
PRISK 28.11.22  

Bilag 2  

Oplæg til dialogmøde ved Denise Masanet 

 

Det Gode Statusmøde -  Forpligtelser og ansvar og  med pårørende, som  vigtige 

samarbejdspartnere og borgernes stemme.  

 

 

Allerførst, det er en forudsætning for det gode statusmøde , at det afholdes. 

Hvorfor? Fordi det er her der gøres status på , om der er ændringer i funktion og behov. 

Spørgsmål, Hvem skal gøre opmærksom på  ændringer? Hvem kan gøre opmærksom på 

ændringer.  

Som det høres er der SKAL og der er KAN. Det minder lidt om:  

 der er forpligtelser og der er ansvar….  

1. Borgeren er forpligtet til at oplyse om ændringer i funktion og behov. Kan vores 

udviklingshæmmede pårørende det?  

2. Bostederne  er forpligtede og har ansvar for at observere, inddrage og informere om 

ændringer der har betydning for borgerens livsduelighed i et aktivt   og meningsfuldt liv. 

3. Pårørende er de vigtige samarbejdspartnere, fordi vi kender deres livssituation og vi  er de 

udviklingshæmmedes stemme i deres sagsbehandling.  

Desværre er der ikke kontinuitet i afholdelse af statusmøder. Det sker ikke hverken hvert år eller 

hvert andet år. Hvem vil tage  ansvaret? 

Desværre sker der sagsbehandling  afgørelser, der kun beror på  bostedets observationer og 

handleplaner.    

Der er behov for at skabe struktur og systematik omkring  statusmøder 

Der er behov for at borgerens får stemme ind i statusmøderne, det er deres mulighed for at få 

habiliterende og rehabiliterende støtte. 

 

Hvordan? 

Procedurer for arbejdsgange  der sikrer at alle parter er velforberedte og velinformerede forud for 

afholdelse af statusmøde. At  borger/pårørende har bidraget til  udredningen/statusnotat 



. At borgerens  drømme, ønsker, interesser  og behov udtrykkes af de som kender og forstår 

hans/hendes livssituation-de pårørende.   

At borgerne er repræsenteret ved statusmøderne af pårørende , værge eller partsrepræsentant.  

I udredning/statusnotat skal der være et kvalitativt grundlag for at træffe beslutninger, som skal 

understøtte vores pårørendes livsduelighed og oplevelser af et aktivt, deltagende og meningsfuldt 

liv. Hvordan kan det ske når der ikke har være medinddragelse og medindflydelse.  

 

Vi er nødt til at forholde os til hvordan Skanderborg Kommune vil sikre kvalificering af 

sagsbehandling med bruger og pårørende inddragelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


