
Referat fra møde i PRISK  d. 28 november 2022 kl. 17:00-20:00 

På Sølund 

 

Deltager: John Simonsen, Magda Andersen , Benedicte Müller, karl , Kristian Skovhus, 
Karen Grove, Aase Lorenzen, Denise Masanet 
Afbud fra Ole Tonnesen 

Valg af ordstyrer og 
referent 

Ordstyrer, John 
Referent, Denise 

Godkendelse af 
dagsorden samt punkter 
til evt. 

Dagsorden godkendt 
Punkt til evt: Sundhed og lovgivning ved Benedicte 

Gennemgang og 
godkendelse af referat fra 
sidste møde d. 12/9-22 

Ingen kommentarer 

Kort nyt fra Bostederne 
og Sølund 

Ry/Galten:  Der er fortsat uvished for hvordan,  et lokalt pårørenderåd kan 
fungere under eksisterende vilkår med de strukturelle ledelsesændringer. 
Støttecenter: Der drøftes statusmøder, hyppighed og nødvendighed af at de 
afholdes regelmæssigt 
Pensionatet: Det har ikke været muligt at afholde møder pga af for lille 
tilslutning til, at det kunne gennemføres. Der mangles stadig at få konsolideret 
rådet. 
Solsikken: lokalrådsmødet er udsat til 14 december 
Sølund: pårørendeforeningen har været medværter ved et stormøde med 
temaet,  gentle teaching, den pædagogske indsats.  
Der er planlagt julefest juleslik og julemandsuddeling.  
Der er fokus på at indhente samtykke til at indsætte fotos af beboere i 
beboerbladet og generelt. 
Magt anvendelser og indberetninger har været drøftet overordne,t og hvad 
socialstyrelsens krav betyder for arbejdsmiljø og timeforbrug.  

Opfølgning fra Dialog 
møde  

Oplæg vedr Kristian og Denise er vedhæftet som hhv bilag 1 og bilag 2 
Der var efterfølgende drøftelser. 
Aftalt på mødet: Thomas Hamann inviterer PRISK medlemmer fra Bostederne  
til dialog  hvor strukturen for pårørendesamarbejdet, lokalråd og vedtægter 
kan drøftes og gentænkes. 
Det blev aftalt at der på kommende dagsordner for Dialogmøder  kommer  et 
punkt der hedder opfølgning fra sidste møde, samt at der tilføjes et punkt der 
hedder nyt fra Handicap- og psykiatrichef. 
 
 

Drøftelse af oplæg vedr. 
funktionstab 

Benedicte og Denise havde udarbejdet kladde, som blev drøftet i mødet. 
Benedicte og Karen korrigerer oplægget, til næstkommende PRISK møde. 
Oplægget er tænkt som et grundlag for det videre samarbejde og møder med 
politikere samt til  budgetforhandlinger 

Nyt fra Handicaprådet Ved John Simonsen. 
Referat ligger på Skanderborg Kommunes hjemmeside 
Emner bla Samarbejde mellem Skanderborg kommune og KLAPjob har været 
til drøftelse. Kommunen vil i højere grad fremover have fokus på KLAPjob. 
 
Vinder af Handicapprisen er fundet, vedkommende er endnu ikke orienteret.  
 



Pårørendesamarbejde Punktet har været drøftet gennem flere af de øvrige punkter. Det kommunale 
oplæg ’Ønsker og Rammer for samarbejde…’ kunne være emne for drøftelse 
på et fællesmøde. 

Det Centrale Råd 
 

Repræsentanter efterlyses.  
Fra John Simonsen kommer et forslag om at øge  det centrale Råd for 
Bostederne med de lokale rådsmedlemmer, der tillige er medlemmer af PRISK, 
så strukturen i højere grad ligner Sølunds. Det kommer med i de fortsatte 
drøftelser 
Det Centrale stod bag invitationen til Stormødet d. 17 november. Referat er 
sendt ud til pårørende. 

Evt. 
 

Sundhed ved Benedicte: 
Fra 1. januar 2022 har personer med udviklingshandicap ret til et sundhedstjek 
foretaget af egen læge , hvis de bor i et botilbud, bofællesskab eller lignende. 
Som udgangspunkt foretages det på bostedet, varer omkring en time og 
omfatter en helbredsstatus og en aftale eller plan. Som udgangspunkt skal 
undersøgelsen foretages hvert andet år , men det aftales med borger, 
personale og pårørende. Det springende punkt er nu at få det implementeret. 
Den første undersøgelse skal bostederne anmode om, hvis ikke lægen selv har 
henvendt sig, mens de følgende sker på lægens initiativ.  Aftalegrundlaget er 
en overenskomst mellem KL og de praktiserende lægers organisation, den er 
beskrevet i Lev Magasin nr. 3 2022 (Ulighed i Sundhed), som kan findes på 
nettet, og der er retningslinjer for forberedelse, deltagelse af pårørende mm. 
 

Næste mødedato og sted Mødetidspunkter for 2023 
mandag d. 30. januar, PØ 17-20  
mandag 24 April Fælleden kl. 16-17 dialogmøde, 17-20 PRISK  
mandag 4 september kl. 17-20, Solsikken 
mandag   27 november kl. 16-17 Dialog møde, 17-20 PRISK  
 
 

 


