
Referat af møde i lokalrådet for Støttecenteret mandag den 3.10.2022 

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

Müller (Skrænten), Birthe Jensen (P.la Coursvej). 

Afbud: Stella Lambek.  

1. Lillian er ordstyrer, Benedicte referent. 

2. Fra sidste møde: Statusmøder er stadig en mangelvare. Lillian fortæller, at som hovedregel skal 

sagsbehandleren indkalde, men hvis der er særlige problemer, kan bosted etc. anmode om et 

møde. De pårørende synes stadig, at der burde finde regelmæssige møder sted, da det også kan 

forebygge problemer. Der er forskel på kommunerne, Skanderborg kommune er ikke i front hvad 

angår regelmæssige statusmøder. 

Opfølgning på sagen om ekstra lejlighed til det kommende bofællesskab (det nye Skrænten) i 

hjørnet af den del af Dagmargården, der er under opførsel: Byrådet har vedtaget, at en lejlighed 

skal tilknyttes som fællesareal i stedet for den anviste gang - der viste sig at være en brandvej. Det 

anføres, at sagen rejses efter henvendelse fra bekymrede pårørende. 

3. Lillian orienterer: Opfølgning på personalerokeringer: Der er faglige begrundelser, som personalet 

godt kan anerkende. Men fra pårørendeside må vi også pege på mangel på kontinuitet som et 

problem. Lillian anfører, at den tavse viden nødig skulle være omfattende og så meget som muligt 

gerne dokumenteret. ----- Øvrigt nyt: Der sigtes der mod julearrangementer igen. 

4. Sundhed: Den nye SOSU-assistent, som vi hilste på ved sidste møde, er først startet per 1. oktober, 

har indtil da været ansat på Toftegårdsvej. Vi drøfter, hvordan de tolv helbredsområder – som er 

hendes domæne- bliver dækket i journalen, Lillian anfører, at oplysningerne vil komme fra flere 

kilder. Der vil langsomt blive oparbejdet rutiner, så man sikrer, at den sundhedsfagliges viden bliver 

udnyttet bedst muligt. Det er også Sara, der skal sikre, at de nye helbredsundersøgelser, som de 

praktiserende læger skal tilbyde, bliver en realitet. Det er vigtigt at understrege, at undersøgelserne 

har forebyggende sigte, så alle, også borgere uden symptomer, bliver undersøgt en første gang – 

hvorefter der kan lægges en plan, som kan være årlige undersøgelser eller undersøgelser med flere 

års mellemrum, som hovedregel hvert andet år. Det er meningen, at den foregår på bostedet og 

den adskiller sig markant fra de årlige kronikerundersøgelser, der fokuserer på en bestemt sygdom. 

De praktiserende læger skal indkalde, dog regner man med, at de ikke har fuldt overblik over de 

udviklingshæmmede i deres praksis, og derfor skal bostedet henvende sig i første omgang, hvis ikke 

lægen allerede har gjort det. 

5. Nyt fra det centrale råd og PRISK: Der er stadig et hængeparti med at få overblik over, hvordan 

arbejdsopgaverne mellem de forskellige pårørenderåd lokalt og centralt fordeler sig. Det drøftes 

også i PRISK, som jo har kontakten med myndighed og politikere (via repræsentant i handicaprådet), 

mens det centrale råd har kontakten med Bostedernes leder. Der vil blive holdt møder om sagen. 

Stormødet – måske den 17. november. 

6. Ingen punkter til evt. 
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