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Referat - Møde i pårørenderåd handicap d. 1.3.2021 
 
 
Deltagere: Kirsten Clausen – pårørende 
 Gitte Nielsen – pårørende 
 Lisbet toft-Nielsen – pårørende 
 Lotte Hemmingsen – områdeleder botilbud 
 Gert Müntzberg – områdeleder dagområdet 
 
Afbud: Frank Svenstrup – pårørende 
 Ann Nielsen – pårørende 
 Marianne Jespersen - pårørende 
 
 
N.B. Mødet blev holdt som virtuelt møde over teams. 
 
0. Dagsorden 
Dagsorden godkendt med følgende ændring: Pkt. 3 udskydes til et kom-
mende møde, hvor rådet kan være samlet til et fysisk møde, da det vil 
være gavnligt for drøftelsen. 
 
1. Gensidig orientering 
A. status på håndtering af coronasituationen 
På de store botilbud er vaccination af beboere nært forestående. Her 
kommer vaccineteam fra regionen ud og vaccinerer på botilbuddene. 
Nogle beboere på støttecentre er allerede blevet vaccineret. 
 
Medarbejdere på botilbud er i gang med at blive vaccineret. Der er en del, 
der oplever kortvarig feber ved vaccination, som giver nogle kortvarige 
sygemeldinger. 
 
Testning – medarbejdere PCR-testes af oplærte kollegaer. 
 
På dagområdet er der ikke mulighed for, at borgere kan blive fremrykket i 
vaccinegrupperne grundet deres tilbud i Socialafdelingen. Dette er alene 
muligt, hvis man er borger på botilbud, eller hvis man som borger har en 
særlig øget risiko ved smitte baseret på en lægelig vurdering. 
 
Nogle medarbejdere på dagområdet med plejeopgaver, der indebærer 
særlig øget risiko for smitte, kan nu, trods tidligere meldinger fra Sund-
hedsstyrelsen, få tilbud om vaccination. Dette er netop blevet meldt ud fra 
KL/Sundhedsstyrelsen. Det er alene en mindre gruppe medarbejdere 
med særlige funktioner, der får mulighed for at få tilbudt vaccine i gruppe 
4. 
 
Alle medarbejdere på dagområdet har i lighed med botilbudsområdet til-
bud om PCR test af oplærte kollegaer flere gange om ugen. 
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B. Årsregnskab for kost 
Økonomikonsulent fra økonomiafdelingen har opgjort regnskaber på kost-
området. De foreliggende regnskaber rummer dog ikke udgifter til vikar 
for køkkenpersonale. 
 
Der var spørgsmål til regnskabet for kost på Vestereng. Om beboere dér 
skal have nogle penge tilbage grundet mindreforbrug i 2020. Lotte forkla-
rede, at de retningslinjer for regulering, der er aftalt også med pårørende-
rådet, betyder, at det foreliggende overskud er under grænsen for tilbage-
betaling. Men overskuddet bliver i det lukkede kostregnskab og overføres 
til 2021. 
 
 
2. Pårørendearrangement d. 19.4. 
Lotte og Gert foreslår, at udskyde det planlagte arrangement til vi er i en 
situation, hvor vi kan være 50 personer samlet. Vi ved ikke, hvornår dette 
kan lade sig gøre pt. 
 
Lotte og Gert foreslår på denne baggrund, at planlægge efter at holde på-
rørendearrangementet i september. Der var en drøftelse i forhold til valg 
til pårørenderåd og forretningsorden, men den fælles forståelse er, at cor-
onasituationen nødvendiggør en udsættelse til september. Dette blev be-
sluttet. 
 
Kirsten foreslår at holde arrangementet en tirsdag, hvis det er muligt for 
oplægsholder. Rikke Nielsen kontaktes, om hun kan holde oplæg en af-
ten i september. Lotte kontakter hende.   
 
 
3. Det specialiserede socialområde – handicapområdet 
Pkt. udskudt til kommende møde. 
 
 
4. Stifinder/pårørende koordinator 
Gitte havde fremsendt forslag om stifinder/pårørendekoordinator til mø-
det.  
 
Lotte foreslog, at pårørenderådet fremsender forslaget til drøftelse i han-
dicaprådet. Dette blev besluttet. Lotte videregiver dette til Hasse  
 
 
5. Evt. 
Intet. 
 
 
Referent: Gert 
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