Referat fra borger/pårørenderåds møde
Mødedato

Den 24. maj 2018 kl. 16.30 – 18.30

Katrinehaven 1, 8800 Viborg
Mødested
Deltager

Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Anne Eriksen, Christian Sofus
Nielsen, Stig, Jens Egon Bay, Leif Overgaard, Arly Heide, Tove Pedersen,
Maren Lis Korbek, Anne Rathke og Linda Nørgaard

afbud

Leif Overgaard, Christian Sofus Nielsen

Referat:
Velkommen til Maren Lis og Stig fra Skriversvej.
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra den 7. marts 2018.
Bemærkning til pkt. 5 Merkurvej: Det er kun en gang imellem, vi spiser sammen i en af de andre lejlighed.
Referatet er godkendt.

3. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Christian Sofus, Stig og Anne fortæller om, hvordan
det går de forskellige steder).
Merkurvej Svend Børge:
Det går godt på Merkurvej. Vi glæder os til sommerferien i uge 29, hvor vi skal til Blokhus. Vi tager til
Sølund i juni.
Skaglen Søren:
Alle køkkener er gjort færdige og taget i brug. Der er blevet holdt fødselsdag for en borger, der blev
40 år; alle var med og der blev spillet fodboldgolf.
Vesterbrogade Anne:
Vi har haft sommerfest med pårørende. Anita starter som frivillig hos os; vi tænker at hun kan være
med til Open air og Sct. Hans.
Vi har fået en besøgshund.
Asmild Toft:
Sara, vores studerende er stoppet.
Skriversvej Stig:
Vi har haft projektdage, hvor vi har været i gang med at lave hønsehuset, grave have, luge ukrudt,
sprøjte for alger. Vi har haft spilledag, hvor vi har taget alle spil ud og spillet.
Vi har et ønske om, at hedde noget andet end borger, da vi alle jo er borgere, og det arbejder vi med
i vores beboerråd.

4. Information fra ledelsesområdet: herunder økonomi, personalesituationen, m.v
Budget: Asmild Toft og Skriversvej balancerer, Vesterbrogade har et lille overskud. Skaglen og Merkurvej er noget udfordret på økonomien. Merkurvej fordi det er et meget lille sted. Skaglen fordi der
er en borger mindre. Der vil fremadrettet bo 17 på Skaglen.
Pårørende: er fortsat bekymrede for, om der vil være ressourcer nok i fremtiden. Det er vigtigt at
borgerne kan få den hjælp, som der er behov for.
I forhold til personalet de forskellige steder, så får vi nye studerende den 1. juni på Skriversvej, Vesterbrogade og Skaglen. Der har ikke været ny ansættelser af faste medarbejdere siden sidste
møde.
De studerende fra Asmild Toft, Skaglen og Vesterbrogade fortsætter som vikarer, hvilket betyder at
det er kendte mennesker der vil være at træffe i hele sommerperioden, når de faste
medarbejdere holder ferie.

5. Drøftelse af nogle af de punkter, som er sendt ind til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 21. juni
•

Der opleves en tilgang af borgere til handicapområdet, og dermed nye behov. Hvilke visioner har Social- og Sundheds udvalget for handicapområdet?
Er der nogle planlagte besparelser på handicapområdet?
Det er et direkte spørgsmål til politikerne.

•

Borger-pårørende ønsker en generel drøftelse af kvalitetsstandarderne for rengøring. Det er
kvalitetsstandarden fra Sundhed og Omsorg der anvendes. Det påpeges, der som sådan
ikke er noget galt med rengøringen, men ønskes en højere standard kræver det borgeren
selv betaler.
Vi har drøftet det. Hvis borgeren ikke selv kan er der en mulighed for, at få det visiteret i forbindelse med handleplansmøderne. Hvis borgeren selv kan hjælpe til, kan det være at det er
støtte eller guidning man skal have. Hvis man ikke vil men godt kan må man selv betale.

•

Pårørende spørger ind til beregning af den samlede økonomiske pulje for handicapområdet
– på hvilken baggrund beregnes puljen? Det er samme økonomiske pulje trods antallet af
borgere, hvilket man frygter kan betyde borgeren ikke får den støtte der står i handleplanerne.
Det er et direkte spørgsmål til politikerne.

•

Hvordan forholder Social- og Sundhedsudvalget sig til ældre handicappede borgere – skal
borgerne forblive det sted de bor eller skal borgerne samles i tilbud målrettet ældre handicappede?
Vi drøftede det at blive gammel. Hvilke udfordringer det kan være at blive i egen bolig, hvis
dem man bor sammen med ikke har behov for så meget hjælp, så kan det måske være
svært at have personale i hele det tidsrum, som den der bliver gammel har brug for. Det er
måske heller ikke altid godt at bo sammen med nogen der spiller høj musik eller andet. Det
er vigtigt at kigge på hver enkelt person, da vi er forskellige i forhold til hvad vi har brug for af
hjælp. Det kunne være en fin ide, at ældre handicappede kunne bo sammen. Det er også
vigtigt at have den rigtige faglighed i forhold til det at blive ældre.

6. Forslag til punkter til det næste fællesmøde den 23. august for hele handicap.
Ingen forslag
7. EVT.
Linda informerede om, at der kommer en ny eu- persondatalov, som træder i kraft den 25. maj 2018.
Her kunne det være en ide, at pårørende blev inviteret ind til efteråret, da det kan få indflydelse på
den måde, vi skriver til hinanden på pt. Men vi vil gerne, at det først bliver til efteråret, da alle vejledningerne ikke er på plads endnu. Linda tager det med til afdelingsledermødet.
Der var et ønske fra borgerne om, at de også blev inviteret, da de også gerne vil have styr på det.

