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Sagsbehandler
Lotte Adriansen

22.05.2017

Pårørenderåd

Mødedato: 18. maj 2017 kl. 17.00 – 19.30, Hedensted Rådhus mødelokale 2, indgang 
via Mindevej

Deltagere: Repræsenterer:
Jenny Jensen Syrenvænget, Juelsminde
Tena Lybkær Nielsen Rørkærvej, Hedensted
Annelise Jørgensen (sup.) Rørkærvej, Hedensted
Carsten Gammelgaard Hansen Rugmarken, Hedensted 
Elsebeth V. Jensen (sup.) Lunavej, Hedensted 
Klavs Thomsen Hansen Afdelingsleder Rugmarken, Hedensted 
Helle Vibeke Johansen Leder af Voksenhandicap

Gæst:

Fraværende:
Michael Bisted Lunavej, Hedensted
Anette Damm Uldum Bofællesskab, Uldum
Berit True Jensen (sup.) Uldum Bofællesskab, Uldum
Per Holm (sup.) Rugmarken, Hedensted 

Referent:
Lotte Adriansen Sekretær, Voksenhandicap

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Orientering om Voksenhandicaps tilbud og visioner for fremtiden (udsat 

fra møde den 16. marts)
3. Borgernes brug af internet, etik, moral og god tone på nettet. Hvordan 

undgår vi, at vores borgere kommer i en uheldig situation f.eks. køb af 
ting på nettet, man ikke har råd til. Kunne der laves et kursus, der under-
støtter den gode udvikling og læring? Er vores pædagoger klædt på til 
denne opgave?

4. Pædagogiske Måltider
5. Eventuelt

Referat:

1. Helle Vibeke byder velkommen. I Anettes fravær overtager næstformanden Tena 
formandens rolle.

Helle Vibeke orienterer om, at Mette Boelt efter eget ønske er fratrådt sin stilling i 
Hedensted Kommune. Michael I. Bendixen er ansat i stillingen som pædagogisk 
konsulent. 
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2. Helle Vibeke præsenterer alle driftsenhederne under Voksenhandicap (præsenta-
tion udleveret og vedlægges her)

Samlet for alle bofællesskaberne er, at de over tid skal være godkendt af Social 
Tilsyn Midt til borgere mellem 18 og 85 år således at man ikke skal afvise borgere 
udelukkende på baggrund af et alderskriterium. Der tages naturligvis i visitationen 
af nye borgere også hensyn til alder.

Helle Vibeke fortæller herefter om Kildebjerget i Stouby, der kunne være en mu-
lighed for et §107 tilbud i Hedensted Kommune. Hedensted Kommune har ikke et 
§107 tilbud så borgere, der er visiteret til dette er udenfor kommunen eller i pri-
vate tilbud. Bygningerne i Stouby ejes af Hedensted Kommune. Muligheden for at 
Kildebjerget overgår til nyt §107 tilbud i Hedensted Kommune er på vej gennem 
det politiske system, afklaring forventes ultimo juni 2017. 

Tena anfører, at Kildebjerget ligger langt væk og at der i et eventuelt nyt tilbud 
kunne være risiko for at unge mennesker mister kompetencer f.eks. i forhold til 
indkøb.

Helle Vibeke noterer sig dette men nævner også at Kildebjerget vil kunne give 
mulighed for tilbud, som ikke findes i dag, f.eks. er der et stort industrikøkken 
hvor der kan være mulighed for beskæftigelse, mulighed for aktiviteter i den om-
kringliggende natur og rigtig fine muligheder for idræt og fysisk udfoldelse i den 
hal, der er på Kildebjerget.

Der arbejdes endvidere i Social Omsorg, og dermed også i Voksenhandicap med 
kvalitetsstandarder og afregningsmodel til bofællesskaberne. Begge disse er i øje-
blikket i politisk proces.

Som noget nyt vil der fra embedslægeinstitutionen fremadrettet være risikobase-
ret tilsyn på bofællesskaberne. Dette tilsyn er udelukkende målrettet medicin-
håndtering og dokumentation i den forbindelse.

Carsten spørger ind til om dette også omhandler sundhedstjek hos borgerne. 

Helle Vibeke svarer, at dette risikobaserede tilsyn ikke omhandler borgerne direk-
te men udelukkende personalets varetagelse af opgaver i forbindelse med medi-
cin. Sundhedstjek for alle borgere udføres i samarbejde med borgerens egen 
praktiserende læge.

3. Punktet udgår, da Anette, der havde ønsket punktet til drøftelse, ikke er til stede 
på dagens møde.

Generel opsummeres dog, at man som personale og/eller leder i Voksenhandicap 
ikke kan bestemme hvad den enkelte borger gør på internettet.

Personalet omkring borgerne hjælper, råder og vejleder naturligvis pædagogisk 
den enkelte borger i forhold til god adfærd på internettet.

4. I forhold til pædagogiske måltider oplyser Helle Vibeke, at der på hvert bofælles-
skab er afsat budgetmidler til afvikling af pædagogiske måltider.

Pædagogiske måltider skal forstås således at driftsenheden betaler for den mad, 
der spises af personalet ved måltider, hvor personalets deltagelse indgår af pæda-
gogiske årsager.



3

Helle Vibeke understreger, at personalet som udgangspunkt ikke må spise på bor-
gernes regning – men at man selvfølgelig som personale gerne f.eks. må spise et 
stykke kage i forbindelse med fødselsdag eller lign.

5. Tena spørger ind til Idræt i Uldum, og at sommerferieaktiviteterne i dette regi er 
aflyst. Tena roser tiltaget, der tilbyder både idræt og motion men også socialt 
samvær med ligesindede.

Helle Vibeke oplyser, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der netop skal arbejde 
med idræt og motion for handicappede i Hedensted Kommune. Hedensted Kom-
munes frivillighedskoordinator deltager i dette arbejde.

Endvidere oplyser Helle Vibeke at det sociale samvær også tilgodeses i de aktivi-
teter, der arrangeres af det nystartede fælles aktivitetsudvalg.

Jenny udtaler at man i forhold til frivillige ser det samme billede i mange forenin-
ger: Det er svært at finde frivillige og det er svært at få nye frivillige til at tage 
over hvis nogen ikke ønsker at deltage længere.

Elsebeth spørger ind til ”Min Sidste Vilje” – hvordan man som pårørende gør op-
mærksom på hvem, der skal overtage når man selv ikke mere kan hjælpe borge-
ren.

Klavs fortæller, at der i det dokumentationsværktøj, der bruges i Voksenhandicap 
er mulighed for at gøre notater i forhold til ønsker og aftaler. Emnet kan tages op 
f.eks. ved statusmøde. Klavs fortæller også om muligheden for værgemål og at 
værgemål søges hos Statsforvaltningen evt. via sagsbehandleren.

Carsten efterlyser igen hvornår man kan se dagsordner og referater fra både På-
rørenderåd og Borgerråd på Hedensted Kommunes hjemmeside. Lotte fra Voksen-
handicap Administration oplyser, at der arbejdes med sagen og at der lige nu ven-
tes på afklaring i forhold til om der er det samme ønske fra hhv. Pårørende- og 
borgerråd på seniorområdet.

Det aftales at referat fra det seneste møde i borgerrådet indtil videre udsendes 
sammen med referat fra pårørenderådsmøder.


