.  

o  Socialtilsyn på 
Bostederne, støttecenter og 
Sølund  

 

Pårørenderåd i Ry/Galten: 
Pårørende oplever funktionstab hos deres pårørende , 
Corona har gjort dette endnu mere synligt.  
Der er bekymring for budgetter der bliver beskåret , 
pårørende er for tavse om de konsekvenser det medfører. 
Besparelser på de 3 bosteder svarer til en fuldtidsstilling fra 
nytår. Fremover skal det ikke hedde hjemmedag det 
kommer til at hedde Bostøtte, den vil blive differentieret i 
fht den takst borgeren er indskrevet med. 
Handleplansmøder bliver endnu mere vigtige. Personalet er 
udfordret, på bostederne, der skal spares , dække hinandens 
vagter  mm  
I forhold til at stormødet blev aflyst er der, som erstatning 
for de fysiske møder med pårørende, i år planlagt eller 
allerede sendt skriftlige beretninger fra lokalrådet.   
 
 
Solsikken: 
Seneste møde afholdt 2 november, referat er endnu ikke 
lagt på hjemmesiden.  
Der er optagethed af Corona og det stigende smittetal. Så 
vidt det vil være muligt testes og isoleres eventuelle 



smittede i egen bolig. Endnu er ingen borgere på 
bostederne blevet smittet. 
Ændringer i struktur omkring hjemmedagene har vakt en del 
spørgsmål, Solsikken arbejder på det. 
Ledelsen oplyser at det ikke nødvendigvis ligger i 
pædagogiske handleplan at der gøres rent , beboerne må 
her betale for rengøring der ligger ud over  overflader, gulve 
og  badeværelse. 
Nye medarbejder tilbydes uddannelse i neuropædagogik.  
Kontaktpersonfunktion er drøftet og bekymringer  hos 
pårørende ,går på tab af viden og overlevering af 
livshistorier når der skiftes kontaktpædagog og ved 
personaleskift. 
 
Lederstilling til Solsikken slås op om tidligst et år.  
På dette møde, ønskede pårørende drøftelse af tema 
omkring  retten til selvbestemmelse, at kommunikere, at 
komme ud, være i fællesskaber. Frivillighed og 
ledsageordning blev også drøftet. 
 
Støttecenter: 
Seneste møde var d. 9 november. 
Covid og frustrationer heromkring  var på dagsorden. Bla en 
ny corona og restriktioner, med forslag om at der tages 
højde for at planlægge hvordan, der kan kompenseres for 
tabte aktiviteter.  Der er færre aktiviteter, der lægges ind 
under besparelser . Rådet kom med forslag til  nye 
aktiviteter ved en evt ny coronabølge og eventuelle 
restriktioner. 
 
Pårørende har opmærksomhed på – og er bekymrede over 
problemet med den stigende vægtøgning hos beboerne. 
Vægtøgning er blevet endnu mere aktuel som en 
helbredsrisiko  i disse tider med Corona . 
De pårørende  prøvede  at belyse dette problem med 
konkrete forslag og har også selv afprøvet forskellige tiltag 
hos-og sammen med  deres egne nære for at forebygge og 
behandle overvægt Rådet vil fastholde fokus på løsninger og 
på sundhedsfremmende tiltag. 
 
 
Sølund: 
Seneste møde 1.ste oktober nyt medlem til PRISK blev 
hvervet, John. 
 
Man er optaget af hvordan pårørende synliggør sig. Ved 
seneste generalforsamling kom der 3 nye medlemmer til 
bestyrelsen. Der er ansat 2 nye læger, der er ansat 2 
deltidslæger til regionsklinik, der er fuld dækning i egen 
klinik. Der har været en del administrativ arbejde forbundet, 
med bl.a at indhente samtykke. Det er nu godkendt til at 
være en regional lægeklinik. Der er ved at blive bygget en 
børnehave, det medfører en del trafikale udfordringer i fht 
at Sølund ikke bliver en gennemgangsvej til den nye 
børnehave.  



Der søges, at  finde fælles pårørende arrangementer til at 
udnytte landsbyen og landsbyens faciliteter til tværhuse- og  
fællesskabende aktiviteter.  
 
Socialtilsynet har været på Sølund, Solsikken,  
tilsyn på Støttecenter blev aflyst pga corona.  
Pårørende har haft mulighed for at bidrage  til rapporten 
gennem telefoninterview . Der er enkelte pårørende der har 
benyttet sig muligheden. 
Den udarbejde rapport vil blive offentliggjort på 
bostedernes hjemmeside.  
 

5. Nyt fra Handicaprådet - fremtidige tiltag 
på sundhedsområdet.  
Drøftelse af afslaget vedr.: Dispensation 
for deltagelse i Handicaprådet  
 

Benedicte sidder i Handicaprådet frem til næste 
kommunalvalg.  
Suppleant  for Benedicte er John Simonsen 

 
Kontaktoplysninger opdateres.  

 
Drøftelse af afslaget vedr.: Dispensation for deltagelse i 
Handicaprådet  
PRISK har én plads i handicaprådet. 
Lovgivning siger at medlemmer i Handicaprådet skal have 
bopæl i Skanderborg Kommune.  
 
PRISK mener dét er et problem og at det skaber  ulighed, i 
og med at ikke alle borgere har lige  mulighed for at bringe – 
og få bragt stemme ind i kommunernes Handicapråd                                                    
PRISK repræsenterer  borgere med bopæl  i Skanderborg 
Kommune på Bostederne og Sølund, bl.a gennem værgemål 
og partsrepræsentation. 
Medlemmer af PRISK kan have   bopæl i  i hhv Skanderborg 
kommune og i øvrige kommuner.  
Lovgivningen fortæller os , at der kræves andre instanser og 
indsatser, for at give muligheder her , hvor der er åbenlyse 
dilemmaer. 
PRISK arbejder videre med det. 

 
I budget 2021 er der afsat  250.000 kr. til undersøgelse af 
sundhedstjek og sundhedstilstand hos  de under 60 årige på  
Bostederne. ( De over 60-årige blev gennemgået tidligere) 
Benedicte foretager opfølgning via sin plads i 
Handicaprådet. Handicaprådet har i deres høringssvar til 
budgetpunktet lagt op til at følge sagen. 

 
 

6. Besparelser på budgettet på Bostederne 
Skanderborg og Sølund i de kommende år.  
 

Intet nyt fra Sølund 
Ry/Galten : Besparelser vil medføre tab af én fuldtidsstilling. 
de planlagte besparelser  berører bla dagtilbud og 
aktiviteter  
 

7 Pårørendesamarbejde  
a. Bevillinger og dokumentation  

o Statusmøder,  Handle
planer og  målarbejde    
o Ledsagelse §97 og 
§85, https://www.lev.dk/nyheder/

2020/oktober/ny-undersoegelse-

Pårørende oplever  at skulle være meget bevidste og 
opmærksomme på hvad der bevilliges og hvad der beskrives 
af behov i handleplanen.  
 
På Sølund opleves at der er synlighed i handleplansarbejdet 
og mål og formål. Pårørende involveres og medinddrages . 
 

https://www.lev.dk/nyheder/2020/oktober/ny-undersoegelse-muligheder-for-ledsagelse-er-under-al-kritik?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=lev_nyhedsbrev_211020&utm_content=2020-10-25
https://www.lev.dk/nyheder/2020/oktober/ny-undersoegelse-muligheder-for-ledsagelse-er-under-al-kritik?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=lev_nyhedsbrev_211020&utm_content=2020-10-25


muligheder-for-ledsagelse-er-
under-al-
kritik?utm_source=emailmarketing
&utm_medium=email&utm_campa
ign=lev_nyhedsbrev_211020&utm_
content=2020-10-
25   (tryk ctrl+klik for at følge 
linket)  

  
b. Det gode samarbejde med 
pårørende, https://www.skanderborg.
dk/Files/Files/Pleje_-omsorg_-
hjaelpemidler/Samarbejde-med-
paaroerende/Oensker-og-rammer-for-
samarbejdet-med-borgere-og-
paroerende.pdf  

Drøftelse af involvering,  
medinddraglelse og 
selvbestemmelse   

 

på Bostederne er der forskellige opfattelser af involveriing 
og den røde tråd i samarbejdet omkring handleplan og 
målarbejde.  
Pårørende repræsenterer borgerne bl.a gennem 
familieskab, ved  værgemål og/eller partsrepræsentation og 
oplever  vanskeligheder med at opnå lydhørhed.  
 
Ledsagelse efter § 97 eller §85 kræver særlig bevågenhed 
under handleplansmøder .  
Ledsagelse er et højaktuelt tema og der kan gennem linket 
til venstre findes nyttig information omkring rettigheder og 
muligheder for ledsagelse, selvvalgt og individuel ledsagelse.  
 
Rammerne for pårørendesamarbejdet er velbeskrevet. Der 
kunne ønskes fra PRISK at der i evaluering af 
pårørendesamarbejde sidder et  medlem af PRISK.  
 

8. Gennemgang af vedtægter for PRISK  
 

punktet udsættes.  
Der er nedsat en gruppen til at revidere vedtægter. Gruppen 
består af Else, Ole og Denise 

9. Planlægning af næste års møder  
10.  

25/1,  27/4, 8/9, 22/11 

11. Invitation af  koncernchefen og 
andre for år 2021  

 
 

25/1 og 8/9 

12. Evt. Referaterne fra lokalrådsmøderne  bliver lagt på 
hjemmesiden. Der drøftes hvem der lægger på Bostedernes  
hjemmesider. Der er usikkerhed på om referater fra PRISK 
ligger på Sølunds hjemmeside.  
Punktet er et opfølgningspunkt. 
 
Rengøring på Bostederne og Sølund i Corona tider.  
der blev udvekslet erfaringer og undren over, at der f.eks et 
sted anvendes vådservietter til hudpleje til at aftørre 
overflader. Der blev i drøftelsen skelnet mellem den 
almindelige rengøring og særlige forholdsregler  som fx 
aftørring af dørhåndtag, kontakter , overflader mm. 
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