
Referat af Møde i PRISK d. 12. september 2022 kl. 17:00-20:00 

Solsikken Voerladegård 

 

Deltager: Benedicte Müller, Ole Tonnesen, Aase Lorenzen, Magda Andersen, Karl 
Højbjerg, John Simonsen. 
Afbud fra Karen Grove, Denise Masenet. 

Valg af ordstyrer og 
referent 

Ordstyrer: Benedicte 
Referent: Ole 

Godkendelse af 
dagsorden samt punkter 
til evt. 

Godkendt. 

Gennemgang og 
godkendelse af referat fra 
sidste møde d. 
25.04.2022 

Godkendt. 
 

Kort nyt fra Bostederne 
og Sølund 

Sølund: Det går godt. Der er et stormøde under planlægning. Besparelser kan 
godt mærkes, men det er lykkedes at fastholde mange daglige aktiviteter for 
beboerne. Det er svært at rekruttere og fastholde faglært personale. 
 
Ry-Galten: er i et dødvande efter nedlæggelse af lederstilling og efterfølgende 
omstrukturering. Vi må spørge Thomas Hamann hvordan de gamle 
pårørenderådsmedlemmer bedst kan fortsætte deres virke, evt. i eksisterende 
råd. 
 
Solsikken: Der har været et godt møde med lederen. Hverdagen har været 
stærkt presset i sommer på grund af personalemangel. Der har været 
aktiviteter med bl. a. musik. Der har været feriekoloni. Der har været et 
uanmeldt tilsyn. 
 
Støttecentret: Der har været omrokering af kontaktpersoner, og der har været 
en vis udskiftning blandt pædagogerne. Borgerne har 2 til 3 kontaktpersoner, 
de fleste har bevaret en af de kendte, men ændringerne udløser hos nogle 
borgere en periode med utryghed. Sundhed: Der er ansat en SOSU-assistent på 
fuld tid i stedet for den sygeplejerske, der var på halv tid. Der er en indsats 
mod overvægt på vej, ligesom helbredsundersøgelsen hos lægen formaliseres. 
 
  

Nyt fra Handicaprådet Der er møde d. 13. 09.. Oplæg om boligpolitikken i Skanderborg. 
Ankestyrelsens tilbagevisninger gennemgås. 

Pårørendesamarbejde Se næste punkt. 

Det Centrale Råd 
Samarbejde mellem Prisk 
og Det Centrale Råd. 
 

Strukturen er forskellig for Sølund og Bostederne Skanderborg. På Sølund er 
der en bestyrelse for pårørendeforening og en række lokale råd i afdelingerne. 
På pårørendeforeningens bestyrelsesmøder deltager Sølunds leder fast den 
første time. Fra bestyrelsen sendes (pt. 3) repræsentanter til PRISK. 
På Bostederne er der lokale råd. De sender repræsentanter til PRISK og 
repræsentanter til det Centrale Råd. (Men ikke de samme, så der mangler et 
bindeled). Det Centrale Råd mødes med Fællesskabernes leder 2 gange om 
året. Hidtil har rådet især taget sig af det årlige stormøde, men ændring af 



strukturen er i spil. PRISK mødes 4 gange om året. PRISK har en repræsentant i 
Handicaprådet. 

Funktionsforringelser. 
Status efter stormødet 
for Bostederne 16. juni. 

Debat. Det er for så vidt mere interessant at drøfte forebyggelse og 
vedligehold af funktioner/færdigheder end at drøfte, hvad der er årsagen til at 
tab finder sted – herunder besparelsernes indflydelse på dagligdagen. 
Fra Sølund ytres der bekymring over manglende kontinuitet i observationer på 
grund af skift i personalegruppen. Fra Bostederne fremhæves behov for fokus 
på handleplaner og deres implementering i dagligdagen. Statusmøder bliver 
ikke afholdt, og der er således ikke mulighed for drøftelse og udveksling med 
de pårørende. Der er brug for bevidsthed om funktionsniveau, om at sikre 
viden og sikre struktur. Der skal tages initiativer, vi må drøfte problemerne 
med ledelsen. De tider, hvor de pårørende skal ”give slip”, er forbi.  

Sundhed. Status  De nye sundhedsundersøgelser, hvor de praktiserende læger som 
udgangspunkt møder borgeren på bostedet, er tænkt som forebyggende 
indsats mod ulighed i sundhed. Det er ved flere undersøgelser påvist, at der 
ved systematiske undersøgelser findes en del uopdagede sygdomme blandt 
udviklingshæmmede. I modsætning til forebyggende befolkningsundersøgelser 
blandt danskerne som helhed er det påvist, at helbredsundersøgelser blandt 
udviklingshæmmede, altså også de formodet raske, er gavnlige for denne del 
af befolkningen. Så forhåbentlig bliver disse undersøgelser – i første omgang 
hvert andet år – implementeret efter hensigten. 

Evt. 
 

 

Næste mødedato og sted 28. 11, Sølund. Thomas Hamann, Anne-Marie Kruuse og Morten Ilsøe inviteres. 
Benedicte og Ole laver et oplæg med emner. 

 


