REFERAT AF PÅRØRENDERÅDSMØDE DEN 30.04.2019
Til stede: Formand Anne-Grethe Zangenberg, Lilian Jørgensen, Jane Sørensen,
suppleant Dorte Jochumsen, Hardy Høj, gruppeleder Helle Rønne, leder Jørgen
Svendsen.
Afbud: suppleant Lone Jensen
Referent: Jørgen Svendsen.
18-18.30: Spisning.

Pkt. 1 Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt.
Referat fra pårørenderådsmøder skal udfærdiges således, at det ikke kan spores til
enkeltsager. Hvis der efterfølgende er behov for at drøfte konkrete forhold med
medarbejdere eller andre, aftales dette individuelt.
2. MAJ 2019

Der er sendt et brev til SSO-udvalget den 14.02.2019 vedr. konsekvenser ved besparelser. Der er ikke modtaget svar fra SSO-udvalget. Pårørenderådet rykker udvalget for et svar på henvendelsen.
Pårørenderådet vil være opmærksom på dagsordenen for kommende møder i
SSO, hvor der behandles punkter med betydning for handicapområdet.

Pkt. 2 Opfølgning: Hvad er der sket med huskelisten til Informationsmøde med nye borgere og pårørende?
Listen har været drøftet i ledelsen. Der er i forvejen beskrevne procedurer omkring indhentning og videregivelse af information ved indflytning. Ved nylig indflytninger på Parkvej og Bryggen har de været anvendt.
Listen skal indeholde punkter, som kan dokumenteres i NEXUS, således at der
ikke skal opbygges et yderligere dokumentationssystem.
Oplæg til liste tages på ledermøde den 06.05. JS sender revideret liste til pårørenderåd medio maj.
Som opfølgning på punktet fra sidste møde orienterer Jørgen om, at der er fundet
en løsning vedr. fuldmagter til håndtering af borgerens økonomi for borgere, som
ikke har økonomiske værger. Der bliver sendt information om dette til borgerne
og pårørende.

Pkt. 3 Opfølgning: Hvordan er formidlingen af ”Samarbejdspolitikken” forløbet i de enkelte teams?
Politikken er trykt i ”folder-format”, og er sendt til alle pårørende til borgere, der
bor i botilbuddene.
Politikken har været i byrådets nyhedsmail i februar måned. Anne-Grethe har
skrevet et kort indlæg til byrådets nyhedsmail om tilblivelsen af politikken.
SAGSBEHANDLER:
JØRGEN SVENDSEN

Politikken har været drøftet på personalemøder i botilbuddene.
Helle orienterer om tilbagemeldinger fra nogle af personalemøderne på Bryggen:


Generel positiv tilbagemelding.



Politikken beskriver meget af det, vi gør i forvejen.
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Godt at politikken rummer forventninger til både personale og pårørende.
Andre gruppeledere fra Syrenvænget og Parkvej oplever samme positive
tilbagemelding.

Politikken skal anvendes i dagligdagen som et redskab til at støtte samarbejdet
med pårørende.

Pkt. 4 Opfølgning: Ny organisation med en gruppeleder
mindre?
I forbindelse med besparelser i Guldborgsund Handicap er der nedlagt en gruppelederstilling. Stillingen er besat frem til uge 28, hvor Mona Thorsen går på pension.
Den fremtidige organisering af ledelsen vil blive besluttet og meldt ud på et senere
tidspunkt.

Pkt. 5 Hvordan går det med at sikre borgernes mulighed for
at hæve kontanter?
På et arrangement i Frivilligcentret den 26.04.2019 præsenterede Danske Bank en
løsning, som muligvis kan bruges til at hæve kontanter til borgerne. Det er et
”kontantkort”, som kan bruges til at hæve kontanter i pengeautomater.
Der afholdes møde med revisionsafdelingen i Guldborgsund Kommune torsdag den
2. maj med henblik på at afklare, om vi kan bruge denne løsning. For at borgerne
kan benytte løsningen kræver det, at borgeren har en konto i Danske bank.
Jørgen orienterer pårørenderådet om det videre forløb efter mødet med revisionsafdelingen.

Pkt. 6 Opfølgning fra den 19.11.2018: Hvor er levnedsbeskrivelserne blevet af:
Overkørsel fra EKJ til Nexus. Er det blevet gjort? JS skulle undersøge,
hvornår dette kunne gøres.
Arbejdet med at overføre levnedsbeskrivelserne fra EKJ til NEXUS er sat i gang.
Det er medmedarbejderne i botilbuddene, der står for det.
Særligt problem: De sundhedsfaglige oplysninger, der skal ligge et andet
sted. Hvordan går det med dem?
Sundhedsfaglige notater skal for at opfylde reglerne for journaloptegnelser i sundhedsloven føres overskueligt og struktureret. Der er et særligt modul i NEXUS, der
kan håndtere dette. For at sikre en god opstart på brug af modulet og korrekt
journalføring vil der blive gennemført undervisning af personalet. Det vil være vores Social og Sundhedsassistenter, der underviser. Dette er påbegyndt i nogle teams.

Pkt. 7 Planlægning af valg til Pårørenderåd i september.
Formandens beretning sendes i lighed med sidste år ud til alle pårørende.
Anne-Grethe, Kirsten og Lone genopstiller ikke. Jane, Dorthe og Hardy genopstiller.
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Valget afholdes onsdag den 18.09.2019 kl. 18:30. Guldborgsund Handicap står for
en let anretning.

Det foreslås, at invitere Lene Engbirk (Jurist i Guldborgsund Kommune) til at holde
oplæg om følgende emner:




Status som pårørende ved borgers sygdom
Spørgsmål vedr. værgemål
Arvespørgsmål m.v.

HR tager kontakt til Lene Engbirk.
Dorthe foreslår at invitere oplægsholder, der kan fortælle om Team Tvilling, som
har et succesfyldt frivilligprojekt i Lolland Kommune med cykling. Dorthe undersøger om det kan lade sig gøre. Dette skulle i givet fald være på første ordinære møde
efter valget d. 18.09.2019.
Der sendes et brev til alle pårørende med annoncering af valget ca. 3 uger før valget.

Pkt. 8 Evaluering af arbejdet i Pårørenderådet i forløbne
periode, såvel fra administration som fra medlemmerne.
Politikken for samarbejde med pårørende er et godt eksempel på en god og konstruktiv proces i pårørenderådet. Det kan give inspiration til andre og lignende aktiviteter.
Organisationen mener at pårørenderådet er et godt sted at vende og kvalificere
beslutninger med betydning for botilbuddene. Der har derudover været et godt
samarbejde omkring udarbejdelse af høringssvar m.v. Pårørenderådet undrer sig
dog over, at det kun en gang er blevet bedt om et høringssvar i den forløbne periode.
Det har været udbytterigt at gennemgå og drøfte tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Øst i pårørenderådet, både for organisationen og for Pårørenderådet.
Det foreslås at formanden minimum en gang om måneden får/ eller, belært af erfaringen, selv indhenter en opdatering fra leder af Guldborgsund Handicap i forhold til eventuelle sager, hvor der skal udarbejdes høringssvar m.v.
Der er enighed om, at der er et godt og konstruktivt samarbejde i pårørenderådet
og at der er en god demokratisk tilgang til drøftelserne i rådet.

Pkt. 9 Nyt fra administrationen
Den 01.04.2019 er Allan Ruders startet som ny direktør i Guldborgsund Kommune. Allan er blandt andet direktør for Socialområdet. Allan er på rundtur i Guldborgsund Handicap den 15. og 22. maj, hvor han besøger alle vores tilbud.
Jørgen fratræder sin stilling den 31.05.2019. Han tiltræder en stilling som centerchef i Københavns Kommune. Ledelsen i Center for Socialområdet melder ud i næste uge, hvordan ledelsen i Guldborgsund Handicap vil blive varetaget indtil, der
er ansat en ny leder. Vi ønsker Jørgen held og lykke i det nye job.
Der arbejdes i øjeblikket på at effektivisere arbejdsgangene ved registrering og
planlægning af arbejdstiden i botilbuddene. Det betyder at de vagtplansansvarlige
i botilbuddene skal undervises i brug af vagtplansystemet, og fremover skal stå
for indberetningen.
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Starten af året har været præget af de besparelser, der er gennemført i den beskyttede beskæftigelse og i botilbuddene. Der har været stort fokus på at finde
løsninger i botilbuddene.
Der er lavet aftale om Besøgshunde på Bryggen og Parkvej. Ligeledes er ca 9 borgere herfra tilmeldt Lady- walk sammen med en frivillig pr borger. Pårørenderådet er glade for dette initiativ og håber, den slags aktiviteter kan brede sig til andre bosteder. Problemet er at skaffe frivillige.
Der er er ved at blive færdiggjort folder, der præsenterer muligheden for at tilkøbe ledsagelse til ferieture. Folderen vil, når den er færdig, være tilgængelig på
hjemmesiden.
Formanden for den lokale kreds i LEV har kontaktet Jørgen med henblik på at
etablere et tættere samarbejde end der har været tidligere. Jørgen prøver at få aftalt et møde i løbet af maj måned med LEV.

PKT. 10 Evt.
Pårørenderådet inviterer Allan Ruders til første ordinære efter valg i pårørenderådet.
Anne-Grethe orienterer om frivilligforeningen Vi hjælper hinanden - på tværs af
handicap. Der er oprettet en forening, som arrangerer aktiviteter for de borgere,
som er tilmeldt. De skal blandt andet deltage i Royal Run i København den 10. juni.
Derudover er foreningen med i afholdelsen af et vælgermøde i Solstrålen, hvor der
kommer repræsentanter fra de forskellige partier.
Hvordan får vi mere offentlig fokus på Pårørenderådet?
1. Der foreslås endnu et forsøg på samarbejde med Handicaprådet. Der har
været et fælles møde i efteråret, men desværre løb det aftalte samarbejde
ud i sandet, herunder også den aftalte fælles julefrokost.
2. Ældrerådet er også en mulig samarbejdspartner.
3. Læserbreve er en god måde at gøre opmærksom på problemerne på Pårørenderådets område på.
4. Et møde med politikerne i det relevante udvalg face-to-face kunne måske
også rykke lidt, især hvis Pårørenderådet kan komme med gode, konkrete
eksempler på konsekvenserne for borgerne. Her tænkes især på de svageste
samt dem, der ikke har kontakt til pårørende.
I næste periode skal der arbejdes videre på at finde ud af, hvorfor Guldborgsund
kommune ikke giver ledsagerordning til deres egne borgere, evt. i samarbejde
med LEV.
Mødet sluttede kl. 21.00.

