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Pårørendemødereferat d. 7 marts 2018 
  

 

Dagsorden: 
 

Valg af ordstyrer og referent: 
 
Janet Høgstedt er valgt som ordstyrer, Kim Bing som referent. 

 

Godkendelse af referat fra d. 29. november 2017: 

Punkt ej gennemgået. 

 

Punkter: 
 

Fremmøde og indhold på pårørendemøder 
 
Vi gik direkte til punktet nedenfor, og nåede efterfølgende ikke gennemgang af dette punkt. 

 

Tid til evt. spørgsmål til ydelseskataloget  –  gennemgang v\ Vibeke Kjærside  
 
Vibeke indleder punktet med en kort beretning om arbejdet med ydelseskataloget, som skal 
understøtte ensartet udmøntning af støtteniveauet borgere, på tværs af Slagelse Kommunes botilbud, 
afhængig af takstindplacering.  
Ydelseskataloget skriver sig bl.a. ind i et fokus på det enkelte menneskes livsmestring og på at støtte 
borgerne pædagogisk til i videst muligt omfang at kunne forfølge egne mål, ønsker og ambitioner for 
tilværelsen.  
Overordnet rummer ydelseskataloget to hovedfokusområder: den specialpædagogiske indsats og den 
sundhedsfaglige indsats. 
For at give et konkret billede af udmøntningen af ydelse på individ-niveau gennemgik Vibeke de 
grundlæggende ydelser for en fiktiv borger med takst 4-støtte (dét, der tidligere hed ”stort 
støtteniveau”). 
 
Vedr. transport hjem til pårørende rejser der sig en del spørgsmål, eksempelvis: 

 ”Kan der være en fleksibilitet i tilrettelæggelsen?” 
 ”Kan man eksempelvis have en model, hvor ACV kører i vinterhalvåret og pårørende kører i 

sommerhalvåret?”   
 ”I hvor god tid skal man planlægge hjemmebesøg, og dermed fastlægge, hvornår ACV skal yde 

transport?” 
 

ACV ønsker at kunne planlægge med kørsel i god tid netop for at kunne bruge medarbejderkræfterne 
bedst muligt i det pædagogiske arbejde med borgerne. Derfor appelleres der til, at der i videst muligt 
omfang planlægges med hjemmebesøg minimum 4 uger inden, hjemmebesøg - og dermed kørsel - skal 
finde sted.  
 
Der spørges ind til, hvorvidt der er gjort tanker om, om der bør søges ledsagerordning til borgerne jf. 
servicelovens §97.  
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Blandt visse pårørende udtryktes det, at det savnes, at man fra ACV’s side havde mødt de pårørende 
med en guidning i forhold til hvordan og i hvilket omfang, der vil kunne søges alternative 
transportformer, ledsagerordninger o.l.  
Anne Brauner forklarer, at dette oprindeligt var tiltænkt, men på baggrund af at der er store forskelle i 
kommunernes serviceniveau, har det ikke været muligt at udarbejde en fælles, enslydende guide til 
værger og pårørende. 
 
Poul Erik påpeger, at det i ydelseskataloget tydeligt skal fremgå, at borgere der bor i en §105-
boligform er omfattet af socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte jf. §108 i serviceloven. Dette 
fremgår ikke tydeligt nok ud fra den nuværende ordlyd i ydelseskataloget. 
 
Ydelseskataloget tilsiger, at borgere, uafhængig af takstindplacering, tilbydes 4-5 dages ferie årligt. 
PT. behandles et forslag om, at borgere skal have mulighed for at kunne tilkøbe sig ferie herudover 
med ledsagelse af kendt personale fra ACV. Forslaget – og udmøntningen af ordningen – er dog endnu i 
behandling, så der kan ikke gives yderligere indblik heri. 
 
Der efterspørges viden om, hvorvidt – og hvordan – borgere vil kunne tilkøbe sig ferie med eksterne 
ledsagere. Anne Brauner fortæller, at der findes feriebureauer, som tilbyder ferieløsninger til 
mennesker med funktionsnedsættelser. Anne har dog ikke indgående kendskab til, hvorvidt sådanne 
feriebureauer kan tilbyde en ferieløsning med ledsagelse og tilpasset, målrettet støtte til ACV’s 
målgruppe af borgere. De pårørende opfordres til at undersøge dette nærmere, hvis det vurderes at 
være aktuelt for deres pårørende. 
 
Der spørges ind til, om Slagelse Kommunes Handicapråd har været inddraget i udarbejdelsen af 
ydelseskataloget. Det er ikke tilfældet – dog har handicaprådet været inddraget i ydelseskatalogerne 
for andre af virksomhederne under Center for Handicap og socialpsykiatri.   
 

 

Forslag om endnu et café-dialogmøde og aftale om emne 
 
Anne Brauner fortæller om ønsket om at arrangere et nyt cafe-møde, denne gang med ”Etik” som 
overskriften. Det foreslås, at der kunne indgå et besøg på forsorgsmuseet som et indslag på cafémødet.  

 

 

Orientering om Socialtilsynets og Arbejdstilsynets senest e besøg på voksenområdet.  

 

Punktet nåedes ikke. 

 

Forældres, pårørendes og værgers mulighed for tilgang til den enkelte borgers 

dagbogsnotater i Bosted 
 
Punktet nåedes ikke. 

 

Evt. 

 

   


