
Referat fra møde i Pårørenderådet for Støttecentret mandag den 17.01.2022 på P. la Coursvej. 

 Til stede: Lillian Skov, leder. Anni Nielsen, Tove Jørgensen og Stella Lambek (pårørende til eksternt boende), 

Birthe Jensen (pårørende til beboer på P.la Coursvej) og Benedicte Müller (pårørende til beboer på 

Vesterskovvej 8). 

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

2: Referat fra sidste møde: Ingen kommentarer. Punkter til evt.: Anni har 2 punkter. 

3: Lillian orienterer: Der er redigeret i kommunens skrivelse om samarbejde ’Ønsker og Rammer for 

samarbejdet mellem borgere, pårørende samt Skanderborg Kommunes tilbud i sundhed, omsorg og 

handicap’. Der er tilføjet nogle ’Udviklingsspor’. Vi drøfter, hvordan kommunens skrivelse – en slags 

pårørendepolitik - kan blive kendt af flest mulige. Lillian oplyser, at alle medarbejdere er bekendt med den, 

men ikke vikarer. Men hvad med borgerne? De pårørende skal omkring bostedernes hjemmeside, og skal 

specifikt søge efter dem. 

’Ønsker og Rammer’ udleveres til mødedeltagerne af Lillian, og vi aftaler at tage emnet op ved næste møde, 

når alle har haft lejlighed til at læse skrivelsen. Tilsynsrapporten uddeles ligeledes. 

Der er ansat en ny medarbejder, Annie Svejstrup, tidligere leder, der har ønsket at gå tilbage til arbejdet 

som pædagog. 

Der er to ledige pladser på P.la Coursvej. Problemet er, at målgruppen indsnævres, fordi der er tale om § 

105 boliger(Andelsboliger efter lejeloven med begrænset støtte). Samtidig er der forældre, der mangler 

boliger til deres børn, der aldersmæssigt er klar til at flytte hjemmefra. Gruppen drøfter boformer og 

tidspunkt for fraflytning fra hjemmet. 

Coronasituationen er rolig lige nu, en overgang måtte der lukkes et sted, nu ingen restriktioner. 

4: Nyt fra det centrale råd og PRISK: Det centrale råd måtte aflyse stormødet på grund af coronasituationen. 

PRISK har som tidligere drøftet 1.samarbejde med pårørende på bostederne – og 2. forholdet mellem 

funktionsnedsættelse og besparelser. Som pårørende kan vi iagttage funktionsnedsættelser, men ikke med 

sikkerhed relatere det til bestemte nedskæringer, da vi kun kan gisne om forløbet uden besparelser. Men de 

indskrænkede tilbud under coronarestriktionerne satte sig i hvert fald tydelige og langvarige spor. 

5: Sundhed og Fritid: Der er nedsat to sundhedsudvalg - om henholdsvis faste helbredsundersøgelser og 

svær overvægt. Der arbejdes på at få økonomi til musik på bostederne. 

6: Boliger til handicappede drøftes både i handicapråd og PRISKregi. Lokalt har medarbejdere og pårørende 

noteret, hvor stor indflydelse boligen har på hverdagen, illustreret ved flytningen af bofællesskabet 

Skrænten fra et egnet sted, beregnet til at rumme et bofællesskab, til små lejligheder ved siden af hinanden 

med en ikke særlig egnet fælleslejlighed, de skal låse sig ind i. 

7: Evt: Anni ønsker klare linjer for at undgå, at borgere kører med andre borgere i egen bil. Det ligger klart, 

at det ikke lader sig gøre forsikringsmæssigt. Desuden drøftes muligheden for at samtale om problemer i 

klubber, når borgerne har brug for det. 

Næste møde :  4. april. Tove tager brød med. 
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