Pårørenderådet for
Voksenhandicap
Favrskov Kommune
Pårørenderådsmøde
Tirsdag den 11. september 2018 kl. 17.30 – 19.30
Industrivej 18, Hammel

Tilstede: Jytte B. Sørensen, Per Bøving, Henny Rasmussen, Anders Munk, Carina Hvid Mikkelsen,
Hanne Ellegaard, Tage Johnsen
Afbud: Jesper Tikiøb
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
Jytte vælges
2. Høringssvar budget 2019
Borgmesteren har udtalt at der gives til ældre, børn, psykiatri og handicap. Fra
pårørenderådet opleves det anderledes. I den virkelighed som borgerne på bo- og
aktivitetstilbud, personalet og de pårørende oplever, reduceres der i driften, så det kan
mærkes.
Pårørenderådet i orienteret om at driften i forvejen er stram og det er svært at få økonomien
til at hænge sammen
Fra pårørenderådet glæder man sig mest over, at feriedagene er forlænget til 5 dage

Jytte laver udkast til høringssvar som rundsendes. Alle bidrager hvorefter Jytte sender til
kommunen
Der kommenteres på forringelser på botilbud og ac, og desuden kommenteres der på at de
(efter vores mening) fremragende ønsker, der blev sendt til byrådet i foråret ikke er
imødekommet. Disse handlede om ledsagelse ud af huset for botilbudsborgere samt
omklædningsfaciliteter for handicappede i Svømmehallen

3. Ny aftale om Magtanvendelse på handicapområdet, hvordan får den indflydelse på
vores område?
Der er nye regler på vej. Der er endnu ikke kommet vejledninger til kommunerne, så vi
venter med at gennemgå disse til næste gang
4. Årsmøde den 15. november, hvad skal vi have på denne aften, der både interesserer
pårørende og politikere.???
Pårørenderådet vil gerne lave et arrangement, hvor der kommer flest mulige pårørende
Forskellige forslag drøftes, og vi regner med at pårørende gerne vil høre om er at høre om

Forslag:
Tage og gerne nogle afdelingsledere orienterer om hverdagen og serviceniveauet
Magtanvendelse – orientering om nye regler
Frikommuneforsøgene og andre tværgående initiativer v/Jes Svenninggaard
---og så er det en tradition at starte med stegt flæsk og persillesovs
Generalforsamlingen:
Jytte aflægger beretning
Der afholdes valg: på valg er Jytte (genopstiller) Henny (genopstiller ikke) og ???
Tage lave invitation og sørger for det praktiske
5. Hvordan kan Voksenhandicap klare sig igennem med Rammeaftale 2019-2020
Punktet er berørt under behandlingen af budgettet. Der er endnu ikke taget stilling til
hvordan besparelserne skal findes, da budgetterne endnu ikke er politisk vedtaget
4.. Orientering fra Tage
Der er nu etableret et nyt journalsystem, så der bliver bedre kommunikation mellem
botilbud og arbejde, og derved større sammenhæng i handleplansarbejdet
I samme forbindelse er vi kommet med i det FællesMedicinKort, der sikrer
kommunikationen mellem læge og afdeling
Vi er i gang med at forberede tilsyn fra styrelsen for patientsikkerhed, hvilket kan være et
stort arbejde, hvor alle sundhedsfaglige funktioner skal beskrives
Sygefraværet er stærkt faldende, og det skal gerne være med til at sikre kontinuiteten i
arbejdet
Som det er nævnt i pkt 2 er budgetterne er pressede, kun Elbæk overholder budget, hvilket
er et problem der skal løses – problemet er bl.a. at der har været ledige pladser
6. Evt.
Der spørges til brandtilsyn i forlængelse af ulykken i Allingåbro:
Vi forventer opmærksomhed fra brandmyndighederne i den kommende tid. Bygningerne
opfylder gældende krav, og der er ikke givet dispensationer
Der spørges til tyverier der har fundet sted på Elbæk – de berørte borgeres pårørende er
orienteret, og vejledt ift forsikring
Det bemærkes at der stadig er problemer med at se referater mv på hjemmesiden
Indtil det kommer på plads vil Tage udsende referater pr e-mail
ref: Tage

