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Referat af Pårørenderådsmøde Handicap  
  

Hvornår:  8. februar 2022 kl. 16.00-18.00 

Hvor:  Svinget 14, Gæstekantinen 

 

Deltagere: Kirsten Clausen - pårørende 

Gitte Nielsen – pårørende 

Frank Svenstrup - pårørende 

Lisbet Toft-Nielsen – pårørende 

Arne Mortensen – pårørende 

Ann Orloff Nielsen – pårørende 

Birthe Ramsgaard – pårørende  

Lotte Hemmingsen – områdeleder botilbud 

Gert Müntzberg – områdeleder dagtilbud  

Nina Adel Vitale, sundhedsfaglig konsulent (deltog under punkt 2) 

Pia Holm – fuldmægtig (referent) 

 

 

1. Rammen for mødet 

Gert og Lotte orienterede om baggrunden for den nye mødeform i Pårørenderådet. Den nye møde-

form er mere åben og ikke så forpligtende, idet man ikke ’binder sig’ til at deltage i alle møderne hen 

over året, men i stedet har mulighed for at deltage afhængig af de temaer/emner, der er på dagsor-

denen til de enkelte møder.  

 

Gert gjorde opmærksom på, at formålet med Pårørenderådet ikke er ændret, det er fortsat at styrke 

dialogen med pårørende og sikre pårørende indflydelse på Socialafdelingens handicaptilbud i re-

spekt for den enkelte borgers ønsker, behov og muligheder. 

 

Den nye mødeform evalueres sidst på året.  

 

Gert og Lotte gjorde opmærksom på, at dagsordenspunkter/emner til drøftelse på møderne skal 

sendes til administrationen (Pia Holm) senest 3 uger før mødet. 

 

 

2. Oplæg om styrkelse af de sundhedsfaglige indsatser i botilbud 

v/sundhedsfaglig konsulent Nina Adel Vitale. 

 

Nina orienterede om baggrunden for projektet, og at dette retter sig mod botilbuddene og ikke 

mod støttecentrene, idet det er den kommunale sygepleje, der har ansvaret for de sundhedsfag-

lige indsatser for borgere, der bor i egen bolig.  

 

Projektets formål er ”En styrket sundhedsfaglig indsats skal understøtte borgerens trivsel og op-

levelse af et værdifuldt og meningsfuldt hverdagsliv”. 

 

For at kunne nå dertil, hvor borgerne kan ’høste frugterne’ ude på tilbuddene, skal de rette betin-

gelser være til stede: 

 

- Viden og færdigheder (undervisning af medarbejderne på de enkelte tilbud – ansættelse af sy-

geplejerske på flere af botilbuddene) 

- Rammer (instrukser og dokumentation) 

- Anvendelse (hvordan får vi sundhedsfremmende aktiviteter mere ind i det sociale område – 

motivation) 
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Der skal i projektet også sættes fokus på helt generelle sundhedsfremmende initiativer i den so-

ciale kontekst. Selvom projektet er rettet mod botilbuddene, forventes dette også smitte af på 

støttecenterområdet. 

Her tages afsæt i Der arbejdes med ’det dobbelte KRAM begreb’: 

Kost – Rygning – Alkohol - Motion  

Endvidere: 

Kompetencer – Relationer – Accept - Mestring/Motivation 

 

Ninas slides vedlægges referatet. 

 

 
3. Venteliste 

Sammen med dagsordenen var udsendt oversigt over den aktuelle venteliste (til Svendborg Kom-

munes egne tilbud) på handicapområdet. Lotte orienterede om, at baggrunden for oversigten er det 

match, der sker i forbindelse med visitationen. Listen fortæller ikke noget om det akutte behov for 

pladser, men er et billede af hvor mange, der p.t. er visiteret til de enkelte tilbud.  

 

 

4. Fokusområder fra møderne i 2021 

Som bilag til dagsordenspunktet var medsendt en oversigt over fokusområder fra Pårørenderåds-

møderne i 2021. Der har været afholdt fire ordinære møder samt et ekstraordinært møde ifm. be-

sparelser. 

 

Lotte og Gert fremhævede enkelte af fokuspunkterne: 

 

Coronasituationen (status). Dette punkt har i sagens natur været fokuspunkt på alle årets møder. 

 

Rammerne for Pårørenderådsmødet. Her har bl.a. været drøftet, hvordan vi får ændret på frem-

mødet/deltagelsen i møderne.  

 

Stifinder/pårørendekoordinator/pårørenderådgiver. Lotte oplyste, at der pr. 1. marts 2022 er an-

sat en pårørenderådgiver (20 timer ugentligt). (efterfølgende er navnet på den ansatte pårørende-

rådgiver offentliggjort: Charlotte West – se bilag 1).  

Stillingen er organisatorisk placeret i Ældreområdet.  

 

I den forbindelse gjorde Pårørenderådet opmærksom på vigtigheden af at lave PR for denne funk-

tion (på hjemmesiden, via nyhedsbreve på tilbuddene, orientering til sagsbehandlere m.fl.). 

 

Temadrøftelser  

- Det specialiserede socialområde 

- Sociale tilsyn på botilbud 

 

Deltagelse i Handicaprådsmøderne. Fremadrettet inviteres repræsentanter for Pårørenderådet til 

at deltage i Handicaprådsmøderne 2 gange årligt. Datoer herfor meldes snarest muligt ud.  

 

Bekymringshenvendelser  

 

Høringssvar.  Pårørenderådet har afgivet høringssvar i forbindelse med besparelsesforslag (Bud-

get 2022). 
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5. Eventuelt 

Birthe spurgte til eventuelle planer for beboerne på Bryghuset (i lighed med de beboere, der er flyt-

tet fra Bryggerlunden til Gyldenbjergsvej). Der er ingen aktuelle planer i den retning. 

- - - - - -  

Kirsten gjorde opmærksom på, at udsendelse af beskeder til beboerne om at blive testet, bør ske i 

test stedernes åbningstid, da det skaber frustration for beboerne, hvis de ikke kan få tider til test 

umiddelbart efter at have modtaget beskeden.  

- - - - - -  

I forbindelse med, at betalingen for kost på botilbuddene stiger, spurgte Gitte til taksterne for de en-

kelte måltider. Lotte har undersøgt dette – se bilag 2.  

- - - - - -  

Drøftelse af Corona-’beredskabsplan’ på de enkelte tilbud.  
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Bilag 1 

Orientering om ny pårørenderådgiver  

 

 

Vi kan med glæde fortælle, at vi pr. 1. marts har ansat Charlotte West i en nyoprettet stilling som på-

rørenderådgiver på voksenområdet (Ældre- Sundheds- og Socialområdet). 

 

Charlotte har en bred erfaring med at arbejde med mennesker i sårbare livssituationer, herunder på-

rørende. Som pårørenderådgiver skal Charlotte være med til at støtte pårørende i nogle af de svære 

følelsesmæssige og praktiske dilemmaer pårørende kan være i. 

Det kan fx være ved:  

• Individuelle samtaler og rådgivning 

• Gruppeforløb og pårørendenetværk 

• Vejledning om tilbud til pårørende i kommunen og i frivillige organisationer 

 

Stillingen som pårørenderådgiver er på 20 timer om ugen og Charlotte er organisatorisk tilknyttet 

staben i myndighedsafdelingen på ældreområdet. 
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Bilag 2 
Kostpriser per 1.4.2022 på Sydbo, Vestereng og Ryttervej 

 

 

 Pris pr. døgn Pris pr. måned 

Morgenmad pr. døgn 24,80 kr. 756,40 kr. 

Middag pr. døgn 49,60 kr. 1512,70 kr. 

Aftensmad pr. døgn 49,60 kr. 1512,70 kr. 

Alle måltider inkl kaffe og mellemmåltider  123,99 kr. 3771,46 kr.  

   

 

 

 


