Pårørendemødereferat d. 4. maj 2016
1. Valg af ordstyrer og referent.
Ulf von Bülow er valgt som ordstyrer, Kim Bing er valgt som referent.
2. Kommentarer til referat fra d. 2. februar 2015
Der spørges ind til, hvorledes der er arbejdet videre med målsætningen om at gøre fremtidige
brugerunderundersøgelser mere dialogbaserede.
Der spørges ind til, hvorvidt muligheden for et it-baseret pårørendeforum i stil med ”Forældre-intra” er
afdækket. Eskild Urhøj, områdeleder i Administrationen, orienterer om, at Slagelse Kommunes IT-afdeling
med stor sandsynlighed vil kunne tilbyde oprette et sådan forum. En tidshorisont for den eventuelle
oprettelse er dog endnu uklar.
3. Betalingsaftale
Eskild orienterer om retningslinjerne for egenbetaling for botilbud under §105, §107 og §108. Der skelnes
mellem:


Obligatoriske betalingsydelser, så som boligbetaling, el og varme



Valgfrie betalingsydelser, som botilbuddet er forpligtet til at stille til rådighed så som kost,
rengøring og tøjvask.



Herudover ydelser, som botilbuddet kan vælge at tilbyde; eksempelvis transport, vinduespolering,
teleadgang, forsikring, aktiviteter der forekommer fast/løbende eller lejlighedsvis.

4. Orientering om lejeudgifter i de nye boliger på Valmuevej.
Pårørende til borgere, der skal flytte til Rosenkildevej 101, er inviteret til informationsmøde torsdag d. 12.
maj, hvor der vil blive orienteret nærmere om bl.a. lejeudgifter, ydelser, værgemålsanliggender og
boligforhold og -rettigheder.
5. Retningslinjer for overfald og vold mellem beboere.
Ved sådanne episoder kontaktes både den forurettedes og den skadevoldendes pårørende. Ved den
mindste smule tvivl om tilskadekomst, vil der blive taget kontakt til læge. Desuden vil hændelsesforløb blive
beskrevet i Autisme Center Vestsjællands journalsystem. Fra pædagogisk side vil man søge at afdække
årsagen og udløsende faktorer til en opstået, voldsom adfærd for at kunne arbejde målrettet med
forebyggelsen af fremtidige tilfælde under eventuel inddragelse af relevante fagpersoner fra Autisme
Center Vestsjællands rådgivning.
Vi har drøftet udarbejdelsen af formaliserede retningslinjer for håndteringen af sådanne episoder.

6. Orientering om omorganiseringen af aktivitets- og samværstilbuddet (§104).
Indledningsvis redegjorde Kim Bing for de indledende faser for omorganiseringen. De oprindelige planer
blev forkastet, da vi så andre muligheder for en højere grad af kvalitetssikring.
Omorganiseringen vil konkret udmønte sig en 4/1-model; 4 dage om ugen vil borgerne tilbydes aktivitetsog samværstilbud i deres nuværende dagtilbud, 1 dag om ugen vil borgenes bo-tilbud på skift tilbyde §104aktiviteter. Dette bevirker, at der dagligt vil være færre borgere i de nuværende dagtilbud og dermed færre
indtryk og stimuli til glæde vores borgere.
Med denne model er det Autisme Center Vestsjællands ambition, at botilbuddene vil kunne tilbyde et
supplement af aktiviteter til §104.
Medio maj afholdes der en ”boot-camp” for medarbejdere, der vil tage del i at udforme viften af §104
aktiviteter, som kan tilbydes i botilbud-regi.
I uge 35 afholder dagtilbud-teamene temadage, hvor de tænker nye tanker. Vi vil på hjemmesiden opfordre
til, at pårørende præsenterer forslag og inspiration til fremtidige aktiviteter for brugerne af aktivitets- og
samværstilbuddet.
Evt.
Forsikring: hvordan er borgerne dækket? Punktet tages op på næste pårørendemøde.
Repræsentanter fra pårørenderådet, Kirsten Flink og Poul Erik Præstbro, orienterede om deres møde med
Socialtilsyn Øst. Trine Stokholm informerer ligeledes om virksomhedsledelsens møde med Socialtilsynet.
Trine redegør desuden for Socialtilsynets opgave- og ansvarsområder i forbindelse med evaluering og
fortløbende godkendelse af Autisme Center Vestsjællands tilbud.
Vi har drøftet muligheden af at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en vidensbank for
pårørende; en underafdeling på ACV’s hjemmeside med al væsentlig information til pårørende og værger.
Vi har desuden talt om muligheden af at udarbejde en velkomstfolder/-guide til forældre/værger, der giver
et nøgternt overblik over praktiske og økonomiske forhold.
Bente Barfod efterspørger medlemmer til Sundhedsgruppen – Lisbeth von Bülow melder sig til gruppen.
Næste pårørenderådsmøde finder sted onsdag d. 8/6. Kl. 18.00.
Næste pårørendemøde finder sted d. 7/9 kl. 18.00.

