
Det lokale pårørenderåd for Støttecenteret i Skanderborg. 

Referat af kort Julemøde den 5.12.22 klokken 17-18. Deltagere:Lillian, Anni, Birthe, Tove, Stella, Benedicte. 

Ordstyrer Lillian, Referent Benedicte. 

!. Gennemgang af referat fra sidste møde: Opfølgning på lægeundersøgelser viser, at de årlige kroniker- 

undersøgelser bliver fulgt ( kun 2 mangler), mens de forebyggende helbredsundersøgelser, der blev indført i 

de praktiserende lægers overenskomst i januar 2022, ikke synes at være på skinner. BM vil kontakte 

sygeplejerske Dorte Thomsen, der er tovholder blandt sundhedspersonalet. 

2. Lillian orienterer: Personalerokeringer er ved at falde på plads.                                                                                           

Der skal være julearrangementer alle steder i år efter coronapause.                                                                   

Statusmøder: Der er kommet mere fokus på statusmøder, dels fra myndighedsside – nogle pårørende har 

selv henvendt sig. Man er opmærksom på, at borgerne skal selv være med til at sætte ord på ønsker. 

Støttecentret skal være rammestyret næste år. 

3. Der har været møde for alle pårørende, indkaldt af Thomas Hamann, den 17. november. Første time med 

socialudvalgsformanden, næste med oplæg vedrørende værgemål. Første time handlede om ønsker for 

området. Af referatet fremgår ønskerne: Ophør med besparelser, ønske om dialog med socialudvalget, mere 

inddragelse af medarbejdere og borgere (repræsenteret ved pårørende), meningsfulde aktiviteter for alle – 

og her er transport og ledsagerproblemet i spil – fokus på medarbejdertrivsel, fortsat arbejde med 

udviklingsplanen på handicapområdet, gerne med inddragelse af pårørende. 

Efterfølgende blev transportproblemet drøftet i lokalrådet. Det er et problem for de eksternt boendes 

sociale liv, at de ikke må være med i bussen til aktiviteter, men selv skal finde frem med offentlige 

transportmidler. Lillian fremhæver, at øget selvstændighed i forhold til at bruge offentlige transportmidler er 

en gevinst, mens de pårørende hører fra de udviklingshæmmede borgere, at det er et tab på det sociale 

område. Antallet af aktiviteter, som de eksternt boende må deltage i, er stadig et problem for de eksternt 

boende, blandt andet er det ikke gennemskueligt for dem, hvad de må deltage i. 

PRISK har haft møde med de tre ledere, henholdsvis for Sølund, Bostederne og den nye myndighedschef. 

For de lokale råd har det interesse at vide, at strukturen for rådene på Bostederne område drøftes. 

Næste møde 6. marts 2023. 

BM 12.12.2022   

 


