
Referat fra møde i pårørenderådet den 23.januar 2019

Mødet foregår på Kildebjerget, Sanatorievej 1, 7140 Stouby

Deltagere:

Medlem Jenny Jensen, Syrenvænget

Suppleant Anne Lise Jørgensen, Rørkærvej

Medlem Michael Bisted, Lunavej

Suppleant Gunvor Christensen, Lunavej

Medlem Berit True Jensen, Uldum Bofællesskab

Medlem Carsten Gammelgaard Hansen, Rugmarken

Suppleant Inger Hjort, Rugmarken

Susanne Døssing, Højtoften

Heidi Lindberg Jensen Leder Voksen Handicap

Klavs Thomsen Hansen Leder af Kildebjerget

Lotte Adriansen Sekretær (vikar for Michael)

Afbud fra: 

Tena Lybkær Nielsen og Anette Dam.

Referat fra pårørenderådets konstitueringsmøde kl. 17-18.30

Mødet indledes med en præsentationsrunde, hvor mødedeltagerne præsenterer sig selv og 
hvilken enhed, de repræsenterer.

Herefter konstituerer Pårørenderådet sig som nedenfor:

Formand: Karsten Gammelgaard Hansen.

Næstformand: Jenny Jensen

Der aftales følgende mødedatoer for 2019:

Torsdag den 7. marts,

Torsdag den 23. maj,

Torsdag den 26. september og

Torsdag den 21. november.



Møderne afvikles som hidtil kl. 17.00 – 19.30. Pårørenderådet udtrykker ønske om at møderne kan 
afholdes mere centralt. Voksenhandicap Administration har bestilt mødelokale i Huset, Løsning til 
alle 4 møder. Adresse og mødelokalenummer vil fremgå af mødernes dagsorden.

Endvidere drøftes og aftales følgende:

- Temamøde for alle pårørende i Voksenhandicap, gerne med deltages af Handicaprådet. 
Dato for et sådan temamøde samt tema(er) aftales på det kommende møde i 
Pårørenderådet den 7. marts.

- De tilrettede vedtægter for Pårørenderådet udsendes med dette referat.
- Pårørenderådets ønske om at rådet modtager kopi af referater fra Voksenhandicaps 

borgerråd kan kun tilgodeses hvis alle medlemmer af borgerrådet skriver under på at 
referater kan deles med Pårørenderådet. Dette undersøges af Heidi Jensen.

- Årets arbejde organiseres i et årshjul således at der på møderne er faste punkter fra 
årshjulet samt hvad der er aktuelt. Som bilag vedlægges udkast til årshjul for 2019. 

- Referater fra Pårørenderådets møder kan ikke lægges på Hedensted Kommunes 
hjemmeside men kan lægges på hjemmesiderne for de enkelte bofællesskaber – 
hjemmesiderne skal dog efterses og tilrettes i løbet af foråret så det vil kunne ske efter 
denne proces. På samme tidspunkt vil tilsynsrapporter fra den enkelte enhed kunne findes 
på enhedens hjemmeside.

Referat fra møde mellem Handicapråd og Pårørenderåd kl. 18.30 

Heidi Jensen byder velkommen til Handicaprådet, der er repræsenteret ved følgende medlemmer:

Anne-Marie Lolk Madsen, udpeget af handicaporganisation

Mikael Bisted (også i Pårørenderådet), udpeget af Handicaporganisation

Marianne Frahm, udpeget af Handicaporganisation

Marianne Holst Støjberg, repræsentant for Børnehandicap

Birgit Jakobsen, medlem af Udvalget for Social Omsorg og

Merete Skovgaard Jensen, medlem af udvalget for Social Omsorg.

Efter en præsentationsrunde indleder Heidi Jensen med at forklare processen frem til nu i 
udarbejdelse af udkast til Værdighedspolitik samt dagens opgave med at udarbejde høringssvar til 
udkast til Værdighedspolitik.

Mødedeltagerne deler sig i 2 grupper, der hver arbejder med 3 af de 6 temaer i politikken:

- Livskvalitet, 
- Selvbestemmelse, 
- Sammenhæng i plejen, 
- Værdig død, 



- Mad og ernæring samt 
- Pårørende. 

Begge grupper arbejder endvidere med et nyt tema Ensomhed, der skal medtages i 
Værdighedspolitikken.

Gruppernes input til Værdighedspolitikken præsenteres i plenum og noteres. Disse input skal 
drøftes på et møde i arbejdsgruppen for Værdighedspolitik, hvor 2 medlemmer af Handicaprådet 
nemlig Birgit Jakobsen og Marianne Frahm også deltager.

Gruppernes input og følgende om-formuleringer er indskrevet i vedlagte. Skulle mødedeltagerne 
have yderligere input kan dette sendes til:

Birgit Jakobsen: Birgit.Jakobsen@Hedensted.dk og/eller 

Marianne Frahm: frahm.hedensted@gmail.com

På mødet tilkendegiver medlemmerne af Handicaprådet, at de gerne vil inviteres til et 
temaarrangement for alle pårørende i Voksenhandicap. Mødedeltagerne er enige om at også 
Pårørende fra Børnehandicapområdet vil kunne deltage og skal inviteres.

Bilag:

 Tilrettede vedtægter for Voksenhandicap Pårørenderåd
 Udkast til Værdighedspolitik med input fra dagens møde
 Udkast til årshjul 2019
 Ajourført liste over medlemmer og suppleanter
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