Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingens
handicaptilbud
14. september 2017
Deltagere: Kirsten Clausen, Birgit Svane, Finn Christensen, Gitte Nielsen, Frank Svendstrup, René Paaske
Jørgensen, Gert Müntzberg, Hasse Jacobsen (referent)
Afbud: Trine Pytlick, Elin Schriever, Birgit Svane
Mødet foregik på Skovsbovej 111 og Hasse indledte med en kort introduktion til stedet.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Præsentationsrunde
Rådets medlemmer introducerede sig.
3. Præsentation af Team Vest og René Paaske Jørgensen
René fortalte, at han er uddannet pædagog og kommer fra en stilling som leder i Faaborg-Midtfyn
Kommunes dagtilbudsområde. Før den have René en stilling i Odense Kommune, hvor målgruppen var
unge med støttebehov. Der er sammenfald til målgruppen i Team Vest. René er blevet taget godt imod og
har efterhånden lært både området, beboere og medarbejdere godt at kende. Han er optaget af, hvordan
vi som fagpersoner kan medvirke til at sikre, at borgerne har så høj grad af indflydelse på eget liv som
muligt.
4. Revision af Forretningsorden
På mødet blev drøftet, om der kan læses en fordeling af pladserne i Pårørenderådet, så der er faste pladser
til de forskellige ledelsesområder. Gert og Hasse laver forslag til modeller til næste møde. Den nuværende
repræsentation svarer pænt til antallet af pladser/medarbejdere i de nuværende områder.
Det er aftalt at flytte det årlige fælles pårørendearrangement til marts.
Forretningsordenen godkendes på næste møde.
5. Evaluering af Pårørendearrangement den 12. juni 2017
Der var stor tilfredshed med indholdet. Det var godt at lære den nye formand for LEV at kende og høre om
projektet om besøgsvenner. Det var også interessant at høre om ”De Åndssvages Historie”. Rådet kunne
godt have ønsket et lidt større fremmøde.
6. Tema for Pårørendearrangement 2018, herunder tidspunkt på året
Som nævnt under punkt 4 flyttes det fælles pårørendearrangement til marts i 2018. På næste møde drøftes
temaet, men der var tale om fokus på arbejdspladser, der er oprettet til udviklingshæmmede.
Pårørenderådet vil gerne have, at Socialafdelingen bidrager til, at invitation til Pårørendearrangement
bliver sendt til pårørende. Gert og Hasse kommer med forslag til næste møde.
7. Temadrøftelse – Sundhed og kost
Pårørenderådet oplistede følgende opmærksomhedspunkter på mødet den 19. april 2017:
 Mange borgere har et højt BMI og der er ønske fra pårørende om, at der er fokus på både kost og
motion for at medvirke til at passe på den enkeltes helbredssituation
 Vi skal være opmærksomme på, at vi anvender ”belønning” hensigtsmæssigt og ikke for meget i
retning af den søde tand



Der er ingen nemme løsninger og stor forståelse for
dilemmaerne

På samme møde blev det aftalt, at Socialafdelingen på dagens møde præsenterer ideer til, hvordan der kan
etableres projekter omkring kost og motivation. Borgerne skal inddrages i planlægningen.
Gert og Hasse fortalte eksempler på, hvordan Socialafdelingen er i gang, det gælder både formelle og
uformelle indsatser. Her er enkelte eksempler.
 Tema med udgangspunkt i ”fra jord til bord” og med stor deltagelse af beboere
 Udskåret frugt til rådighed, hvilket reducerer efterspørgsel på søde sager
 Kander med vand (fx med frugt eller mynte i) i stedet for saft og sodavand
 Kage erstattes af brød bagt af grovere melsorter
 Særlig kost i forhold til undervægtige
 Motivationsarbejde fra medarbejderes side i forhold til at motivere, inspirere og guide til indkøb
 Servering på mindre tallerkner, fordi det så ser ud af mere
 Ansatte kostvejledere, der hjælper med at udarbejde individuelle diætplaner for beboerne
 Samarbejde med praktiserende læge med fokus på fx kontrolvejning
 Lokale projekter, hvor ernæringsuddannet personale laver mad med beboere med fokus på sund
og nærende kost
På seneste dialogmøde fortalte deltagerne, at man er tilfredse med den måde, det fungerer på i dag. Der
var forslag om, at der bliver serveret frugt til dialogmøderne.
Kirsten Clausen har fremsendt forslag om at tilknytte en diætist til bostederne/støttecentrene, da overvægt
og "forkert kost" er udbredt begge steder. Kostplaner er tit meget ensartet, nogle gange ikke eksisterende,
og meget lystbetonet efter ønske fra beboerne.
Hasse fortalte, at de kompetencer er til stede i Socialafdelingen og både anvendes og kan rekvireres fra de
enkelte enheder. For år tilbage blev der i et projekt for borgere, der modtager § 85-støtte, udarbejdet en
kogebog. Pårørenderådet spurgte, om kogebogen kan sendes til alle steder. Hasse undersøger.
René fortalte, at det var mere givende at være optaget af sundhed fremfor alene kost og motion. Han har
noteret sig, at vi som medarbejdere har været godt til at hjælpe med at transportere beboerne. Han
nævner et eksempel på en borger, der kører med Vester Skerninge-bilerne til værksted, men når denne har
fri, cykler vedkommende rundt i byen.
Der er enighed om at bevare et fokus på sundhed, kost, motion mv., samtidig med en erkendelse af, at
retten til at træffe beslutninger også betyder, at man har ret til at træffe beslutninger, der ikke altid er
gunstige for ens sundhed.
8. Orientering fra Hasse
4.a. Orientering om Budgetforlig 2018
Der var ikke indgået budgetforlig ved mødets afholdelse. Såfremt der indgås budgetforlig med besparelser,
der skal i høring, indkaldes Pårørenderådet til ekstraordinært møde.
4.b. Eksempler på arbejdet med Fælles Afsæt
Bliver gennemgået på næste møde.
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9. Opfølgning fra sidst
Udgået. Kommer på dagsorden til næste møde.
10. Forslag til mødedatoer i 2018
Mandag den 5. februar
Tirsdag den 10. april
Onsdag den 5. september
Torsdag den 22. november
11. Evt.
En beboer på et af støttecentrene har henvendt sig til Udvalgsformanden med spørgsmål om, hvorfor der
ikke er lavet en bestemt rejse i år. Ferie blev også drøftet på Samråd på Grønnemoseværkstederne den 4.
september. Endelig blev det drøftet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. september. Gert og Hasse
benyttede derfor lejligheden til at repetere rammerne.
Baggrunden for ændringen er, at kommuner ikke må opkræve betaling for andet end deltagernes egen
betaling. Personalets udgifter og arbejdstid skal kommunen betale. Tidligere har deltagerne på ture i
Svendborg Kommune betalt personalets udgifter, men ikke arbejdstid. Da kommunen skal følge reglerne, har
kommunen kun opkrævet for deltagernes betaling i 2016. Der er tilbagebetalt for 2013, 2014 og 2015. Det
blev gjort sidste år. I år og fremover vil Svendborg Kommune tilbyde ferie, hvis man bor i et støttecenter eller
botilbud.
Hvis man udelukkende får § 85-støtte i egen bolig eller udelukkende får tilbud på Grønnemoseværkstederne
eller andet beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud og ikke bor i et støttecenter eller botilbud, får man
ikke tilbud om ferie. Ændringen er politisk godkendt og har haft til formål at sikre dem med det største
støttebehov et ferietilbud. De øvrige borgere kan vi hjælpe til at bruge andre muligheder som for eksempel
ULF-rejser, HandiTours.
På botilbud og støttecentre snakker man om ønskerne til ferie og ture på husmøder/fællesmøder. Det er
også sket i år, og der er planlagt en del endagsture og enkelte ture med overnatninger. Det koordinerende
ferieudvalg findes derfor ikke mere.
Datoer for møder i 2017 i Pårørenderådet:
 16/11 – Pia Appelrod deltager: mødet holdes på Vestereng

Side 3 af 3

