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0. Velkomst ved formand og Leder af Voksenhandicap 

1. Rundvisning på Højtoften: 

Heidi viste rundt i de fysiske rammer på Højtoften, hvor der er besluttet, at kommende 

Demenstilbud skal ligge. 

 

2. Information fra leder af Voksenhandicap 

LEV har arrangeret Kandiskoncert i december. Hedensted Kommune har købt billetterne 

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

corona er koncerten pt. udsat til 29. april 2022. 

 
 

 Stemning og samarbejde i pårørenderådet: Heidi Italesatte den dårlige stemning og 

tone der var til det forrige Pårørenderådsmøde og opfordrer til at vi får genskabt 

den gode stemning og den gode tone til møderne i rådet. Samt at vi kan være 

uenige på en god måde når dette opstår. Der var opbakning fra Rådets medlemmer 

om ordentlighed og god tone til møderne.  

 

Herunder: Drøftelse af hvilke emner, der egner sig til drøftelse på 

pårørenderådsmøder og hvilke, der skal drøftes lokalt: Heidi nævnte muligheden 

for, at vi på næste møde kan drøfte en fremtidig model og struktur for vores 

kommende møder i Pårørenderådet. 

 
 Corona situationen her og nu: Corona situationen netop nu (1. december 

2021) 

 Corona er desværre noget, vi fortsat er nødt til at forholde os til. Vaccination med 3. 

stik er heldigvis rigtig godt i gang – også her i Voksenhandicap, hvor flere borgere 

allerede har fået stikket. For at begrænse smittespredning og bryde smittekæder skal 

du have dit coronapas med, når du besøger beboere og brugere på sociale tilbud: Både 

botilbud og dagtilbud. Du har et coronapas som vaccineret, tidligere smittet eller med 

en negativ test.  

 Læs mere på Coronasmitte.dk/coronapas  

 Der er, for nuværende, ikke krav om at besøgende bærer mundbind på botilbud. 

 Situationen ændrer sig dag for dag. Derfor anbefaler vi, at du er opmærksom på 

eventuelle ændringer i krav og anbefalinger. Se nyeste information fra Hedensted 

Kommune her: HedenstedDK om Corona  

 

 Ny teamleder i Mestringsenheden: Heidi orienterede om ny Teamleder, som 

ansættes på Mestringsenheden. Ny ledelse Mestringsenheden 

 Charlotte Nedergaard Pedersen, der er leder for Højtoften, tiltrådte 1. august 2021 

ligeledes som leder for Mestringsenheden. Pr. 2. januar 2022 oprettes en ny 

funktion som teamleder på Mestringsenheden og Højtoften. Et enigt 

ansættelsesudvalg har ansat Eydrit Ragnurdottir Mikkelsen til varetagelse af denne 

funktion. 

 

 

3. Projekt Ældreliv og Demens 

 

 Processen fremadrettet: Vi har haft en god fælles Temadag i Voksenhandicap med 

undervisning omkring demens af Kirsten Agerskov Nielsen. Alle medarbejdere blev 

http://www.coronasmitte.dk/coronapas
https://www.hedensted.dk/om-kommunen/corona


introduceret for et værktøj, hvor vi screener borgerne, for at opdage evt. symptomer 

på Demens.  

 Der er planlagt undervisning for Højtoftens medarbejdere i marts hvor de får yderligere 

undervisning ift. den fremtidige målgruppe.  

  

 Fagligt har Højtoftens personale allerede kendskab til blandt andet low arousal, der er 

én af de vigtige tilgange ifht. demente borgere. Flere af Højtoftens nuværende borgere 

er allerede i målgruppen for denne type tilbud og flere af de øvrige borgere har 

senhjerneskade. De to borgergrupper kan profitere af mange af de samme tilgange og 

fysiske rammer.  

 

 

 Målgruppen vil ud over pædagogisk personale også have brug for sundhedsfagligt 

personale. På Højtoften har man allerede et tværfagligt setup. Ved at målrette tilbuddet 

vil man kunne skabe tilpas volumen til at skabe et attraktivt tilbud med specialiseret 

personale. 

 

 Denne proces fortsætter henover foråret 2022 og vil blandt andet have fokus på at: 

Sikre de rette faglige og fysiske rammer, styrke det flerfaglige samarbejde, sikre et 

fortsat godt arbejdsmiljø og at arbejde med en kulturændring i Voksenhandicap blandt 

borgere, pårørende og personale. Formålet med kulturændringen er, at vi alle bliver 

bedre til at tale om alderdom og død som en naturlig del af borgerens liv. Vi skal også 

forholde os til, at nogle borgeres tilstand pga. deres alder, kan udvikle sig så de kan 

have brug for at flytte til Højtoften for at modtage den støtte, der er bedst for dem. 

 

   Der er udarbejdet et overblik over processens forskellige spor. Her er bl.a. også 

inddragelse af borgere og pårørende. Hvordan det bedst kan foregå kan vi drøfte videre 

først i det nye år. Det er vigtigt at vi er sammen omkring den kulturforandring det vil 

være, at borgerne får mulighed for at flytte på Højtoften hvis de f.eks får demens eller 

bliver plejekrævende på en måde der gør at deres nuværende bolig ikke er egnet. 

 

 

 

4. Borgertilfredshedsundersøgelse i Voksenhandicap (Bilag) 

Gennemgang af Rapporten ved Heidi: 

 Voksenhandicap har haft et ønske om at undersøge vores borgeres tilfredshed. I 

efteråret har Voksenhandicap derfor samarbejdet med Deloitte om første skridt i en 

borgertilfredshedsundersøgelse vores område. 122 borgere har besvaret et 

spørgeskema der i øjenhøjde kom omkring emner som: Overordnet tilfredshed, respekt 

for borgerens liv, borgerens potentiale og selvbestemmelse, forståelse af borgerens 

behov og Hedensted Kommunes evne til at skabe sammenhængende forløb for 

borgeren. 74% af de adspurgte borgere oplever, at de overordnet har en god hverdag.  

  

Næste skridt i undersøgelsen bliver, at vi i 2022 vil udvælge nogle af de temaer der 

indledningsvist blev belyst i spørgeskemaet og folde emnerne ud for videre 

undersøgelse. Arbejdet vil ske sammen med borgerne og Marie og Michael vil lave 

nogle interview på de udvalgte emner.  

 

 

5. Pårørendepolitik: 

 

 



 Ny pårørendepolitik for Hedensted Kommune 

 Hedensted Kommune har vedtaget en fælles pårørendepolitik gældende på tværs af 

områder. Pårørendepolitikken er resultatet af en proces, hvor borgere har været 

inviteret ind til tre borgermøder. Input fra borgermøderne er sammenskrevet og 

omskrevet, så de danner indholdet til pårørendepolitikken. Det er dermed borgernes 

bud på, hvordan vi skaber de bedste rammer for samarbejdet med pårørende i 

Hedensted Kommune.  

 Læs Pårørendepolitikken her: Pårørendepolitik  

 Relevante punkter i politikken gennemgås og det drøftes herefter hvorvidt dette har en 

indflydelse på Voksenhandicaps pårørenderåd: Heidi foreslår at vi på første møde i det 

nye år har politikken på dagsordenen og bl.a. drøfter hvordan vi kan arbejde med den. 

Carsten spørger om det får indflydelse på om pårørenderådet kan bestå ? det mener 

Heidi er noget vi selv kan afgøre . i arbejdet med politikken vil vi bede om hjælp fra 

vores konsulent Marie. 

 

Vi beslutter at møderne fremadrettet fastholdes på torsdage. Vi vil bruge det første møde i det 

nye år til at lave en slags årsplan med emner og datoer for 2022. Vi vil derefter vurderer 

hvorvidt 4 møder om året er det rette niveau og om vi skal holde 1-2 temaaftner for pårørende 

i hele Voksenhandicap. 

Heidi finder dato for første møde januar eller februar 22. 

 

Evt. 

Emner til kommende møder: 

 Information fra kørselskontoret på et kommende møde. Evt. deltagelse omkring 

kørselsordningen – Heidi går videre med punktet. 

 

 Mødestruktur fremadrettet – evt. emner til alm. møder og fællesmøder: Vi vil til næste 

møde være nysgerrige på hvilke gode tiltag og traditioner der er på de forskellige 

steder på Socialområdet. Formål er at dele de gode erfaringer. 

 

 Til næste møde kan vi evt. se film fra aktivitetstilbuddet Fønix og fra Højtoften.  

 

 Heidi er også i gang med at udarbejde et Nyhedsbrev til de pårørende på 

Socialområdet, som vil blive udsendt inden jul. 

 

 

 

 

https://www.hedensted.dk/media/8210316/pa%CC%8Aroerendepolitik-2021-web.pdf

