
 

Referat pa rørendera d  
30. september 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) 
Carsten Gammelgaard Hansen, Rugmarken 
Jenny Jensen, (Syrenvænget) 
Leder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen 
Leder af Hedensted Bofællesskab Frode Lerdahl 
 
Referent:  
Udviklingskonsulent Marie Holm Andersen 
 

Afbud:  

Inger Hjort (Suppleant Rugmarken) 
Elin Rosengaard, Kildebjerget  
Berit True Jensen, (Uldum Bofællesskaber)  
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1 Velkomst ved formand og Leder af Voksenhandicap 

Referat 

 

Forslag fra formanden, Carsten Gammelgaard Hansen, om at man arbejder med at få 

større synlighed omkring hvor man kan finde referaterne fra pårørenderådsmøder på He-

densted Kommunes hjemmeside. F.eks. kan man dele et direkte link til referaterne i ny-

hedsbrevet, som leder af Voksenhandicap ind imellem udgiver. 

 

Leder af Voksenhandicap, Heidi Lindberg Jensen, byder velkommen til Frode Lerdahl, der 

sidder med som ledelsesrepræsentant i pårørenderådet det næste års tid. 

 

2 Velkommen til Frode Lerdahl – Ny ledelsesrepræsentant i Pårørenderådet 

2021/2022 

Referat 

 

Frode Lerdahl, leder af Hedensted Bofællesskab, præsenterer sig selv for Pårørenderådet. 

 

3 Information fra leder af Voksenhandicap 

a) Økonomi 

Status på økonomien i Voksenhandicap. 

 

Referat 

 

Heidi Lindberg Jensen gennemgår forbrug og budget i Voksenhandicap indtil nu. 

 

Voksenhandicap går ud med et overskud i 2021. Lige nu, ser det ud til, at overskuddet 

bliver på omkring 3 mio. 

 

Dette har flere årsager: 

 Voksenhandicap er ved at omlægge til et nyt økonomisk styringssystem. Det be-

tyder, at der ikke har været valide og gennemskuelige økonomital tilgængelige 

hos lederne i driften før september måned. Derfor har nogle ledere valgt at være 

konservative og holdt igen med forbruget. 

 Der er fejlagtigt lagt 4,5 mio. for meget ud i driftsbudgetterne. Blandt andet er 

der midler til vikardækning lagt ud to gange. Dette skal justeres ind i det nye 

budget for 2022.  

 

Der er ikke lagt besparelser ind særligt til Voksenhandicap i 2021. Voksenhandicap har 

dog fortsat en andel i den fælles økonomiske strategi og besparelsesplan i Hedensted 

Kommune.  

 

Der er bekymring i Pårørenderådet over, at der spares på området. 

 

b) Borgertilfredshedsundersøgelse i Voksenhandicap 

Kort gennemgang af formålet med undersøgelsen og eksempler på spørgsmål, der 

stilles. 

 

Referat 

Der gennemføres netop nu en borgertilfredshedsundersøgelse på Voksenhandicapområ-

det – det foregår i første omgang som spørgeskema. Spørgeskemaet er første skridt i en 

proces hvorefter der følges op med kvalitative interviews på relevante tendenser.  

 

c) Initiativer vedrørende Covid19 puljer 

Palsgaard og Kandiskoncert 
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Referat  

I forbindelse med Covid19 er kommunerne blevet tildelt puljer af to omgange. 

I 2020 blev første pulje tildelt med fokus på at modvirke ensomhed. Voksenhandicaps 

andel af puljen er blev fordelt ud i enhederne. Enhederne har afholdt eller planlagt aktivi-

teter med baggrund i puljen.  

 

I 2021 er igen lagt en pulje ud på ældre- og handicapområdet. Den blev lagt ud i maj og 

skulle bruges i 2021. I Hedensted Kommune fik vi 640.000kr. Puljen er anvendt til to ini-

tiativer: 

1) LEV har arrangeret Kandiskoncert i september. Hedensted Kommune har købt bil-

letterne og tilbyder dem gratis til borgere i Voksenhandicap og på Seniorområdet. 

Borgere kan tage en ledsager med (kæreste, ven eller andet). Pædagogisk ledsa-

gelse følger med, der hvor det er nødvendigt. De frivillige inviteres også, da de 

ikke har kunnet afholde deres årlige frivilligfest i 2021. 

 

2) Der er lavet aftale med Palsgaard om 40 minutters koncerter i Live Weel stil. Kon-

certerne afholdes rundt omkring i kommunen og er gratis for borgere i Voksen-

handicap og på Seniorområdet at deltage i. Kildebjerget bliver blandt andet en af 

de mulige matrikler. Man vælger selv som borger hvor man melder sig til. De sid-

ste koncerter ligger i januar 2022.  

 

d) Ny ledelse i Mestringsenheden 

Referat 

Bente Dalsgaard, tidligere leder i Mestringsenheden er stoppet i sin stilling. Charlotte Ne-

dergaard Pedersen, der er leder af Højtoften, vil fremadrettet også blive leder for Me-

stringsenheden. Der opslås en teamleder stilling i uge 40, til varetagelse af en række op-

gaver på Mestringsenheden og Højtoften. 

 

e) Coolsport og Klub88  

Begge tilbud er i gang igen 

Referat 

Er godt i gang igen. Der er udsendt flyers og andet informationsmateriale for at infor-

mere om, at aktiviteterne kører igen. Frivillige fra Coolsport fortæller, at der var mange 

deltagere til stede sidste gang.   

 

f) Arbejdet med bag facaden i VH 

 

Referat 

Tv2-programmet ”Plejehjemmet Bag facaden” satte drøftelser i gang mange steder om 

forråelse og kulturer. Der er ikke kendskab til, at der har været noget af den slags i He-

densted Kommune, men derfor har vi alligevel valgt at dagsordenssætte det i Social Om-

sorg. Som en forebyggende indsats. KL afholdt i foråret et webinar hvor psykolog Dorte 

Birkmose afholdte et oplæg omkring blandt andet forråelse, omsorgstræthed og psykolo-

gisk tryghed. På fællesledermøder (ledergruppen på tværs af plejehjem og botilbud) blev 

der arbejdet med cases. Hver enkelt leder har desuden arbejdet med det i egen enhed. 

 

Formand for pårørenderådet foreslår, at der måske laves et fælles arrangement for pårø-

rende og medarbejdere med Dorte Birkmose. Det aftales, at administrationen kigger vi-

dere ind i det og vender tilbage med et oplæg ved et senere møde.      
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4 Navneskilt 

Ønske om navneskilt for personalet i VH og evt. tavle med billeder og navn i botilbud-

dene.  v/Carsten 

 

Referat 

Nogle pårørende har ytret ønsket til formand for pårørenderådet. Heidi Lindberg fortæl-

ler, at det løses forskelligt i enhederne i dag.  

Traditionen på det pædagogiske område er, at man ikke i samme grad går med navne-

skilt som man ser på f.eks. sygehuse. Det giver i højere grad en institutionsfølelse når 

der er navneskilte på den enkelte.  

Der laves ikke en fast retningslinje for hvordan det skal være i Voksenhandicap, det afta-

les i hver enhed, hvorfor pårørende opfordres til at tage drøftelsen med lederen i den en-

hed de er tilknyttet.  

 

5 Busser anvendelse til aktiviteter o.lign.  

Der opleves problemer når bussen er optaget til ferie o.lign. hvad gør man så?   

Referat 

Pårørenderådet drøftede udfordringen ved, at bussen i visse situationer kan være væk, 

når en borger på enheden har brug for den. Der har tidligere i pårørenderådet ønske om 

at Voksenhandicap lavede en række regler for anvendelse af bussen. Heidi Lindberg Jen-

sen fortæller, at det er forsøgt, men det har vist sig, at give en alt for firkantet rigiditet 

hvis man skal nedskrive alle regler og undtagelser. Udgangspunktet er dog altid, at per-

sonalet vil forsøge at hjælpe borgerne med at komme til deres fastlagte aktiviteter hvis 

det overhovedet er muligt. 

Heidi Lindberg Jensen minder desuden om muligheden for at anvende flextaxa og andre 

løsninger i kommunen. Det kan anbefales at kontakte kørselskontoret hvis man er i tvivl. 

 

6 Drøftelse af ramme for involverende proces ifht. etablering af ældre- og de-

mensafsnit på Højtoften 

Der ønskes en drøftelse af hvordan en involverende proces med borgere og pårørende 

kunne se ud.  

Heidi foreslår, at der blandt andet tages udgangspunkt i et fælles arrangement i hallen 

på Kildebjerget hvor pårørende indbydes og får mulighed for at deltage i en proces.  

 

Referat 

Pårørenderådet ønsker at komme ud og besøge Højtoften. Heidi Lindberg gør opmærk-

som på, at tilbuddet ikke på nuværende tidspunkt har fået etableret eventuelle ny-anlæg 

i forbindelse med oprettelse af den nye afdeling, da man fortsat er i færd med at af-

dække behov og proces. 

Administrationen undersøger om det er muligt at afholde næste Pårørenderådsmøde på 

Højtoften. 

Flere i pårørenderådet har set TV2 dokumentaren Dagmarsminde: ”Det er ikke slut 

endnu” og anbefaler den som inspiration. 

Pårørenderådet vil gerne være en del af en proces sammen med de øvrige pårørende. 

Voksenhandicap kommer med et udspil til hvordan sådan en proces kunne se ud – hvor 

pårørenderådet og de pårørende inddrages.  

 

7 Selvbestemmelsesret kontra omsorgssvigt og rammerne for udfoldelse af 

selvbestemmelsesretten 

Ønske om evt. Dorte Birkemose oplæg om forråelse.   

 

Referat 

Temaerne selvbestemmelsesret og tavshedspligt blev kort drøftet på mødet. 
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Frode Lerdahl stillede forslag om, at en jurist fortæller hvilke regler, det pædagogiske 

personale er underlagt i forhold til de to temaer. Det har tidligere været afholdt på Kilde-

bjerget med blandt andet Socialtilsynet, men kan måske være en idé at gøre igen? Alter-

nativt kan lignende arrangementer afholdes i de enkelte pårørendegrupper når det er re-

levant at drøfte disse temaer. 

 

Evt. 

På mødet blev desuden drøftet rekrutteringsudfordringerne på det pædagogiske område. 

Senior- og sundhedsområdet er endnu hårdere ramt. Der er flere ting der spiller ind, men 

det er en udfordring man godt kan forudse vil fortsætte da det er små generationer der 

er i den arbejdsdygtige alder og de ældre generationer er større. Derfor er der i det of-

fentlige fremadrettet en stor opgave i at nytænke hvordan opgaverne kan løses bedst 

muligt.  

 


