
Referat af møde i det lokale pårørenderåd for Støttecentret Skanderborg den 6.3.2023 

Deltagere: Lillian Skov (leder), Anni Nielsen, Stella Lambek (pårørende til eksternt boende), Birthe Jensen 

(pårørende til beboer på P.la Cours vej), Benedicte Müller (pårørende til beboer på Skrænten). Tove 

sygemeldt. 

1.Lillian er ordstyrer, Benedicte referent. 

2. Referat fra sidst godkendes, de punkter, der kræver opfølgning, er på dagsordenen. 

3. Lillian orienterer: Bofællesskaberne, ikke de eksterne, er fra 2023 rammestyret. Det skulle ikke være en 

spareøvelse, men øge fleksibiliteten. I stedet for at støtten til den enkelte er takststyret, bliver den 

opgavestyret. Opgaven er beskrevet i VUM, der inddeler borgerne i kategorierne A,B,C og D. 

Beløbet reguleres i september i relation til ud- og indskrivning. 

For øjeblikket gennemses årsaktiviteter. 

Centralt fra ønskes meldesystem: Gør vi noget unyttigt? 

Det årlige sparekatalog med ideer til evt besparelser udkommer inden næste budget. Man håber, at 

besparelser på klubområdet er tomme trusler. 

4. Aktiviteter: Fra gruppen er der forespørgsel: Hvorfor aflysninger i tirsdagsklubben? Svar: Både sygdom og 

ferie. Desuden et spørgsmål om ledsagelse til læge/ tandlæge for eksterne: Det er ikke med i det, der skal 

ydes hjælp til, men hvis det kan lade sig gøre, bliver det gjort. 

BM orienterer om musikaktivitet på bostederne, som nu har fået både mindre startkapital og desuden en 

udstrakt hånd fra Skanderborg synger. AN bemærker, at der er megen musik på Aktivitetscentre, men det 

aktuelle projekt tænkes at foregå i fritiden på bostederne. 

5. Bolig: Hvad ønsker vi af bolig til vores pårørende, især de eksterne. Enighed om, at det er vigtigt, at der er 

et sted, hvor man kan henvende sig telefonisk eller personligt. En gruppe rækkehuse med et fælles centralt 

hus ville forebygge ensomhed i forhold til spredte boliger, som de eksterne i reglen selv må skaffe frem. 

6. Sundhed: SOSU assistenten er indover de nye forebyggende undersøgelser for beboere på bosteder, som 

skal finde sted i den måned, beboeren har fødselsdag. På landsplan er det trods indførelse i 2022 endnu 

ikke blevet til mange undersøgelser. Arbejdet for at inkludere de eksterne i ordningen er ikke opgivet 

længere oppe i systemet. 

7: Drøftelse om Lokalråd, som en del af PRISK ( dem fra bostederne)er involveret i på møder med Thomas 

Hamann: Lillian har indledningsvis sagt, at der måske ikke bliver flere møder i vores råd. Vi aftaler dog et 

møde og taler om nytten af rådet, og hvad vi kan gøre bedre. Vi har tidligere haft avisen at skrive om vores 

arbejde i, den er udgået. Desuden er det årlige møde for pårørende også udgået, der kom ikke så mange. 

Lillian nævner emner til fælles drøftelse: NEM ID, aktiviteter, kvalitetsstandarder. Formålet med de lokale 

råd er jo at drøfte principielle sager, som er aktuelt for det lokale område, ikke at drøfte enkeltsager. Vi har 

fået god orientering fra Lillian på hvert møde, og det bør bredes ud til flere pårørende. Der er meget 

forskellige problemer på de forskellige typer bosteder i Skanderborg, og erfaringerne med at stort råd som 

eneste pårørenderåd var ikke gode. Derfor ændrede man i 2015 strukturen, idet man oprettede lokalråd og 

et centralt råd. Det sidste har dog hovedsagelig organiseret stormøder. 

Vi aftaler møde den 22.maj. Anni tager brød med.                                                   BM 8.3.2 


