Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingens
handicaptilbud
19. april 2017
Deltagere: Trine Pytlick, Elin Schriever, Kirsten Clausen, Birgit Svane, Finn Christensen, Arne Mortensen,
Frank Svendstrup, Charlotte Kremmer Larsen, Gert Müntzberg, Hasse Jacobsen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelser under eventuelt.
2. Præsentation af Ryttervej og Charlotte Kremmer Larsen
Charlotte viste rundt på Ryttervej, der er opført i 2009 med 28 pladser. I 2014 kom 12 yderligere pladser til.
Ryttervej varetager opgaver af meget forskellig karakter og kompleksitet og har en bredt sammensat
medarbejdergruppe, der arbejder rehabiliterende og habiliterende omkring det hele liv. Der er ca. 60 faste
medarbejdere. Det er et stærkt og omfattende samarbejde med beskæftigelsestilbud, uddannelser,
netværk, pårørende, undervisningsinstitutioner mm. Arkitekturen er bygget omkring forestillingen om en
landsby med gader og torve, så man både kan søge sit eget selskab, nære relationer og de større netværk.
Ryttervej har desuden et internt dagtilbud, som flere benytter, bl.a. i forbindelse med indflytning fordi
mange kommer fra bolig hos forældre og skal til at lære at bo for sig selv.
Charlotte er uddannet socialpædagog og arbejdede før Ryttervej på Vestereng. Hun har været
afdelingsleder siden 2003, først på Vestereng, og siden 2009 på Ryttervej.
3. Temadrøftelse – Sundhed og kost
Pårørenderådet oplistede følgende opmærksomhedspunkter:
 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
Drøftelsen fortsættes på næste møde og Socialafdelingen præsenterer ideer til, hvordan der kan etableres
projekter omkring kost og motivation. Borgerne skal inddrages i planlægningen.
Charlotte fortalte om et projekt på Ryttervej, hvor en ernæringsuddannet af flere omgange laver mad med
beboerne med fokus på sund og nærende kost.
4. Orientering fra Hasse
4.a. Svendborg Kommunes organisering
Økonomiudvalget besluttede med virkning fra 1. april 2017 at reorganisere til en model med 1
kommunaldirektør og 3 fagdirektører. Oversigt over den nye organisering er vedlagt i bilag. John Jensen er
ny direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse.
Finn Boye løser indtil 31. august også opgaven med at være chef for Familie og Uddannelse i Børn, Unge,
Kultur og Fritid.

4.b. Tilbagemelding om adresserne på Skovsbovej
Datakoordinator Astrid Krarup Andersen har meldt tilbage, at 103 og 111 har underinddeling i
adresseregisteret for Danmark, som er det, Falck og andre benytter. Hvis man opgiver sin adresse, fx
Skovsbovej 103 B, vil de vide, hvilken bygning de skal køre til. Adresseregisteret indeholder ikke navne på
institutioner, fordi erfaringen er, at de ofte skifter navn.
Hasse gav tilsagn om, at beboerne informeres om, hvordan de skal oplyse adresse, hvis de ringer 112. Det
vil også indgå i fremtidige brandøvelser.
5. Sidste detaljer om Pårørendearrangement 12. juni 2017
Der er udsendt et program. Udover velkomst og valg til pårørenderådet holder Anni Sørensen, ny formand
for LEV, og Henning Jahn, medvirkende i De åndssvages historie, oplæg.
Frank Svendstrup og Arne Mortensen er på valg i 2017.
Der er ikke tilmeldt deltagere dags dato. Hasse sørger for at sende reminder til personalet. Alle fra
Pårørenderådet er automatisk tilmeldt.
6. Evt.
Birgit Svane er bedt om at få drøftet, at det er problematisk, at personale ikke længere må medvirke til
transport af beboere til og fra tandlæge, læge, møder hos kommunen etc. Birgit oplyser, at det er i henhold
til spareplanen.
Gert og Hasse fortæller, at det ikke er del af at spare. TR for medarbejdere i SL har formidlet et notat, som er
udarbejdet af hovedkontoret. Heri står bl.a.:
”Det er derfor fortsat vurderingen – nu med støtte hos Trafikstyrelsen – at vores medlemmer ikke bør
foretage kørsel med borgere uanset om det foregår i form af en ”skilling til benzinen” eller efter konkret
aftale om vederlag fra arbejdsgiveren.”
På den baggrund har Socialafdelingen valgt, at vi ikke kan medvirke til, at personale anvender egen bil til
kørsel med borgere. Vi undersøger, om vi kan investere i leasede biler, men det er endnu uafklaret. Vi er også
klar over, at det har afledte effekter for visse borgere.
Birgit Svane spørger til, om det kan passe, at støtten til at ledsage borgere til møde med fx jobcenter er
ophørt. Gert oplyser, at det er det ikke. Vi aftalte, at Birgit undersøger det mere til næste møde, hvor vi
drøfter det.
Gert fortæller om projekt med skjulte danmarkshistorier, som Forsorgscenter Sydfyn har medvirket i sammen
med Forsorgsmuseet. Se her for de gode og tankevækkende historier: www.skjultedanmarkshistorier.dk.
Der er kommer en ny udgave af hjemmesiden. Adressen er www.voksenhandicap.svendborg.dk. Arne
Mortensen spørger, om vi kender til trafik på hjemmesiden. Hasse undersøger til næste møde.
Datoer for møder i 2017 i Pårørenderådet:
 14/9 – René Paaske Jørgensen deltager: mødet holdes på Skovsbovej 111
 16/11 – Pia Appelrod deltager: mødet holdes på Vestereng
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