Pårørenderådet for
Voksenhandicap
Favrskov Kommune

Referat
Pårørenderådsmøde Voksenhandicap
Tirsdag den 19. Februar 2019 kl. 17.30 – 19.30
Industrivej 18, Hammel
Til stede:, Jytte B. Sørensen, Anders Munk, Hanne Ellegaard, Jesper Tikiøb, Esther Døssing, Per
Bøving, Carina Hvid Mikkelsen, Tage Johnsen
Afbud: Conny Vester Andersen
Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer/ valg af formand – Jytte er valgt
2.

Møde med Socialudvalget 5. marts, husk at have forslag med, så vi sammen kan finde de
bedste punkter vi vil have belyst på møde.
Jytte, Jesper, Per og Anders kan deltage i mødet.
Der efterlyses max tre punkter til drøftelse fra Pårørenderådet:
- Forslag:
- Hvert botilbud har en pjece hvori der er beskrevet hvad botilbuddet tilbyder.
- Aktiviteter og Weekendtilbud. Ønske om en aktivitets medarbejder/ koordinator/frivillig
- Udfordring i at borgerne ikke må få ledsagelse om søndagen, uden ansøgning.
- Omklædningsfaciliteter i Hinnerup badet, til handicappede.
- Hjemmelavet mad.
- Voksenhandicap kan ikke tåle flere besparelser. Personalet løber stærkt. Mange af
borgerne er blevet tungere.
De punkter vi havde med sidste år, er alle blevet til noget. Vi har fået sygeplejerske og
sundhedscafe.
Tage fremsender punkterne til Socialudvalget.

3. Vedtægter. Vi har på et tidspunkt talt om at vedtægterne skal gennemgås og evt. rettes.
Vedtægter vedhæftes og bedes gennemlæses inden mødet.
– Vedtægterne gennemgås og Tage sender ændringerne til forvaltningen

4. Tilsynsrapporter på Handicapområdet 2018
– Tage skal sørge for at Tilsynsrapporterne kan findes på hjemmesiden. Rapporterne
er tilfredsstillende, og der er kun få anbefalinger til forbedringer. Gennemgående skal både
botilbuddene og aktivitetstilbuddene blive bedre til at dokumentere arbejdet med delmål.

5. Orientering fra Tage

-

Styrelsen for patientsikkerhed har anmeldt sin ankomst på Fuglebakken.- Styrelsen har
fokus på alt det sundhedsfaglige herunder medicin
Vores underskud stiger. Vi har haft tomme pladser, og har pt. 5 tomme pladser på
Ellemosevej. Vi kan ikke holde til at gælden stiger, og vil have endnu større fokus på
styring og budgetoverholdelse.
Vi tager et hus i brug i Houlbjerg pr. d. 1.maj, til en borger.
Vi er i gang med at gennemføre en række kurser for 50 personaler, da vi har fået
300.000,- til kompetenceudvikling. Kurserne handler om viden om autisme –
neuropædagogik og kommunikationsteknologi
I maj holder vi en stor festdag på Naturværket, hvor borgere og personale vil være
sammen
Antallet af magtanvendelser er faldende.
Vi har gang i et forsøg i Bostøtten, med video baseret tilsyn.
Vi går i gang med budget 2020. I marts bliver I inviteret til at komme med budgetforslag.
I bedes begynde at tænke over forslag.

6. Mødedatoer resten af året:
D. 25.3. kl .17.30-19.30: Budget
D. 03.7. kl. 17.30-19.30
D. 17.9. kl. 17.30-19.30
D. 19.11. Kl. 17-21

7. Evt.
-

Hvis Handicapområdet har ønsker til anskaffelser (ting) kan det være relevant at søge
hold Rotary.

-

Link til hjemmeside hvor vores referater ligger. https://www.favrskov.dk/borger/omsorgog-sundhed/handicap

-

Der er ved at blive oprettet et Sundhedshus i Hadsten – Kan vi bruge det til vores
borgere – Tage tænker over det sammen med ledergruppen.

-

Forslag om at vi til næste møde vender dagsordenen om og starte med evt., -måske
giver det nye drøftelser og perspektiver

-

Næste gang skal vi snakke om pårørendes udsagn i forbindelse med pårørendemødet i
november 18

-

Ved næste møde serveres der Favrskov mad.

Referent Mai-Britt

