Referat
Møde i
Pårørenderådet – Guldborgsund Handicap.
Tirsdag den 20. september 2022

Kl. 17.15 – 20.15

(i Rønnehuset, Niels Hemmingsensvej 6, Nykøbing F.)

Deltagere: Solveig Rosendahl, Hardy Høj, Jane Sørensen, Susanne Hansen, Mette Jensen, Lene Funch
Rasmussen, Katrine Pihl og Flemming Nielsen (ref.)
Afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Referat:
Godkendt

2. Godkendelse af/opfølgning fra referat fra sidste møde d. 24/5.
a. Opfølgning på punkt 5 a vedr. inddragelse af borgerne i pårørenderådet/møder på de
enkelte botilbud? (opfordring fra Bodil på årsmødet)
b. Opfølgning på punkt 5b vedr. eventuelle vedtægtsændringer? Alle læser vedtægterne
igennem, så vi kan drøfte, om der er behov for tilpasninger?
c. Opfølgning på punkt 6 vedr. workshop med socialudvalget.
Referat:
2a: Følgende input fra drøftelserne:





Etablering af lokale pårørendegrupper efter nærhedsprincippet, hvor drøftelserne bliver mere
praksisnære
Om de lokale pårørendegrupper skal være åbne for alle pårørende eller forbeholdt valgte
repræsentanter.
Samtidig bibeholde et mere politisk tværgående pårørenderåd.
For og imod medvirken af borgerne, eller alternativt inddragelse af borgere på anden måde.

Der er generelt stemning for at gå videre med denne mere decentrale tilgang for at styrke det lokale
pårørendesamarbejde på det enkelte botilbud.
Det blev aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der til næste møde skal fremlægge et forslag til
etablering af lokale pårørendegrupper, herunder arbejde med formål for både de lokale og det
tværgående pårørenderåd.
Arbejdsgruppen består af Solveig og Jane bistået af Katrine og Flemming.

2b: Der er behov for tilpasning af vedtægterne i forhold til praksis.
Tilpasningen afhænger af, hvad vi evt. måtte arbejde med af ændringer i forbindelse med evt.
nedsættelse af lokale pårørendegrupper.
Det skal præciseres, at vedtægterne alene dækker Guldborgsund Handicaps 4 botilbud.
Det videre arbejde afventer arbejdet med evt. etablering af lokale pårørendegrupper.
2c: Solveig orienterede om henvendelse fra kommunen om høringssvar vedr. kommunens planstrategi.
Der fremgik ikke noget konkret vedr. handicapområdet.
Pårørenderådet har hørt, at Socialudvalgets udvalgsstrategi er på dagsordenen til Udsatterådets næste
møde. Der er et ønske om, at Pårørenderådet også får udvalgsstrategien til kommentering. Solveig
tager kontakt til udvalgsformanden.

3. Nyt fra administrationen. v/ Flemming
a. Udskiftning i ledelsen
b.
c.
Referat:
På Syrenvænget er ansat ny gruppeleder 15/8-22. Det er Torben Feldskov, der kommer fra en
konsulentstilling i Guldborgsund Kommunes HR-afdeling. Torben har tidligere erfaring som leder og har
de seneste mange år rådgivet ledere bredt i kommunen.
Torben er af uddannelse pædagog.
I forhold til at styrke de sundhedsfaglige indsatser på botilbuddene er ansat en sygeplejerske, der også
er uddannet pædagog til at arbejde med instrukser. Instrukserne skal være med til at bistå
medarbejderne til at levere de sundhedsfaglige indsatser på en korrekt måde.
Opprioriteringen af dette område er undervejs på hele socialområdet.
Guldborgsund Handicap er en del af det større Center for Socialområdet. For at styrke det socialfaglige
arbejde har der været et politisk ønske om, at Center for Socialområdet fusioneres med Center for
Familie og Forebyggelse, således at der fra 1/1-23 er et samlet center for det specialiserede
socialområde i kommunen.
Flere teams har været eller er på vej til kursus i ”Meningsfuld dokumentation”. Det er en proces, hvor
der sættes fokus på den rette dokumentation om borgerne – ikke for meget og ikke for lidt, herunder en
god opfølgning på de indsatsmål, som er aftalt med borgerens visitator.
Socialtilsynet har nu gennemført årets tilsyn på alle 4 botilbud. Der går dog en rum tid endnu før
tilsynsrapporterne bliver udarbejdet og tilsendt. De foreløbige mundtlige tilbagemeldinger er dog, at
der generelt er tale om forbedringer siden sidst, som resultatet af det store arbejde, der gøres for at
højne kvaliteten på vores botilbud. Når rapporterne er modtaget for alle 4 tilbud vil de blive drøftet på
et kommende pårørenderådsmøde.
4. Rengøringsniveau af borgernes lejligheder. (Punkt fra sidste møde)
Referat:
Borgernes lejligheder bliver i udgangspunktet rengjort 1 gang ugentligt. Der er tale om det, der hedder
overfladerengøring, hvilket betyder, at der skal være rydeligt for at der kan gøres ordentligt rent.

Nogle borgere har problemer med at der er rydeligt nok. Personalet guider borgerne til at holde
lejligheden rydelig.
Der er afsat mellem 20-25 min. pr. lejlighed til den ugentlige rengøring, men det tilpasses efter behov,
ligesom hyppigere rengøring kan forekomme i konkrete tilfælde.

5. Regler for i hvilke situationer, der skal mere end én medarbejder med en borger på tur ud af huset
Referat:
Det er altid en individuel vurdering fra borger til borger og den konkrete ledsagelse, der afgør om der er
én eller flere medarbejdere, såfremt borgeren skal ledsages ud af huset.

6. Hvordan går det med idéer/puljen til frikøb af personale til aktiviteter for borgerne?
Referat:
Der har hen over sommeren været problemer med at rekruttere vikarer, hvorfor det har været svært for
teamsene at gøre brug af ordningen.
Der er dog iværksat forskellige tiltag, bl.a. bowling og glad dans og sang. Der har endvidere i år været
mange udflugter efter nogle ”magre år” under corona, bl.a. Thorsvang Museerne, klassisk musik på
KUBUS, havefest, høstfest, Knuthenborg m.m.
Der arbejdes fortsat med at gøre opmærksom på muligheden for frikøb.
Pårørenderådet har et ønske om, at der laves flere aktiviteter for borgergruppen, herunder mulighed på
tværs af teams og/eller botilbud. Et oplagt emne til eventuelle lokale pårørendegrupper. Det er ikke
altid, at aktiviteter behøves at være tidskrævende, så det kan være både store som små tiltag.

7. Overleveringer af informationer ved skift af personale/primærperson?
Referat:
Kommunens omsorgssystem er stedet, hvor vi skal registrere væsentlige personlige informationer om
borgeren, herunder daglig livsførelse og deres livshistorie. Dermed kan nye primærpersoner bedre
danne sig et overblik i det forestående relationsarbejde med borgeren.
Mere meget praktiske oplysninger savnes for den enkelte borger, eksempelvis hvordan virker særlige
elektroniske ting i lejligheden, er der særlige forhold vedr. påklædning og mange andre ting – en slags
”praktik-bog”.
Ledelsen undersøger, hvordan vi kan være med til at sikre sådanne oplysninger ved skifte af
primærpersoner (Ledelsen har efterfølgende fundet ud af, at noget sådan skal registreres elektronisk i
kommunens omsorgssystem som en del af daglig livsførelse, så vi altid ved, hvor sådanne vigtige
oplysninger forefindes).
Der er et ønske om, at man som pårørende bliver orienteret om, hvis der sker skifte af primærperson.

8. Eventuelt, herunder bordet rundt
Referat:
I forbindelse med ændring af hjemmeside savner Pårørenderådet, at der stadig forefindes folder vedr.
pårørendesamarbejde. Denne folder lægges på igen.
Pårørenderådet anbefaler, at nye pårørende i øvrigt får udleveret folderen.
Ved gennemlæsning er vurderingen, at den stadig er god og ikke behøves opdatering. Det bør dog
fremgå en opdateret dato.
Pårørenderådets medlemmer står ikke rigtig på hjemmesiden. Dette bliver rettet.
22.09.2022
Flemming (ref.)

