Dagsorden til bruger/pårørenderåd møde
Den 31. maj 2017 kl. 16.30 – 18.30

Mødedato

Aktivitetshuset Skriversvej, Skriversvej 8, 8800 Viborg
Mødested
Deltager

Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Anne Eriksen, Jens Bay, Leif
Overgaard, Bent Pedersen, Villy Pedersen, Anette Pedersen, Christian Sofus Nielsen, Tove Pedersen, Anne Rathke og Linda Nørgaard

Afbud

Søren Moritsen, Bent Pedersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden:
Leif havde følgende punkter, han gerne vil have tilføjet dagsordenen:


Vikarsituationen vedr. vikarforbruget Skaglen. v/Leif



Arrangementet vedr. Claus Holm. v/Leif



Det selv at lave mad kontra at købe mad ude.v/Leif
o

Undersøge muligheden af at lave mad i sommerperioden, hvor der er mange aktiviteter, der holder pause. Synes at der er mange gode ting i det at lave mad.

Punkterne bliver tilføjet som pkt. 7, 8 og 9.

2. Godkendelse af referatet fra den 7. februar 2017

Referat den 7.
februar 2017.pdf

Vil gerne fremover, at hele referatet, der skal godkendes bliver vedhæftet i den fulde længde, da ikke
alle kan åbne ikonet.
3. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Christian Sofus, Villy og Anne fortæller om, hvordan
det går de forskellige steder).
Merkurvej:
Går godt. Vi glæder os til sommerferien. Vi skal til grænsen på campingferie i hytter.
Vesterbrogade:
LEV har lavet nogle arrangementer; her er der nogen fra Vesterbrogade, der har deltaget i workshop
på billedskolen og der er nogen der skal deltage i madlavning med Claus Holm. Der er sommerfest

med pårørende den 1. juni, hvor alle har en ret med og så er der fællesspisning. Juni Snapsting, byfesten og Sølund. Juli endagsture i uge 29 og 30. August/september ferietur i sommerhus ved vestkysten.
Asmild Toft:
Da medarbejderne arbejder både på Skaglen og Asmild Toft, så er medarbejdersituationen den
samme som på Skaglen. Vi har lavet ny arbejdsplan, der startede den 1. maj, hvilket har betydet, at
vi har udnyttet ressourcerne på en anden måde; herved er der de fleste morgener en medarbejder
på Asmild Toft fra kl. 6.30 til kl. 8.45. Det betyder, at nogle af de opgaver, der skal laves den dag
sammen med beboerne godt kan begynde tidligere end hidtil. Der er også nogle aftener, hvor der er
medarbejder hele aftenen, hvilket betyder, at der kan være nogle af de aftaler, man har med en pædagog kommer til at være på et andet tidspunkt.
Når der er helligdage vil dækningen være som om lørdagen.
På Asmild Toft har der været tilbud om at deltage i Søndersøløbet; der var nogen der løb og nogen
der var med for at heppe. De unge har købt en robotstøvsuger til fælleshuset. De er også begyndt at
bruge fælleshuset mere. Den 8. juni skal der være en workshop for brugere og pårørende, hvor emnet er fælleshuset, og hvad det kan bruges til.
Skaglen:
På Skaglen er vi udfordret i forhold til, at vi har en medarbejder der er stoppet og 2 langtidssygemeldte. Vores faste vikarstab er vi også ved at ændre på, da vi har en, der skal på barsel og en der
har fået fast arbejde. Det har betydet, at vi har ansat 2 personaler i vikariater her hen over sommeren. Vores nuværende studerende fortsætter som tilkaldevikar; herudover forventer vi, at vi skal
have yderligere 2 vikarer ansat. Medarbejderstaben dækker også Asmild Toft og Merkurvej.
Vores nye studerende Karoline starter den 1. juni og skal være på Skaglen frem til den 30. november 2017. Karoline er kun på Skaglen.
Der er gennemsnitlig planlagt én aktivitet pr. måned resten af året. Maj var det Søndersøløbet, hvor
der var god opbakning af pårørende. Juni er der Snapstinget, hvor pårørende også er velkomne til at
deltage. Juli er der planlagt 4 ture i uge 29 og 30, sejltur med Margrethe m. frokost på Golf salonen,
besøg i sommerhus hos nogle pårørende, tur i Friheden og Kattegat centret. August ferietur + fyrværkeri festival. September pårørendearrangement.
Kærsangervej:
Her er nu kommet stabilitet i medarbejdergruppen, hvilket betyder, at der ikke er så mange vikarer
på arbejde. I forbindelse med påsken blev der holdt påskefrokost. Der er tilbud om et par ture i uge
29 og 30.
Fællesarrangement med pårørende den 6. juni. Der vil være kagebord.
4. Tema:
Ud over at vi som pårørende udfører et stort frivilligt arbejde, hvilke opgaver forestiller
man sig at tilfældige frivillige vil være kompetente til at påtage sig og dermed også
kunne tage ansvaret for ? v/Jens Egon
Jens Egons oplæg:
a. Der har ofte været talt om muligheden for at bruge frivillige inden for handicapområdet.
b. Hvilke opgaver kan frivillige påtage sig i forhold til at hjælpe/støtte vore handicappede
Frivillige kan bl.a hjælpe med:





Gå med til fritidsaktiviteter
Sport
Musik
Dans






Gå/cykle/køreture
Hjælp i haven
Indkøb af dagligvarer
Spec. Opgaver aftales.

Frivillige må bl.a ikke hjælpe med:
 Gå med til behandlinger hos læge/tandlæge m.m.
 Personlig hygiejne/pleje
 Forvalte personlig økonomi
 Opgaver som pædagoger p.t. varetager
 Indkøb af bl.a. møbler, tøj, og andre større ting
 Specielle afgrænsninger kan aftales.

c.

Hvordan udvælger/finder vi de frivillige, der ikke gør det for egen vinding
 Fælles interesser med tilknyttet bruger
 Pletfri straffeattest
 Omhyggelig udvælgelse
 Gerne gode naboer der tilbyder sig
 Skal kobles individuel med hver bruger

d. Kontraktlig ansættelse vil formentlig afskrække mange, men løbende kontrol er nødv.
Fra bofællesskabet på Merkurvej kender vi værdien af gode naboer, der ofte træder til
som gode frivillige. De hjælper bl.a. med:
1. En nabo kommer til hjælp, hvis varmeanlæg m.m. ikke fungerer, fylder evt.
vand på m.m.
2. En nabo har en ekstra nøgle og kan åbne døren, hvis en bruger har mistet sin
nøgle
3. En nabo spørger om nogen af de 5 brugere har lyst at køre med til hånd-,
eller fodbold
4. Naboerne inviteres med til runde fødselsdage og de 5 brugere inviteres ind til
naboerne
5. Naboerne kigger dagligt efter om alt fungerer som det plejer hos de 5 brugere
Disse ideelle naboforhold er kun muligt ved små og overskuelige bofællesskaber ved
max. 5-8 pers.
Ovenstående oplæg blev drøftet i bruger/pårørende rådet. Her er nogle af de ting som rådet fandt
vigtigt:
Frivillige, hvad kunne de så være med til? Der er flere kriterier for, at der kan komme frivillige ind.
Vigtigt at der er en god beskrivelse, af hvad den frivillige kan være med til. Hvilke emner kunne der
være mulighed for at inddrage frivillige i. F.eks. sport, andre fritidsinteresser.
Vigtigt at brugerne det enkelte sted bliver spurgt, hvad de tænker.
Der er mange dilemmaer i forhold til frivillige, hvad med straffeattest, hvad med arbejdsskadeforsikring?
Der skal være en kritisk udvælgelse i forhold til frivillige. Vigtigt at det er nogen, der er til at stole på.
Det vil være fint med frivillige, i forhold til at det er et supplement til det daglige, faglige arbejde. Det
skal være til nogle specielle events. Bekymring i forhold til om der sker udnyttelse. Frivillige kan både
bidrage i fællesskabet og på individplan.
De frivillige skal byde ind med, hvad de kunne have af interesser.
Vi vil gerne have det med som et tema, vi kan drøfte på bruger/pårørende rådet for hele handicap og
herigennem høre om andres erfaringer. Fynbohus og Katrinehaven har nogen erfaring med frivillige.
Linda sender punktet videre til Kim Søgaard.

5. Tilsynsrapporterne fra Det sociale tilsyn.
http://skaglen.viborg.dk/
http://kaersangervej.viborg.dk/
Der har også været tilsyn på Asmild Toft og Vesterbrogade; her har vi ikke modtaget rapporterne endnu.
På Kærsangervej var Det sociale tilsyn ikke tilfreds med vores dokumentation; de havde forventet at
vi var nået længere og de påpegede, at der var en meget stor gennemstrømning af medarbejdere
Der har været mange sygemeldinger også i forhold til medarbejdere, der ikke kan komme tilbage til
jobbet på Kærsangervej. Det er først her i begyndelsen af 2017 medarbejdergruppen er kommet på
plads, hvilket også har haft indflydelse på dokumentationen.
På Skaglen har der været uanmeldt tilsyn fra Det sociale tilsyn.
Tilsynet opfordrer til, at vi arbejder mere systematisk med handleplanerne, og at vi bruger KRAP
mere systematisk. Sidstnævnte på baggrund af at vi har oplyst, at vi bruger KRAP som en arbejdsmetode.
Rapporterne for Asmild Toft og Vesterbrogade forventes at være klar til næste møde.

6. Kvalitetsstandarder 2017 – 2018 v/Linda
Dette punkt flyttes til næste gang.
7. Vikarsituationen vedr. vikarforbruget Skaglen. v/Leif
Det er Leifs oplevelse, at der pt. benyttes mange vikarer på Skaglen.
Som nævnt under pkt. 3. er der en ledig stilling og 2 langtidssygemeldte på Skaglen/Asmild Toft, og
en del af vores nuværende vikargruppe er ved at blive udskiftet. Det betyder, at vi har ansat 2 personaler i vikariat, her hen over sommeren. Vi har ansat vores studerende, som netop har afsluttet praktik hos os, så han kender huset godt.
De pårørende ønsker, at der bliver givet information om personalesituationen på hvert bruger/pårørenderåds møde. Det kan være en del af punktet ”nyt fra stederne”.
8. Arrangementet vedr. Claus Holm. v/Leif
Hvem har fået dette tilbud?
LEV har sendt tilbuddet ud til Birgith Langballe og Linda Nørgaards ledelsesområder. Her har det
været med på husmøderne. I Lindas var der 6 personer, der fik mulighed for at lave mad med Claus
Holm.
9. Det selv at lave mad kontra at købe mad ude. v/Leif
Undersøge muligheden i at lave mad i sommerperioden, hvor der er mange aktiviteter der holder pause. Synes at der er mange gode ting i det at lave mad.
Dette punkt nåede vi ikke at drøfte.

10. EVT.

Der var kritik i forhold til, at der ikke har været formidlet ud til pårørende vedr. kommunalreformens
10 års jubilæum indenfor handicap. Der var ikke mødt mange op på dagen.
Pårørende har et ønske om, at der bliver sendt nyhedsbreve ud lige efter bruger/pårørenderådsmøderne, hvor personalesituationen beskrives.

