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Deltagere: 
 
Hanne Bærendholdt, Solhøj 
Elin Rosengaard Dalsgaard, Kildebjerget 
Annelise Jørgensen, Suppleant 
Mikael Bisted, (Lunavej) 
Inger Hjort, Suppleant 
Berit True Jensen, (Uldum Bofællesskaber)  
Gunvor Christensen, (Suppleant)  
Jenny Jensen, (Syrenvænget) 
 
Leder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen 
Leder af Syrenvænget/Egevej Karsten markussen 
Pædagogisk konsulent Michael Islin Bendixen 
 
Afbud: Carsten Gammelgaard Hansen, (Rugmarken), Anette Damm (Suppleant),Tena Lybkær 
Nielsen (Rørkjærvej), Susanne Døssing (Højtoften) 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Information fra Leder af Voksenhandicap (15 min). 
-Pårørenderådsmødet i dag bliver en slags temamøde, hvor vi i understående punk-
ter behandler emner omkring pårørende.  
 
-Information omkring efteruddannelse. I den kommende tid bliver der fokus på im-
plementering og fastholdelse af de kompetencer medarbejderne har opnået. Der skal 
oprettes et internt uddannelseskoncept, hvor medarbejderne uddanner medarbej-
dere. Men det er nok først klart om et års tid. Det er alle fastansatte der efteruddan-
nes, og en del kan ydermere gå op til en Pædagogisk Diplomeksamen. Medarbejdere 
der ikke har en mellemlang videregående uddannelse kan blive realkompetencevur-
deret i forhold til kunne gå til PD-eksamen.  
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Karsten Markussen fortæller at han oplever at Neuro-uddannelsesforløbet er rigtig 
godt. Der er færre konflikter. Det er især rigtig godt for de ikke pædagoguddannede, 
der får et bedre indblik og forståelse af borgernes problemstillinger.  
(Voksenhandicap har fået lavet en fim der i korte træk beskriver værdien af uddan-
nelsesforløbet. Den vises på mødet). 
 
Flere medarbejdere i Voksenhandicap har været på efteruddannelse i demens. Dor-
the Thyregod har ydermere været på uddannelse målrettet demens og udviklings-
hæmning på Oligofreniklinikken og vil fremadrettet være tovholder ift demens på 
Voksenhandicapområdet.  
 
 
- Det nye dokumentationssystem Cura Social skal køre fra marts 2020. Det er således 
iværksat en masse forarbejde/projekter ift. at få systemet til at køre bedst muligt fra 
start. Der er fokus på at systemet skal kunne køre sammen med andre systemer f.eks 
Sundhed. Der er samarbejde med andre kommuner der er længere fremme i proces-
sen.  
- Økonomien er bedre og ikke så stram, som først forventet. Det skyldes ændringer i 
nogle refusioner?? Der er stadig økonomiske udfordringer. Antallet af ældre stiger og 
Social Omsorg har stadig en genopretningsplan at tage hensyn til.  
 

2. Proces omkring pjece ”når du flytter i bofælleskab. V. Karsten Markussen & Michael 
Islin Bendixen (60 min).  
 
Vi ønsker rådets input til, hvordan vi kan lave nogle principper for det gode samar-
bejde med de pårørende. Punktet hænger meget sammen med emnet   pkt. 3 
 
- Der laves et kort oplæg omkring Målgruppe for pjecen borger/Pårørende, samt 

hvordan pjecen skal forholde sig til de forskellige niveauer Politikker, principper 
og regler/fakta.  
Der kommer noget inspirationsmateriale fra Vejle kommune, hvor hver enkelt bo-
enhed er beskrevet meget kort. Der virker som om at rådet meget positive over-
for materialet. Medlemmer har skrevet følgende ned på post-its til inspiration: 
 

- Egen økonomi/Fællesøkonomi 
- Beboernes indflydelse på bostedet 
- Ferie Hvordan? 
- Mulighed for at udvikle og bibeholde færdigheder 
- Hvor ligger bofællesskaberne i kommunen og hvilke typer af handicap tager de sig 

af 
- Beskrivelse af de forskellige boformer. 
- Kort over boformer 
- Fakta: Nyttige links, værgemål, arbejdstilbud,  
- Er der nattevagt? 
- Hvert sted sit blad: Bosteder, beskæftigelse, velfærdsrådgivningen, gerne inde-

holde nyttige links.  
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- Bør være borgerrettet med information til de pårørende. 
- Pårørende rolle – tavshedspligt, økonomi osv 
- Bruge ”Vejlemodel” med beskrivelse af de enkelte steder, politikker etc.  
- En folder der retter sig mod borgeren, da borgeren altid er i centrum – Men som 

også giver information til de pårørende. Information om de bestemmelser og 
principper der gælder for hele Voksenhandicapområdet Eks. Selvbestemmelses-
retten, økonomi i bofælleskab, Beskæftigelse (eksempelvis hvis det er et krav, at 
man er i beskæftigelse i dagtimerne.  

- Pårørendepolitikken 
- Værgemål, samtykke 
- Takster.  
- Fælles oplysninger fra bofællesskaberne f.eks. pædagogisk grundlag og værdi-

grundlag.  
- Diverse faktaark omkring de enkelte bofælleskaber + kort over beliggenhed 

 
Alle tilstedeværende pårørenderepræsentanter giver udtryk for, at Vejlemodellen er over-
skuelig og let tilgængeligt.  
Folderen går ikke i detaljer omkring o regler og retningslinjer, men giver et overblik over alle 
de tilbud der findes i kommunen. Folderen er særlig velegnet til borgere og pårørende der 
søger et nyt tilbud. 
Repræsentanterne giver udtryk for, at en folder ikke bør gå i detaljer i forhold konkrete pro-
blemstillinger, men at der i folderen kan være indlægssider, hvor på der kan være et overblik 
over særlige retningslinjer. 
Repræsentanterne foreslår, at der på en indlægsside vil det være links til servicestandarter 
osv. 
 
Det aftales, at der bliver en opsamling på næste møde, hvor formen fastlægges. 

  
3. Drøftelse omkring Pårørendepolitik (45 min). (bilag 1) 

 
”I forbindelse med udarbejdelse af Pårørendepolitik, er man i Arbejdsgruppen blevet 
enige om, at man ønsker input til emner / overskrift som politikken skal indeholde. 
Man ønsker bl.a. input fra Brugerrådet og Pårørenderådet i Voksenhandicap. 
 
Kan du hjælpe med at få det på dagsorden de steder? Jeg vedhæfter det brev som 
kan bruges til information.  
 
Som det fremgår af brevet er deadline for tilbagemeldinger er d. 1. november” 
__________________________________________________________________ 
Det er vigtigt med en god dialog med de pårørende, og tydelighed omkring hvad man 
forventer af de pårørende.  
Hvad går en borgere uden pårørende? 
Hvordan forholder de pårørende sig, hvis økonomi er en barriere at borgerne kan 
deltage i samfundslivet.  
Kommunion og dialog kan være svært sammenholdt med regler omkring tavsheds-
pligt/samtykke.  



4 

 

 
4. Økonomi jf. Årshjul (10 min). 

- Ser fornuftig ud. Der er stadig nogle udfordringer ift. økonomien på Kildebjerget, 
men, det, ser ud til at rette sig oven på en svær start.  

5. Evt (5 min).  
- Der spørgsmål til om mødet skal ligge torsdag. Det vil der blive kigget på i det nye 

år når der skal lavet nye mødedatoer.  
 

 

 
Punkter til kommende møder 

 ØKONOMI m.v for borgerne Hvorledes behandler pårørende, personale m.v. 
lovligt borgernes økonomi m.v. 
Hvad med: NEMID, Digital post, Borger.dk, Sundhed.dk, Skat.dk 
VÆRGEMÅL m.v. 
Pårørendes henvendelser til bostedet og tilbagemeddeleler heraf fra bostedet 
(sikker mail tlf) 

 Selvbestemmelsesret for borgerne. Hvornår, Hvordan og af Hvem hører borgeren. 
Personale, pårørende, værge 

 Placering af ”nye” borgere i bofællesskabet (Henses der her til at de passer ind 
sammen med de øvrige beboere i bofællesskabet? 

 Hedensted Kommunes pårørendepolitik på kommunens hjemmeside Med bl.a. 
nye vedtægter pårørenderådet har vedtaget. 

 Årshjul 2020. 
 

 


