
 

Referat Pårørenderåd  
10. september 2020  

 
Mødelokale 1, Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 
Løsning kl. 17 -19.30 
 
Deltagere: 
 
Hanne Bærenholdt, Hedensted bof. Solhøj 
Elin Rosengaard Dalsgaard, Kildebjerget 
Annelise Jørgensen, (Suppleant Rørkjærvej) 
Mikael Bisted, (Hedensted bof. Lunavej) 
Inger Hjort, (Suppleant Rugmarken) 
Berit True Jensen, (Uldum Bofællesskaber)  
Jenny Jensen, (Syrenvænget) 
Carsten Gammelgaard Hansen, (Rugmarken) 
Anette Damm, (Suppleant Uldum bof.) 
Tena Lybkær Nielsen (Rørkærvej), 
Susanne Døssing (Højtoften) 
 
Leder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen 
Leder af Syrenvænget/Egevej Karsten Markussen 
 
Afbud:  
 
Pædagogisk Konsulent Michael Islin Bendixen 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved formand 
Carsten byder velkommen 
 

2. Information fra leder af Voksenhandicap 

• Orientering om økonomi status efter første ½ år 2020 
Der er pt. ingen udfordringer.  

• Demensprojekt forankret i handicaprådet  
Ref.: 
Udvalget for social omsorg har oprettet en arbejdsgruppe der skal arbejde med området. 
Pt. arbejdes der på at udarbejde et kommissorium for arbejdet. Kommissoriet skal god-
kendes ved næste socialudvalgs møde. 
Der er søgt sparring ved Kirsten Agerskov der har stor erfaring i arbejde med ældre og 
udviklingshæmning.  
Besøg fra andre steder der arbejder med demens. 
Vil komme med tre forslag til det politiske udvalg, hvordan Hedensted fremadrettet kan 
arbejde med området. 
Birgit fra socialudvalget, to personer fra handicaprådet, plus endnu ikke udpegede re-
præsentanter fra handicapområdet i Hedensted, deltager i arbejdsgruppen.  
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• TV2 udsendelsen bag facaden – hvad kommer der til at ske på den bag-
grund? 

 
Ref.: 
I social omsorg vil vi kigge indad, for at sikre, at der ikke er problemer i Hedensted. Rene 
har bedt om, at der startes en proces, hvor vi kigger ind ad. 
 
 
 

• Politisk fokus på voksenhandicap hen over efteråret  
Ref.: 
Der vil starte en analyse af handicap området i Hedensted kommune. Det er primært på 
myndigheds niveauet analysen vil ske.  
 

• Ombygning på Højtoften og flytning af mestringsenheden igangsat 
Ref.: 
Projektet er i gang. Planen er at mestringsenheden flytter ind i de nye lokaler i decem-
ber. 
 

• Ny bankløsning er skudt i gang – info sendt ud  
Ref.: 
Orientering ved Heidi. 
Spørgsmål: hvorfor skal der ændres procedure, når det fungerer som det gør nu.(Car-
sten) 
 
Baggrunden er, at i dag gør medarbejderne gør noget ulovligt i dag og det er bevæg-
grunden for at det skal ændres så hurtigt som muligt. Personalet må ikke kende borger-
nes koder.det er kun de borgere der har behov for at personalet hjælper med at huske 
koder der skal være en del af ordningen. 
 

• Corona status– hvordan ser det ud lige nu. 
Ref.: 
En medarbejder fra Uldum bofællesskab er smittet.  
Heidi orienterer om procedure i social omsorg, hvis/når en medarbejder eller borger bli-
ver smittet. 
Hedi gennemgår action Card for Social omsorg. Kommunens action Card er altid opdate-
ret i forhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
 

• Status på beskrivelse af brug af busser 
Ref.: 
Ledergruppen har opgaven at udarbejde en beskrivelse/retningslinjer for buskørsel i Vok-
sen Handicap. 
 

• Kommende valg til pårørenderåd i nov. 2020 plan herfor 
Ref.: 
Snak om, hvordan vi trækker pårørende til valget i november. Der er forslag til, at val-
gene slås sammen med en andet arrangementer på bofællesskaberne. Evt. et oriente-
ringsmøde med efterfølgende valg til pårørenderåd. 
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• Info. Omkring ferie 2020  
Spørgsmål fra Carsten. Hvordan administreres det på bostederne. Carsten er bekymret 
for, at hvis vi ikke brugere dagene maksimalt, vil vi kunne miste 5 plus 3 dage. 
Det administreres forskelligt på de forskellige bosteder. Bostederne arrangerer ture ud 
fra de enkelte borgeres ønsker, ressourcer og behov. 
 

 

3. Pjecer/brochurer/informationsmaterialer i Voksenhandicap 
Vi præsenterer det der er færdigt 
 

• Pjece ”når du flytter i bofællesskab” 
• Brochurer – folderen med alle tilbud  

 
Heidi viser udkastet til de forskellige bofællesskabers individueller brochurer. Brocurerne 
mangler lige at blive rettet til inden endelig godkendelse. 
 

4. Temapunkt: 
o Selvbestemmelsesret – lovgivning – rammer og retningslinjer – hvem kan 

og må hvad? Oplæg v/ Heidi  
o Formand og leder ønsker at vi drøfter om vi evt. skal holde en temaaften 

for alle pårørende med emnet samarbejde mellem pårørende, borger og 
personale.  
 

o Nem-ID, digital post – hvordan med det? Hvilke muligheder er der og 
hvem kan hjælpe?  

 

5. Selvbestemmelsesret. 
Heidi gav et oplæg på mødet. Vedhæftet som bilag 1. 
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