
Referat fra møde den 9.marts 2020 kl. 10 i Det Lokale Pårørenderåd i Ry og Galten. 

Mødested: Bofællesskabet Skolevej i Galten. 
 
Til stede: Magda Andersen, Annie Svejstrup Olesen og Kristian Skovhus 
Fraværende: Anne Jakobsen og Else K. Jensen 
 

1 Valg af referent og 
ordstyrer 

Referent – Kristian 
Ordstyrer  
 

2 Godkendelse af 
referat fra møde den 
2. december 2019 
 

Referatet godkendt. 
- 
Annie oplyste uddybende, at der sker en opsplitning af MED – 
udvalgene og Område MED – udvalget. Berører ikke Det Lokale 
Pårørenderåd 

3 Siden sidst 
 

 

4 PRISK – valg af 
medlemmer 
 

Else og Magda deltog i seneste PRISK – møde. Der henvises til 
referatet herfra. 
Et emne var udfordringer i pårørendesamarbejdet 

5 Nyt fra Annie 
 

 Ledersituationen på Solsikken, en situation som berører 
hele organisationen. 
Lederen af ”Solsikken” er stoppet. Det sker efter gensidig 
overenskomst. Styrelsen for patientsikkerhed har været på 
kontrol-besøg og påtalt forhold, som bliver udbedret. (kommentar 
tilføjet den 10.03.20, Solsikkens medicinadministration er den 
09.03 blevet godkendt uden kommentarer fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed). 

 Ansættelse af ergoterapeut i projektstilling. 
Der er ansat en ergoterapeut i en projektstilling. Der har vist sig 
meget stor tilfredshed med især hjælp til at finde de rigtige 
hjælpemidler og brugen af disse. 

 Flere nye frivillige. 
Der er etableret en ordning med én ansat i Bofællesskaberne, som 
er kontaktperson for Frivilligforeningen. I Ry er der skabt kontakt 
til to nye frivillig og i Galten arbejdes der på et projekt! Nærmere? 

 Besøg af Arbejdstilsynet. 
Der er varslet besøg af Arbejdstilsynet på Bofællesskabet 
Firkløvervej med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som led i et 
landsdækkende fokus på nedslidning på arbejdsmarkedet. Det 
sker ikke fordi, der er observeret mange større hændelser. Men 
undertiden er der begivenheder, som især over tid kan virke 
belastende for personalet. Det kan være råb, ukvemsord eller 
skub/slag mv. 

 Sammenlægning med Toftegårdsvej, skal vi forsøge at 
udvide Pårørenderådet? 
Enighed om, at vi inviterer Lokale Pårørende på bostedet 
Toftegårdsvej i Hørning til at deltage i arbejdet sammen med Ry 



og Galten. Der kan blive tale om ganske få, - måske kun én 
pårørende til at deltage. 
 
 

6 Næste møde 8. juni 2020 kl. 10 på Bofællesskabet Skolevej i Galten 
Ordstyrer: Kristian 
Referent: Else 
På mødet tages hul på planlægning af fællesmødet i oktober. 

7 Eventuelt 
 

 

8 Referater på 
hjemmesiden 

Godkendte referater sendes til: 
Ida.Ani.Burridge@skanderborg.dk eller 
Jens.maraldo@skanderborg.dk. Som lægger dem på 
hjemmesiden 
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