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Referat af Pårørenderådsmøde Handicap  
  

Hvornår:  17. maj 2022 kl. 16.00-18.00 
Hvor:  Svinget 14, Gæstekantinen 
 
Deltagere: Kirsten Clausen - pårørende 

Gitte Nielsen – pårørende 
Lisbet Toft-Nielsen – pårørende 
Torben Toft-Nielsen - pårørende 
Birthe Ramsgaard – pårørende  
Per Christensen – pårørende 
Finn Christensen – pårørende 
Gitte Sønderlund – pårørende 
Tommy ? – pårørende 
Reno ? – pårørende 
Dorthe ? - pårørende 
Lotte Hemmingsen – områdeleder botilbud 
Gert Müntzberg – områdeleder dagtilbud  
Charlotte West, pårørenderådgiver (deltog under punkt 1) 
Pia Holm – fuldmægtig (referent) 
 

 
1. Præsentation af pårørenderådgiver i Svendborg Kommune 

Charlotte West præsenterede sig selv og opgaven som pårørenderådgiver. Stillingen er på 20 timer 
ugentligt, og Charlotte er organisatorisk tilknyttet Myndighedsafdelingen på Ældreområdet, men 
dækker hele Senior, Social- og Sundhedsområdet.  
 
Funktionen som pårørenderådgiver har 3 ’ben’: 
- individuelle private samtaler 
- rådgivning i forhold til tilbud (private, frivillige, kommunale) 
- grupper af pårørende 
 
Det er målet, at ingen skal være pårørende alene, hvis det er svært. Pårørenderådgiveren har ikke 
notatpligt, og man har som pårørende dermed mulighed for at være anonym, hvis man ønsker det.  
 
På kommunens hjemmeside kan man læse mere om pårørenderådgiveren og de tilbud, der gives:  
https://www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/paaroerenderaadgiver 
 
Charlotte efterlyste forslag til emner ift. sammensætning af grupper af pårørende. 
 
Fra pårørenderådets deltagere var der følgende forslag: 
- søskende til borgere med et handicap (fx ved hjemmeboende borgere med et handicap – kan/bør 
søskende til borgeren med et handicap ’overtage’ pasningen, når forældrene ikke længere kan) 
- overgang fra barn til voksen (tilknytning til ny/anden sagsbehandler, lovgivning etc.) 
- fra hjemmeboende til udeboende (’flytte-hjemmefra-problematikker’) 
- vægt og sundhed, kostvejledning, diætist mv. (tilbud til borgeren med et handicap ift. kostvejled-
ning, sundhed mm.) 
- hjælp til at komme overvægt til livs – Sundhedshusets tilbud kan ikke rumme borgerne på Soci-

alområdets tilbud. 
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2. Kostregnskab 2021 
Lotte Hemmingsen uddybede det medsendte kostregnskab, der vedrører de botilbud, hvor der er 
produktionskøkkener. Der er tale om udgifter til henholdsvis råvarer (servicepakker) og forarbejd-
ning (løn til køkkenpersonale). 
 
 

3. Pårørenderåd på de enkelte tilbud v/Per Christensen 
Med baggrund i nogle oplevede udfordringer ift. nedsættelse af lokalt pårørenderåd ønskede Per 
Christensen en drøftelse af kommunens holdning til etablering af lokale pårørenderåd – herunder 
rammerne for rådets virke og sammensætning.  
 
Lotte Hemmingsen oplyste, at der i forhold til lokale pårørenderåd ikke er nogen forventning ’oven-
fra’. Helt overordnet støtter kommunen op om dette tværgående pårørenderåd, men det er helt frivil-
ligt, om man lokalt ønsker at etablere et pårørenderåd. Der skelnes her mellem støttecentre og bo-
tilbud.  
 
For støttecentrenes vedkommende prioriteres primært brugerråd/beboermøder, idet beboerne kan 
deltage aktivt heri. På botilbuddene er det mere relevant, at der er fælles pårørendemøder eller 
egentlige pårørenderåd, fordi beboerne her kan have svært ved at ’tale for sig’. Der er ingen for-
ventninger til formen og rammen for et sådant pårørendesamarbejde. Der har ikke været tradition 
for udarbejdelse af forretningsorden. Såfremt der er tale om et råd, er det hensigtsmæssigt med en 
forretningsorden, så der er gennemsigtighed i forhold til rådets formål og kompetence. 
 
 

4. Debat om besparelser i kommunen i 2023 v/Finn Christensen 
Det blev præciseret, at Socialafdelingens andel af den samlede kommunale besparelse på 25 mio. 
kr. i 2023 er 3,3 mio. kr. Socialafdelingen er blevet bedt om at komme med et sparekatalog for i alt 
4,6 mio. kr., med henblik på at give politikerne et råderum.  
 
Der var en drøftelse af, hvordan pårørenderådet kan komme med input i forbindelse med behandlin-
gen af budget 2023, herunder muligheden for at deltage i politikernes træffetid. Se nærmere herom 
på hjemmesiden: https://www.svendborg.dk/om-politik/traeffetider-og-spoergsmaal-til-kommunalbe-
styrelsen 
 
Gert Müntzberg orienterede om tidsplanen i forhold til budgetbehandlingen. Besparelsesforslagene 
offentliggøres den 9. august og behandles på Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. 
august. Udvalget mødes endvidere med rådene og MED-organisationen den 16. august 2022. Efter 
udvalgets behandling af spareforslagene, sendes disse i høring. Det blev derfor foreslået, at Pårø-
renderådsmødet den 6. september rykkes frem til uge 34 (fra den 22. august til den 26. august), og 
at mødet udvides til i alt 3 timer og primært omhandler udarbejdelse af høringssvar til besparelses-
forslagene.  
 
Forslag til mødedato, -tid og -sted:  
tirsdag den 23. august 2022 kl. 15.30 – 18.30 i Gæstekantinen på Svinget 14.  
 
 

5. Rekrutteringsproblemer i botilbud – nutidige og fremtidige v/Lisbeth Toft-Nielsen 
Lotte orienterede indledningsvist om, at udfordringerne med rekruttering er et stort fokusområde i 
kommunen. Der arbejdes med det på mange fronter: 
- Rådgivning fra HR om, hvordan vi ’brander’ os anderledes (ex ’hvad kan vi tilbyde som arbejds-
plads’ i stedet for ’hvad forventer vi af ansøgeren’) 
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- et netop afholdt temamøde med ledere og medarbejdere på området med henblik på at få input til 
nye tiltag. Man er nu i gang med at bearbejde de mange input, der kom på dette temamøde. 
- rekrutteringsvideoer i første omgang i forhold til rekruttering af sundhedsfagligt personale 
- HR er i gang med at få udarbejdet en kernefortælling 
- HR afholder kurser for ledere om gode rekrutteringsprocesser 
 
Pårørenderådet foreslog en indsats i forhold til at komme ud på uddannelsesinstitutionerne og for-
tælle om området. Endvidere mente flere i rådet, at en øget fleksibilitet i forhold til vagtplanlægning, 
kunne være med til at tiltrække ansøgere. Man bør også være opmærksom på, at viden og erfaring 
forsvinder, når der er stor personalegennemstrømning. 
 
 

6. Takstfinansiering v/Gitte Nielsen 
Der var en drøftelse af takstfastsættelse og opfølgninger på tilbuddene. Da punktet primært om-
handlede Sydbo, blev det aftalt at dette drøftes videre på Sydbos lokale pårørenderådsmøde, hvor 
Lotte Hemmingsen deltager.  
 
 

7. Eventuelt 
Lisbet havde noget information vedrørende værgemål (i forlængelse af en tidligere drøftelse her i 
pårørenderådet): Hvis Socialtilsyn Syd under deres tilsynsbesøg skal tale  med de pårørende, kræ-
ves det, at der enten er tale om personligt værgemål, eller at beboeren selv har givet fuldmagt til 
dette. 
 
- - - - - - -  
 
Kirsten orienterede om et møde på Byhaveskolen med en paneldebat om, hvordan vi laver den 
bedste skole. Det er et projekt, som LEV faciliterer. Der arbejdes med at lave et lignende projekt for 
voksenområdet i efteråret. Kirsten og Gitte er med i planlægningsgruppen, men vil meget gerne ha-
ve flere pårørende med. 
 
Gert oplyste, at der vil blive fulgt op på dette projekt sammen med Hasse Jacobsen. 
 
- - - - - - -  
 
Finn efterlyste muligheden for at modtage mødeinvitationer til pårørenderådsmøder direkte i sin pri-
vate mailboks. 
 
Mødedatoer for hele året er lagt på hjemmesiden, hvor også dagsordener og referater bliver lagt op. 
I forhold til bostederne bliver materialet sendt ud til de pårørende. I forhold til støttecentre bliver ma-
terialet sendt/udleveret til beboerne, der herefter har mulighed for at formidle det videre til de pårø-
rende.  
 
Link til hjemmesiden: https://www.svendborg.dk/borger/voksen/handicap-og-psykiatri/paaroeren-
deraad-paa-handicapomraadet 
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