
 

 
 

Sagsnr. 27.00.00-A08-2-17 

Sagsbehandler 

Michael Islin Bendixen 

 

  8.11.2019 

 

 

 

Dagsorden Pårørenderåd 21. november 2019 

 

Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning kl 17 -19.30 

 

Deltagere: 

 

Hanne Bærenholdt, Solhøj 

Elin Rosengaard Dalsgaard, Kildebjerget 

Annelise Jørgensen, (Suppleant Rørkjærvej) 

Mikael Bisted, (Lunavej) 

Inger Hjort, (Suppleant Rugmarken) 

Berit True Jensen, (Uldum Bofællesskaber)  

Gunvor Christensen, (Suppleant Lunavej)  

Jenny Jensen, (Syrenvænget) 

Carsten Gammelgaard Hansen, (Rugmarken) 

Anette Damm, (Suppleant Uldum bof.) 

Tena Lybkær Nielsen (Rørkjærvej), 

Susanne Døssing (Højtoften) 

 

Leder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen 

Leder af Syrenvænget/Egevej Karsten Markussen?? 

Pædagogisk Konsulent Michael Islin Bendixen 

 

Afbud: Jenny, Tena, Berit 

 

 

 

 

Da det er sidste møde inden jul får vi lidt julefrokost fra 17-17.45  

 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved formand 

Ingen bemærkninger til dagsorden 

Referat fra borgerråd kommer til at ligge på hjemmesiden. 

 

Der er en bekymring for at borgerne bliver udleveret. Det bliver bor-

gerne hjulpet med.  

 

2. Information fra leder af Voksenhandicap 

 

• ULF- kurser for borgere på Kildebjerget.  

Vil gerne at endnu flere kunne deltage. Vi kan undersøge muligheden for 

flere hvis det er en succes.  

• Oprettelse af sikker e-postkasser på alle botilbud fra januar. 
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Der kommer en vejledning ud, der forklarer krav, retningslinjer o.l.   

• Ny hjemmeside på vej – forventeligt start januar 2020. 

Der kommer et nyt setup, med nyt indhold på hele området, så der kom-

mer mere sammenhæng. 

• Fokuspunkter for Voksenhandicap 2020. 

 

-Sygeplejefaglig kompetenceprofiler. Hvad må de forskellige faggrupper ift 

medicin. 

 

-CURA- social – VH overgår til et nyt dokumentationssystem. Som er byg-

get op omkring VUM-metoden og har fællesfaglige begreber. 

 

-Automatisk medicinpåmindelse: Hedensted kommune er gået sammen 

med 7 andre kommuner omkring automatisk medicinpåmindelse. Starter i 

foråret i hjemmeplejen og sygeplejen. Voksenhandicap følger det tæt. 

 

-Neurouddannelse, et hold der mangler at færdiggøre uddannelse i uge 6 

og 13, 2020.  

 

-Nedbringelse af fravær - øget fremmøde (forankret i MED). Samarbejde 

med medarbejderne. Inddragelse og medindflydelse. Et skriv hvad vi gør. 

Lederne ringer til medarbejderne på første dag fremadrettet.  

 

-Demens- Dorthe Thyregod er på Oligofreniklinikken blevet uddannet og 

fået værktøjer ift. udviklingshæmmede med demens.  Lene Juhl bliver de-

mensnøgleperson.  

 

-Afdækning af alle forhold ude på alle tilbud i VH. Personaleforhold, ram-

mer osv. hvad er behovene? Er det tidssvarende? Med henblik på en ind-

stilling til det politiske niveau.  

 

• Nyt fra handicaprådet 

Der bliver ikke uddelt Handicappris. Der har været to ansøgninger, der ikke 

falder inder for kriterierne. Det bemærkes at der mangler referat fra Han-

dicaprådets møde den 25/10. Det vanskeliggør at orientere sig der inden 

mødet i pårørenderådet.   

 

• Evaluering af temadag 

Fik vi nok ud af det. Brugte vi for megen tid til på forplejning? Hvorfor blev 

tidsplanen ikke overholdt.  Synes det var lidt tyndt. Nogle oplæg tog for 

lang tid. Synes at Socialtilsynets informationer var rammende. Det hand-

lede om overgangen fra barn til voksen (Juridisk) Det bemærkes at de på-

rørende til borgere under 18 var meget interesserede. Der var ligesom to 

grupperinger. Man var lidt to forskellige steder. Måske skulle det deles i to 

fora. Hvad er reglerne? Hvis det skal arrangeres igen skal disse betragtnin-

gerne taget i mente. Evalueringsskema skal udleveres næste gang. 

 

 Busser (biler)  

Reglerne: VH afholder udgifterne til kørsel i busser, det inkl. p-afgifter. Nu 

må der endelig køres på tværs i busserne i VH. Der skal ske en priorite-

ring, hvem der har behov og så videre.  Man er ved at færdiggøre et skriv 

der beskriver dette nærmere.  

Instruktion til personalet til hvordan man bruger bussens funktioner, 

varme osv.  

 

Link til kommunens kørselsordning kommer ud med referatet:  
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Link: https://www.hedensted.dk/borger/trafik,-veje-og-koersel/koersel/ko-

erselsordninger 

  

 

• Betaling for kost – Laves der et årligt regnskab og bliver det sendt til 

borgeren (værgen) 

 

Det er forskelligt fra sted til sted. Nogle steder er der en kost kasse. Kar-

sten fortæller, at der på Egevej/Syrenvænget betales forud for den ord-

ning, borgerne har valgt. Nogle steder er der ikke kostkasse, her indbeta-

les der et beløb hver måned. 

 

Der forefindes et regnskab inde i kommunens regnskab. Der er tvivl om 

det må udleveres. Carsten G.  vil gerne vide om dette regnskab genererer 

et overskud. Karsten M.  siger, at der er en forpligtelse til at dette regn-

skab ender i 0.   

 

Der efterlyses et overblik over hvilke dage borgere ikke spiser med. (hvor 

der skal refunderes kostpenge).  

 

Heidi LB. understreger at Kostpenge kun kan bruges til kost.  

 

3.  Placering af ”nye” borgere i bofællesskaberne.  

Hvordan foregår visiteringen af borgerne til de enkelte bofællesskaber? 

Hvem vurderer hvilket tilbud borgerne skal tilbydes og hvilke kriterier der er 

med i vurderingen. v/Heidi 

 

Det kigges på behovet hos den enkelte borger. Heidi og Leder i Velfærdsråd-

givningen drøfter hvilket sted, der passer. Det foregår samtidig i drøftelse 

med lederen på bostedet.  

 

Egne borgere har fortrinsret, hvis de passer ind ud fra faglige kriterier.  

 

4.  Fællesarealer 

Borgerne skal betale for vedligehold og reparation i m.v.  Hvorledes kan det 

administreres (månedlige betalinger)? 

 

I fællesarealer, ikke på de kommunale arealer. F.eks. hvis tv går i stykker i 

fællesstuen.  

 

Domea vil ikke opkræve via huslejen. Bofællesskaberne kan ikke have konti 

med penge stående. Heidi vil undersøge hvad kommunen kan gøre, tror ikke 

det er muligt at få en aftale med boligselskabet? 

 

5.  Ferie 5+3 

 Hvorledes bliver det administreret? 

 

 Heidi fortæller at borgerne bliver informeret om deres rettigheder ift. ferie.  

  

 Det gælder vist kun bofællesskaberne.  Dette vil Heidi undersøge. 

 

Heidi præsenterer kvalitetsstandarder. Det er tilføjet at borgerne kan tage til 

udlandet, som bl.a. Handicaprådet har ønsket. Det skal vedtages politisk i 

kommende Det skal foregå i grupper.  Der skal kigges nærmere på kriteri-

erne. Dette skal også drøftes i borgerrådet.   

https://www.hedensted.dk/borger/trafik,-veje-og-koersel/koersel/koerselsordninger
https://www.hedensted.dk/borger/trafik,-veje-og-koersel/koersel/koerselsordninger
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6. Pjece ”når du flytter i bofælleskab V. Heidi 

Status og drøftelse af oplæg til faktasiden på baggrund af drøftelser og 

gruppearbejde på sidste møde. 

Vi har arbejdet videre ud fra beslutningen om at lave ”vejle modellen” – et 

hæfte der indeholder fakta sider om de enkelte bo-tilbud, dagtilbud, STU , 

osv.  samt en side der informerer om ”når du flytter i bofællesskab”  

 

Karsten og Michael præsenterer oplægget til denne side. 

 

Udsat til drøftelse på ekstramøde den 9/1 2020. 

 

 

7. Forslag til nye temaer vi kan arbejde med på samme måde som 

sidst? 

 

8. Datoer (dage) for møder i det nye år / årshjul  

Antal møder pr. år – er 4 møder passende? Skal der være færre møder? 

 

Rådet mener:  at fire møder om året er passende.  

 

Ekstra møde i januar, hvor der udelukkende drøftes folder. 9/1 kl 16 – 

17.30 

 

Vi sender forslag til mødetidspunkter i 2020. 

 

Forslag:  

 

19/3 

18/6 

17/9 

10/12 

 

Kl 17-19.30 

 

9. Økonomi status i VH – forventet årsresultat 

 Udsat.  

 

10. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Selvbestemmelsesret for borgerne. Hvornår, Hvordan og af Hvem hører borgeren. 

Personale, pårørende, værge 
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• Hedensted Kommunes pårørendepolitik på kommunens hjemmeside Med bl.a. 

nye vedtægter pårørenderådet har vedtaget 


