Referat af møde i Pårørenderåd for Center for Handicap
12. februar 2014
Deltagere:
 Susanne Nielsen, Birgit Svane, Elin Schriever, Kirsten Clausen, Arne Mortensen, Finn
Christensen, Hasse Jacobsen (referent)
Afbud:
 Trine Pytlick
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Orientering om inddragelse af frivillige
Elin orienterede om erfaringer fra Tyskland, hvor der er afholdt årlige aktionsdage, hvor man kan
ønske opgaver udført af private virksomheder, som skaber brobygning mellem handicappede og
det øvrige samfund. I Tyskland var det udbredt både ift. handicappede og ældre. Eksemplerne kan
være sansehave, fælles madproduktion, bygge bænke, male fælleshus mm.
Elin orienterede om ide om internetplatform, hvor borgere kan ønske støtte til fx besøg på
museum, som frivillige kan tilbyde sin støtte til.
Hasse Jacobsen har hentet sparring fra Socialchef Finn Boye, der har opfordret til at begge forslag
bringes i spil, når Svendborg Kommune i år skal revidere såvel Handicap- som Frivilligpolitik.
Elin og Hasse vil gøre ideerne mere konkrete og udarbejder beskrivelse af begge ideer.
3. Dilemmaer omkring personalets deltagelse i private arrangementer
Kirsten fortæller om eksempel fra støttecenter om afvikling af fødselsdag, hvor beboer inviterer
personale med udenfor arbejdstiden. Medarbejderen har givet udtryk for, at vedkommende har
fået forbud fra ledelsen til at deltage.
Hasse orienterede om dilemmaer for personalet i forhold til overgangene mellem at være
professionel, personlig og privat. Når det er sagt, kan arbejdspladsen ikke bestemme, om
personale vælger at deltage i arrangementer med borgere udenfor arbejdstiden.
4. Orientering om rehabiliteringsstrategi
Socialafdelingen har ønsket et fælles afsæt for indsatserne i afdelingens fire centre. Rehabilitering
bliver introduceret i et større antal kommuner på både ældre- og socialområdet, og der kan
påvises en effekt, der medvirker til at styre udgifterne og øge borgernes tilfredshed. Rehabilitering
øger fokus på aktivt medborgerskab, udviklet funktionsniveau og lægger op til ændrede tilgange til
pårørende og netværk. Rehabilitering er valgt for at kunne være på forkant i forhold til evt.
besparelser, øget tilgang og stigende udgifter. Det er åbenbart, at der er en mindre gruppe
borgere f.eks. med medfødte og permanente funktionsnedsættelser, der vedvarende har behov
for kompenserende ydelser, og hvor udviklingsperspektivet er stærkt begrænset eller måske slet
ikke er til stede.

Socialafdelingen henholder sig til den definition af
rehabilitering, som fremgår af Marselisborg-centrets hvidbog om rehabilitering fra 2004:
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,
pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige
begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og
meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og
består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Socialafdelingen har konkretiseret rehabilitering på et overordnet plan i 5 retningsgivende
målsætninger for strategien.
Målsætning
Mere effekt af
indsatserne

Mere træning til
forandring
Mere
selvbestemmelse og
mening
Mere fokus på
partnerskab
Mere støtte end
beskyttelse

Perspektiv
Fra stor andel med varigt støttebehov til mange der opnår uafhængighed af støtte
Fra erfaringsbaserede til dokumenterede/evidensbaserede metoder
Fra fokus på stabilt til øget funktionsniveau
Fra brede og stationære til præcise og fleksible indsatser
Fra afhængighed til selvstændighed
Fra medarbejderen som løsningsproducent til medarbejderen som løsningsfacilitator
Fra kompenserende indsats til indsats med fokus på træning, udvikling og forandring
Fra afhængighed til selvstændighed
Fra borgeren som modtager til borgeren i førersædet
Fra borgeren som modtager til medskaber af offentlige ydelse
Fra pårørende som mulighed til pårørende som samarbejdspartner
Fra netværk og frivillige som passiv til aktiv ressource
Fra en beskyttet til en støttet tilgang
Fra værn imod det omgivende samfund til inklusion
Fra parallel- til integreret indsats

Overordnet handler rehabiliteringsstrategien om at skabe merværdi for borgere, faglighed og
økonomi. Samlet set vil rehabiliteringsstrategien øge kvaliteten i og effekten af Socialafdelingens
tilbud. Det er i den sammenhæng vigtigt at anerkende, at enhver større forandringsproces har tilog fravalg. Strategien vil således medføre forandringer i metoder og i tilbud, som resultat af
bevidst styring efter de fastsatte mål.
Senere på året vil rehabiliteringsstrategien komme i høring i Med-systemet og rådene.
Orienteringen medførte en spændende dialog om perspektiverne ved at arbejde ud fra en
rehabiliterende tilgang.
5. Orientering om ansættelse af ny afdelingsleder

Mie Knoblauch er ansat i den ledige stilling som afdelingsleder for Team § 107 Vest. Mie kommer
fra en stilling som afdelingsleder for Annekserne under Handicapcenter Sydøstfyn. Mie er 51 år og
er uddannet pædagog. Hun har stor erfaring fra handicapområdet, hvor hun har været leder siden
2008. Mie har relevant og spændende efteruddannelse. Mie tiltræder 1. marts 2014.
6. Planlægning af pårørendearrangement 2. juni 2014
Hasse undersøger, om Kitt Boel kan deltage, som også deltog i et møde før 2011 med fokus på
selvbestemmelse. Et alternativ kunne være Hans Lund, der er forsker og har stor viden om
rehabiliteringsbegrebets historie.
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7. Evt.
Kirsten Clausen opfordrer til, at centerleder og afdelingsleder afholder møde mindst en gang årligt
med beboere og pårørende på bostederne med emnet: Hvad sker der og aktuelt i øvrigt. Hasse
oplyser, at det ikke er muligt for ham, men opfordringen bringes videre til afdelingslederne.
Der blev spurgt til kostkasse på Egensevej. Hasse har bedt afdelingsleder følge op.
Der blev spurgt til, om aktivitetskalenderen fra Grønnemoseværkstederne kan bruges af borgere,
der ikke er tilknyttet stedet. Hasse har undersøgt, og svaret er, at aktivitetskalenderen er for dem,
der har beskæftigelse eller aktivitet på Grønnemoseværkstederne. Fritidstilbudene er for alle.
Der blev spurgt til, om der afvikles brandøvelser i støttecentre, hvor der ikke er personale til stede
hele tiden. Hasse fortalte, at Socialafdelingen i 2013 har revideret beredskabsplaner i alle enheder.
Hasse vil følge op på, at alle støttecentre jævnligt afvikler brandøvelser og beboerne er kendt med,
hvad de skal gøre i tilfælde af brand.
Der blev spurgt ind til en konkret drøftelse på et af støttecentrene. Hasse følger op.
Der blev spurgt ind til muligheden for at betale til fritidstilbuddene som kontingent frem for
betaling for det enkelte arrangement. Hasse følger op.
Der vil være valg til pårørenderåd på mødet 2/6. To medlemmer er på valg. På næste møde skal
det afklares, hvem der udover Finn ønsker at være på valg.
Resterende mødedatoer i 2014: 13/5, 1/9 og 18/11. Der udsendes dagsorden inden møderne.
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