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Referat pårørenderådsmøde handicap 
 

Hvornår: 16. juni 2020 kl. 16.00-18.30 
Hvor: Svinget 14, lokale 19

Deltagere: Kirsten Clausen - pårørende
Gitte Nielsen - pårørende
Ann Nielsen – pårørende
Marianne Jespersen – pårørende
Lisbet Toft-Nielsen - pårørende
Lotte Hemmingsen – områdeleder botilbud
Gert Müntzberg – områdeleder dagtilbud
Pia Holm – fuldmægtig (referent)

Afbud: Frank Svenstrup - pårørende 

1. Velkommen til de nye medlemmer af Pårørenderådet
Lotte bød velkommen til de tre nye medlemmer af Pårørenderådet, Ann, Marianne og Lisbet. 
Der var herefter en kort præsentationsrunde.

2. Pårørenderådets forretningsorden
Forretningsordenen blev gennemgået og der var enkelte mindre rettelser, som vil blive indarbejdet.
Medlemmerne i Pårørenderådet udtrykte ønske om at kontaktoplysninger (navn og telefonnummer) 
på rådets medlemmer blev lagt på kommunens hjemmeside. Pia sørger for dette.

3. Gensidig orientering
A. Ansættelse af to nye afdelingsledere i Botilbud
Lotte orienterede om baggrunden for ændringen af to ledelsesområder (Team Øst og Team Vest) til 
tre områder (Boområde By, Boområde Midt-Vest og Boområde Øst), og dermed ansættelse af to 
nye afdelingsledere: Mette Terndrup Møller og Mie Bjerre Knoblauch. 
Mette er ansat som afdelingsleder i Boområde By, Mie er ansat som afdelingsleder i Boområde 
Midt-Vest. Afdelingsleder Lone Lund er leder af Boområde Øst.

Årsagen til udvidelse af antal ledelsesområder er, at arbejdsbetingelserne for afdelingslederne i 
det gamle Team Øst og Team Vest var urimelige. De skulle lede hhv. fem og seks støttecen-
tre/botilbud spredt ud over hele Svendborg Kommune. Gennem en række år har det ikke været 
muligt at fastholde ledere i Team Vest mere end ca. et års tid. Ved ledernes opsigelse har tilba-
gemeldingen været, at stillingen var svær at bestride og overkomme. Det har Socialafdelingen 
nu taget konsekvensen af, og udvidet antallet af ledelsesområder. Hensigten er at styrke ledel-
seskraften bredt, da det er antagelsen, at en stærk ledelseskraft giver stabilitet og høj faglighed 
til glæde for vores beboere på støttecentre/botilbud.  

Behovet for også at få flere ’varme hænder’ drøftes. Der er en oplevelse af, at medarbejderne er 
blevet mindre synlige i takt med de øgede dokumentationskrav. Pårørenderådet opfordrede til, 
at Socialafdelingen igangsætter arbejde med løsninger, hvor medarbejderne kan lave admini-
strationsarbejde med IPads eller anden form for tablet, ud fra en antagelse om, at det kan gøre 
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arbejdet med dokumentation mv. mere smidigt (fx mulighed for dokumentationsarbejde i borgers 
lejlighed).

B. Læring mellem køkkener
Lotte orienterede om, at der er etableret en ERFA gruppe køkkenerne imellem

4. Corona situationen på handicapområdet
Lotte oplyste, at der ikke har været nogen borgere eller personale smittede, hverken i botilbud eller 
på §85 området. Der har været meget tidskrævende at oversætte myndighedernes retningslinjer, 
som er kommet løbende. Socialafdelingen har bestræbt sig på at efterleve retningslinjerne, selvom 
der til tider har været utilfredshed med de fastlagte rammerne fra borgere og pårørende. 

A. Evaluering bagudrettet
Det har haft store konsekvenser for beboerne, at al behandling/træningsindsats (fx fysioterapi) blev 
”lagt ned”, idet det har betydet tab af færdigheder. Der er fuld forståelse for, at udmeldinger, der 
kommer fra myndighederne skl følges, men det er svært at forstå logikken i, at fx fysioterapeuter ik-
ke må komme på tilbuddene, når andre personalegrupper (fx vikarer) må. 
Pårørenderådet opfordrer til, at Socialafdelingen kontakter relevante myndigheder og oplyser om de 
negative konsekvenser denne restriktion har haft, eventuelt også andre relevante læringsperspekti-
ver.

Endvidere har det været svært for beboere, der har et arbejde uden for støttecentret, at de ikke måt-
te benytte støttecentrets fælleshus med de aktiviteter, der er dér, når andre beboere fx kunne gå ud 
og handle og herefter fortsat komme i fælleshuset.

Lotte oplyste, at retningslinjerne fra myndighederne har været, at man ikke skal lave éns løsninger 
for alle tilbud, men i stedet afpasset løsningerne efter beboersammensætningen, herunder omfan-
get af beboere i risikogruppe.

Der har været et godt samarbejde mellem pårørende og tilbuddene, og de pårørende er glade for, 
at der bliver passet godt på beboerne. Det er indtrykket, at tilbuddene har forsøgt at tilgodese alle 
og tænke i løsninger. Der peges fra de pårørende på vigtigheden af at opveje risiko mod livskvalitet.

B. Status fremadrettet
Lotte orienterede om, at man på botilbudsområdet afventer myndighedernes ophævelse af gælden-
de bekendtgørelse og udsendelse af nye retningslinjer, således at besøgsrestriktionerne kan lem-
pes yderligere. 

Gert orienterede om nedlukningen af Grønnemoseværkstederne og om, at medarbejderne herfra 
har været udlånt til tilbuddene med henblik på dagaktiviteter for beboerne. Grønnemoseværksteder-
ne er nu i gang med at lukke op i etaper. 

Gert orienterede endvidere om §85-området, hvor mange besøg har været aflyst eller erstattet af te-
lefonisk kontakt eller ”walk and talk”. Ca. 20% af besøgene er blevet opretholdt. Man er nu tilbage til 
normale tilstande igen, dog med den læring, at en del besøg med fordel kan erstattes af telefonisk 
kontakt/video kontakt eller lignende.

5. Evaluering af pårørendearrangement den 2. marts 2020
Et spændende arrangement med oplæg fra både leder og brugere af Nordfyns Højskole. Der var 
enighed om, at et afsluttende punkt på dagen fremadrettet kunne være en opfordring til de pårøren-
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de om at fortælle, hvad der optager dem, og hvad de ønsker, Pårørenderådet skal drøfte på de 
kommende møder. Punktet bør fremgå af invitationen, så deltagerne har mulighed for at forberede 
sig.

Allerede nu efterlyses gode ideer til næste års arrangement. På mødet fremkom et forslag om op-
læg fra Jan Gintberg. Gert undersøger mulighed for dette, pris etc.

6. Eventuelt
Punkt vedrørende opfølgning på kost set i et sundhedsfagligt perspektiv dagsordenssættes på rå-
dets næste møde.

Kommende møder i Pårørenderådet: 22.09.2020 og 08.12 2020.

7. Frivillighed på Botilbud (deltagelse af pårørende Per B. Christensen)

Per redegjorde for den situation, han oplever i forhold til muligheden for at være frivillig og i den 
forbindelse anvende Botilbuds (Sydbos) egne busser. Per er uforstående overfor, at han ikke 
kan være frivillig i forhold til hans egen søn på botilbuddet.
 
Lotte redegjorde for, at Socialafdelingens guide til frivillighed er baseret på kommunens ret-
ningslinjer besluttet i H-MED 19.3.2015. Hvis busser skal lånes ud, kan det, grundet forsikrings-
forhold og regler om konkurrenceforvridende aktivitet, kun ske, hvis der foreligger en aftale mel-
lem den stedlige leder og den frivillige.

Flere i pårørenderådet udtrykte, at det for deres pårørende ville have positiv betydning, at en fri-
villig var en kendt person i form af en pårørende til en anden beboer/bruger på tilbuddet frem for 
en helt udefrakommende.
Der var samtidig blandt pårørenderådets medlemmer en oplevelse af, at det er meget svært at 
rekruttere frivillige udefra i forhold til tilbud på handicapområdet. Området er specielt, fordi bor-
gergruppen kræver meget og ikke mindst kræver viden om, hvordan man kan tackle de situatio-
ner, man kan komme i. Her har nære pårørende til borgere på tilbuddet nogle helt klare forud-
sætninger som frivillige.

Et synspunkt på mødet var, at der bør være en ramme, hvor hver beboer på en given frivilligtur 
skal have en pårørende med. I hvert fald hvis det er borgere med vidtgående/krævende handi-
cap. Frivilligaftale i dette tilfælde vil være i forhold til eget barn.

Et andet synspunkt på mødet var, at der altid skulle være to frivillige med på en tur af hensyn til 
at kunne håndtere mulige situationer. Og samtidig deltagelse af minimum to borgere.

Pårørenderådet opfordrer på baggrund af drøftelsen i rådet til, at muligheden for at være frivillig 
- også når man er i slægt og familie - på tilbud på handicapområdet, hvor egen pårørende bor 
eller benytter, tages op til drøftelse og genovervejelse i Socialafdelingen. 


