
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat Pårørenderåd 22. juni 2021 

 
Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning kl 17.00 -19.30 
 
Deltagere: 
Mathias Hansen, Rørkærvej 
Annelise Jørgensen, Suppleant Rørkærvej 
Gurli Klausen, Højtoften 
Mikael Bisted, Lunavej 
Berit True Jensen, Uldum Bofællesskab 
Carsten Gammelgaard Hansen, Rugmarken 
Inger Hjort, Suppleant Rugmarken 
Hanne Bærenholdt, Solhøj 
Elin Rosengaard, Kildebjerget  
 
Leder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen 
Leder af Syrenvænget/Egevej Karsten Markussen 
Pædagogisk konsulent Michael Islin Bendixen 
Udviklingskonsulent Marie Holm Andersen 
 
 
Afbud: Jenny Jensen, Syrenvænget 
 
 
Bilag vedhæftet referatet: 
 
Punkt 3e: ”Boligløsninger ældre i Voksenhandicap” - rapport  
Punkt 5: ”Oplæg Borgervejleder”  

Notatark 
 
Sagsnr.  
Sagsbehandler 
Marie Holm Andersen 
22. juni 2021 
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1. Velkomst ved formand og Leder af Voksenhandicap 
 
Referat 
Carsten bød velkommen til nye medlemmer og gjorde opmærksom på formalia ifht. dét 
at sidde i pårørenderådet. 
Medlemmerne af pårørenderådet præsenterede sig for hinanden.    
 

2. Konstituering af rådet efter valget i november 2020 jnf. vedtægterne 
(vedtægter vedhæftet) 

 
Referat 
Carsten genvælges til formand. 
Berit vælges som næstformand. 
 

 
3. Information fra leder af Voksenhandicap 

a) Præsentation af ny konsulent Marie Holm Andersen, som erstatter Michael i 
Pårørenderådet. 

b) Corona hvor er vi lige nu- status på vaccinationer osv. 
c) Sommerpuljen til øget aktiviteter  
d) Idrætsdag 25. august 2021 i Daugaard Multicenter 
e) Nyt fra handicaprådet  
f) Ny pårørendepolitik i høring  
g) Resultat af regnskab 2020 for voksenhandicap 
 

Referat 
a) Marie overtager opgaven som sekretær for pårørenderådet, da Michael har 

fået andre opgaver. Marie præsenterer sig selv. 
 

b) Kildebjergets borgere er nu blevet vaccineret første gang og skal vaccineres 
anden gang i uge 28. 
På medarbejdersiden har vi ikke krav på at vide hvor mange, der er vaccine-
rede, men mange fortæller det af sig selv. Det er langt størstedelen af perso-
nalerne, der er vaccineret. Restriktionerne i botilbuddene kan derfor efterhån-
den opblødes både ifht. værnemidler, besøg osv. De almindelige forholdsregler 
omkring Corona: 1 meters afstand, håndsprit, nyse i ærmet, blive hjemme 
ved sygdomsfølelse osv. gælder stadig. 
 

c) I 2020 modtog Social Omsorg en pulje til aktiviteter, der skulle anvendes alle-
rede i 2020. Da det ikke var muligt at anvende dem i 2020 pga. forsamlings-
forbud og øvrige Corona restriktioner, er puljen overført til anvendelse i 2021. 
Samtidig er der oprettet en ny pulje til aktiviteter for borgere i Social Omsorg: 
Senior og Voksenhandicap. Puljen forventes at indeholde 640.000kr.  
 
Pengene skal anvendes på tværs i Social Omsorg til borgere i Voksenhandicap 
(Botilbud og Mestringsenheden) samt Senior (Plejecentre og borgere, der 
modtager hjemmepleje).  
 
Der er pt. dialog med Palsgaard Sommerspil om 2 x 45 minutters koncert med 
sange fra deres forestillinger i efteråret (forventeligt oktober).  
Det forventes, at der kan udbydes hen mod 500 gratis billetter, der så vil 
kunne bookes af borgere fra enten Voksenhandicap eller Senior.  
 
Ud over det, skal der laves endnu et arrangement. Gode idéer er velkomne. 
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Mikael Bisted gør opmærksom på, at LEV afholder Kandiskoncert i december. 
Heidi tager kontakt til Michael for at tale om muligheden for evt. at tilbyde 
gratis billetter til den koncert.  
 

d) Der afholdes Idrætsdag for alle borgere i botilbud i Daugaard Multicenter 25. 
august 2021. Det er gratis for borgerne at deltage i. 
 

e) Boligløsninger Ældre i Voksenhandicap 
I nedlukningsperioden har en arbejdsgruppe forankret i Handicaprådet arbej-
det med Udviklingshæmning og demens. Hvordan skal vi imødegå dét at der 
bliver flere ældre udviklingshæmmede, der får plejekrævende sygdomme. Ud-
viklingshæmmede med demens kræver en anden afdækning og en anden til-
gang en øvrige borgere med demens.  
 
Arbejdsgruppen havde en række virtuelle inspirationsbesøg fra andre kommu-
ner for at høre, hvad de har etableret til denne målgruppe.  
 
Anbefalingen fra arbejdsgruppen blev at anvende en fløj på Højtoften. 
Dette blev drøftet ved dialogmøde 6. maj med politikerne. 
 
Der er i Pårørenderådet bekymring om hvorvidt man på Højtoften vil kunne 
skabe de samme gode rammer (sansehave, dyr ….), som det ser ud til, at der 
kommer på det nye demensplejehjem i Hedensted. Det har været undersøgt, 
at bygge en fløj på demensbyggeriet i Hedensted, udfordringerne ved dette er 
beskrevet i rapporten, som sendes ud sammen med dette referat. 
 
Annelise Jørgensen gør opmærksom på, at det er vigtigt, borgerne ikke bor for 
tæt sammen. Adskilte enheder har vist sig bedre og blandt andet vist resulta-
ter i form af mindre behov for medicinering af borgere.  
 
Udgangspunktet ved etablering af demensafdeling på Højtoften er, at der ska-
bes 6 pladser – der kan måske udvides til 8 – det passer med en fløj.  
 
Medlemmer af Pårørenderådet gør opmærksom på, at de ønsker sig hørt i for-
bindelse med en sådan proces, inden en politisk beslutning træffes. Heidi tager 
dette ønske med til næste udvalgsmøde hvor hun deltager. 
 
Det understreges, at Højtoften er vurderet ’demensvenligt’ ifht. sine fysiske 
rammer, og at der i den beskrevne anbefaling er stort fokus på at få både 
sundhedsfagligt og pædagogisk personale med demenskompetence samlet et 
sted, så borgerne kan få det tilbud der passer bedst, til netop denne mål-
gruppe. 
 
Efter sommerferien igangsættes en proces i Voksenhandicap, for at få under-
søgt hvordan man arbejder videre med ”Det gode ældreliv” som tema. Herun-
der også etablering af demensafdeling på Højtoften: Proces for borgerne, 
medarbejderne, pårørende osv. Her vil pårørenderådet naturligvis blive ind-
draget hvor det vurderes relevant.    
 
Pårørenderådet ønsker at blive orienteret, når borgerne bliver spurgt om for-
skellige ting. Nogle gange vil de pårørende kunne bruges som aktive medspil-
lere i at tale med borgerne om svære emner.  
 
Bilag: ”Boligløsninger ældre i Voksenhandicap” - rapport   
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Brugertilfredshedsundersøgelse 
På Seniorområdet har man i flere år gennemført brugertilfredshedsundersøgelser. I for-
længelse af dette har det været et ønske fra Voksenhandicaps side også at undersøge 
brugertilfredshedsheden på Voksenhandicapområdet. 
Efter sommerferien gennemføres derfor en undersøgelse i samarbejde med Deloitte, der 
har erfaring med at arbejde ind i målgruppen. 
 
Undersøgelsen bliver opdelt, så der først indsamles data via et spørgeskema, dernæst via 
fokusgruppeinterviews med borgerne. På baggrund af dette vil man kunne igangsætte 
relevante indsatser / processer med relevante parter som pårørende, borgere, velfærds-
rådgivningen osv. Sidste del af processen er fuldstændig afhængig af hvilke resultater 
der kommer ind i dataindsamlingen. 
 
Medlemmer af pårørenderådet gør opmærksom på at der er enorm stor spredning på 
målgruppen og hvad de kan svare på, dette skal man have for øje. Udviklingskonsulent 
Marie Holm fortæller, at netop dette har været en del af bevæggrunden for, at man har 
valgt Deloitte, der har erfaring med at arbejde med spørgeskemaer på Socialområdet. 
 
Tilgængelighed: Handicapvenlig badestrand 
I Handicaprådet har man ønsket, at kommunen fik etableret en handicapvenlig strand. 
En ny badebro i Juelsminde, hvor man kan køre direkte ud i vandet med kørestol er 
netop blevet indviet. 
Handicaprådet arbejder pt. på, at der ligeledes kan indkøbes strandkørestole med særlige 
hjul, der kan køre i sand. 
 

f) Den nye pårørendepolitik er pt. i høring. Hedensted Kommune har ikke tidligere 
haft en fælles pårørendepolitik på tværs. Når høringsperioden er ovre forventes 
politikken godkendt henover efteråret. Herefter skal den lokale pårørendepolitik 
på Voksenhandicapområdet revideres. Hvilket naturligvis bliver en proces, pårø-
renderådet inddrages i.  
 

g) Samlet set gik Voksenhandicap ud af 2020 med et overskud på 1,3 mio. 
 
Øvrig orientering: Ledergruppen i Voksenhandicap har ønsket, at opgaven som ledelses-
repræsentant i Pårørenderådet gælder for 1 år af gangen, så lederne kan få et indblik i 
pårørenderådets arbejde og de pårørende kan få sat ansigt på de forskellige ledere. Efter 
sommerferien vil Frode Lerdahl, leder af Hedensted Bofælleskab træde ind i pårørenderå-
det. Det forventes, at Frode sidder med i 1 år. 
 

4. Årshjul/mødetidspunkter i 2021 
 
Referat 
Møder i 2022 planlægges til: 
Torsdag 30. september 17.00 – 19.30 
Torsdag 25. november 17.00 – 19.30 
Møderne foregår som udgangspunkt i Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, Løsning. 
 

5. Borgervejler SO – introduktion ved Borgervejlederen 
 
Referat 
Michael Islin Bendixen præsenterer sin nye rolle som borger- og pårørendevejleder i So-
cial Omsorg. En ny funktion, der gælder fra uge 33. 
 
Borgervejlederen er et gratis tilbud for borgere og pårørende tilknyttet Social Omsorg. 
Borgeren kan hjælpe med at finde rundt i regler, forstå klagevejledninger, forstå infor-
mationer fra Social Omsorg.  
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Borgervejlederen kan ikke hjælpe med at skrive en klage, men han kan hjælpe med, 
hvem man kan henvende sig til, for at få en klagevejledning. Han kan også hjælpe med 
at læse og forstå klagevejledningen. 
 
Bilag: Oplæg Borgervejleder 
 
   

6. Brochuremateriale – udlevering af de færdige brochure  
 
Referat 
Pårørenderådets medlemmer får hver et eksemplar af de foldere, der er udarbejdet om-
kring hver enkelt af Voksenhandicaps enheder. Brochuren ”Når du flytter i Bofællesskab” 
udleveres ligeledes. 
 

7. Dagsorden og ref. på hjemmesiderne – status  
 
Referat 
Formanden gør opmærksom på at referatet fra Pårørenderådsmøde 10. september 2020 
mangler på hjemmesiden. Administrationen sørger for, at det lægges online. (Ref. Be-
mærkning: Både referatet fra 10. sep og dette referat lægges på i uge 27).  
 

8. Evt. 
 
Referat 
 
Medlem af Pårørenderådet er i forbindelse med statusmøde blevet gjort opmærksom på, 
at der pga. organisationsændring i Velfærdsrådgivningen fremadrettet ikke vil være en 
fast tilknyttet sagsbehandler på hendes pårørende, men skiftende rådgiver. Som pårø-
rende kan man være bekymret over, om man skal begynde forfra hver gang man har 
brug for at henvende sig, eller hver gang Velfærdsrådgivningen henvender sig. 
Mange borgere har brug for forudsigelighed og genkendelighed.  
Hvordan bibeholdes dette, hvis rådgiveren ændrer sig fra gang til gang?  
Det foreslås, at borgeren får en præsentation – med billede – af hvem der deltager på 
møderne, så det er muligt for pårørende og/eller botilbuddets personale, at forberede 
borgerne for at skabe det bedste udgangspunkt for en god dialog. 
Heidi Lindberg Jensen tager pårørenderådets betragtninger og bekymringer med til drøf-
telse med leder af Velfærdsrådgivningen Jenny Bjerking. Evt. med henblik på at Jenny 
kan inviteres på et senere møde i pårørenderådet og fortælle om organisationsændrin-
gen.  
 
Gurli Klausen spørger øvrige medlemmer af Pårørenderådet hvordan hun, som medlem af 
pårørenderådet sørger for at være i kontakt med de øvrige pårørende i det botilbud hun 
repræsenterer. 
De øvrige pårørenderådsmedlemmer deler deres erfaringer: Nogen afholder ’kaffe på 
kanden’-møder eller halvårlige pårørendemøder, nogen får hjælp af botilbuddets leder til 
at udsende en opfordring om at henvende sig, osv.  
 
Har pårørende, eller medlemmer af pårørenderådet punkter til mødet kan de ligeledes 
rette henvendelse til enten Formand Carsten Gammelgaard Hansen eller Udviklingskon-
sulent Marie Holm Andersen, der er sekretær for Pårørenderådet. 
 
Kommende punkter /emner der ønskes drøftet på pårørenderådsmøderne 
 

• Velkommen til Frode Lerdahl – Ny ledelsesrepræsentant i Pårørenderådet 
2021/2022 
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• Borgernes selvbestemmelsesret i praksis – inddragelse af forældre evt. temamøde 
i 2022 med oplægsholdere og små caféer rundt om borde hvor man kan tale om 
forskellige aspekter i emnet.  
 

• NEM-ID og bankløsning: Hvad ligger der i den og hvem er målgruppen for det? 
 

• Husregler 
 

• Revidering af Voksenhandicaps pårørendepolitik (Efter godkendelse af fælles pårø-
rendepolitik i Hedensted Kommune) 
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