Referat fra bruger/pårørenderådsmødet den 14. sep.2017
Mødedato

Den 14. september 2017 kl. 16.30 – 18.30

Katrinehaven, Katrinehaven 1, 8800 Viborg
Mødested
Deltager

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

Afbud:

Villy Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden:
Leif ville gerne have tilføjet et pkt. vedr. kost og skærme. Det bliver til sat på som pkt. 10
Herefter er dagsordenen godkendt

2. Godkendelse af referatet fra den 31. maj 2017
Anette havde en forespørgsel til den workshop, som blev afholdt på Asmild Toft vedr. fælleshuset.
Om der kom opfølgning på denne dag.
Pt. er der lavet nogle retningslinjer i forhold til husmøder, traditioner og mad med beboerne på Asmild Toft. Retningslinierne er blevet vedtaget på et husmøde og skal evalueres senere. Alle beboerne har modtaget et eksemplar af aftalerne.
Evt. opfølgning vil ske via husmøderne.

3. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Christian Sofus og Anne fortæller om hvordan det går
de forskellige steder).
Skaglen: Søren fortæller at de har været på ferietur til Weissenhäusserne. De boede i hotellejligheder, som ikke var specielt handicapvenlige. Lejlighederne lå langt fra hinanden, og det var svært at
finde rundt. Det vil ferieudvalget være opmærksom på til næste år. Fredag den 22. september er der
høstfest sammen med pårørende; det bliver afholdt i Caféen. Jytte går på efterløn. Jeannette er blevet ansat. Vi er begyndt med framelding til måltiderne via skærm. Vi har det med på husmøderne.
Merkurvej: Svend Børge fortæller, at det går godt og at de lige har revideret deres kostpolitik. Merkurvej er ved at planlægge et politisk møde 15. november i caféen. Der vil blive sendt opslag ud til
Bofællesskaberne, samt kollegaer og venner.
Asmild Toft: Christian Sofus fortæller at på baggrund af workshop i juni måned med brugere og pårørende er der lavet nogle retningslinjer for fælleshuset. Han synes, at det er træls, at scooterbilerne
ikke må holde på terrasserne.
Vesterbrogade: Anne fortæller at de i sommers var på nogle ture og de har lige været på ferie i et
stort sommerhus. Der stod at huset var handicapvenligt, men det var det ikke i forhold til at der var
grus i indkørslen og ikke noget rigtigt handicapvenligt badeværelse, men turen var god. Der er blevet
ansat en ny personale Jeanne, og vi fik en ny studerende den 1. juni.

Kærsangervej: Det går godt. Der er ved at være en fast medarbejderstab, hvilket også kan ses på
fraværet, som er faldet meget. De har været på nogle ture i sommer. Her har tilbagemeldingen været, at det var nogle gode ture og at de gerne vil gøre det på samme måde til næste år. I juni var der
et fælles arrangement med pårørende. Det var meget hyggeligt. Det kunne være godt at gøre til en
tradition. Fredag den 15. september er der mange af beboerne der skal til Bjørn & Okay i Skive.

4. Tilsynsrapporterne fra Det sociale tilsyn.
Der har været besøg følgende steder:
Kærsangervej og Merkurvej, men vi har ikke modtaget rapporterne endnu.
Rapporterne er med til næste møde + rapporten fra Vesterbrogade.
Drøftelse af dokumentation:
Det undrer Bruger/pårørende rådet, at man ikke kan se at medarbejderne bruger Ipad hos borgerne,
når der er indkøbt Ipad til dette formål, hvilket afdelingslederen har informeret om ved en tidligere
lejlighed.
Bruger/pårørende rådet ønsker at følge udviklingen i brugen af Ipad hos borgerne, så dokumentationen kommer så tæt på borgeren som muligt.

5. Drøftelse af praksis vedr. tilberedning af mad/køb af mad udefra. v/Leif Overgaard
Der bliver spurgt ind til, hvordan det er på handicapområdet i forhold til at lave mad ude i Bofællesskaberne. Indenfor ældreområdet har det pt. stor politisk fokus. Nogle af de pårørende ønsker, at der
bliver lavet mad hver dag, da det vil give et godt sammenhold og herved vil der være mere socialt liv.
Man vil få mange gode snakke henover gryderne. Maden vil også være sundere end det der bliver
købt færdig.
En pårørende mente, at de færdigretter som man kan købe i dag er ok, og de kan sagtens være et
supplement nogle dage.
Pt. er det sådan: de fleste steder får man mad udefra i hverdagen og laver det selv i weekenderne.
Der bliver spurgt om det er muligt at lave mad dagligt, hvis borgerne ønsker det, indenfor den ramme
der er i dag.
Afdelingslederen siger at det er muligt, men det er en forudsætning, at beboerne er aktive. Maden vil
så blive lavet ud fra Viborg kommunes kvalitetsstandarder. Det vil også betyde, at Bostøtten vil blive
givet mere i grupper. Men det er noget, som det enkelte sted kan drøfte på deres husmøder. Der er
nogle steder, hvor man netop er begyndt at lave mad fælles i weekenderne. Her vil det være godt, at
få det til at fungere først, før man begynder at udvide til hverdagene.
Der er alle dage mulighed for at spise i fælleshusene. Det er uafhængigt af, hvor maden kommer fra.
Der er et par borgere, der synes at det kunne være dejligt, hvis man lavede mad.
En siger også, at der er mange, der går til noget i hverdagen, så det kan være svært, at nå at lave
mad, og nogle gange er man bare træt når man kommer hjem.
En beboer siger, at der er personalet, der har besluttet, at de skal have mad udefra om lørdagen.

6. SAU har tidl. meddelt at man vil styrke "ledelseskraften". Hvad er status herom? v/Leif Overgaard.
Leif informerer om at de er 4 pårørend,e der har haft et møde med socialchef Ulrik Johansen og direktør Mette Andreassen. Der kom ikke så meget ud af mødet, men de var høflige og hørte på hvad
der blev sagt.
Bl.a. snakkede de om at de som pårørende gerne så, at der var mere socialfaglighed opad i systemet.

En pårørende kommenterede, at det var godt, at der var ansat en koordinator i området Skaglen/Merkurvej og Asmild Toft. Der blev spurgt ind til om pengene til koordinatoren var noget der blev
tilført eller om det er indenfor budgettet.
Det er indenfor budgettet, vi skal afholde udgifterne til medarbejderne. Koordinatoren har ikke ledelsesansvar, men får ansvaret for nogle konkrete opgaver.
Der bliver spurgt til hvor mange timer, der er det enkelte sted. Man kan altid tilgå tilbudsportalen og
se hvor mange timer, der er det enkelte sted pr. uge.
Hvis man ønsker noget andet, kan man søge om aktindsigt hos Viborg kommune.

7. Konsekvenser af seneste budgetforlig v/Leif Overgaard
Der er ikke blevet udmeldt noget endnu.
Vi afventer.

8. Hvem er på valg til bruger/pårørende rådet januar 2018
Asmild Toft: Anette.
Skaglen: Leif
Merkurvej: Svend Børge
Vesterbrogade: Anne
Kærsangervej: Bent.
9. Opsamling fra bruger/pårørende rådsmødet under handicap den 24. august 2017

Nogle af de pårørende oplevede at mødet med SAU er useriøst. Det er ikke i orden, at de laver en
opdeling i forhold til, at de tager en snak med brugerne og herefter at med pårørende, hvor brugerne
også deltager.
2 pårørende ønsker ikke at deltage i mødet med SAU så længe det er de nuværende medlemmer,
der sidder der.
10. Brug af skærme til framelding af kost.
God ide. Men der vil være nogle, der fortsat skal have hjælp til at melde fra.

11. EVT.

