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Dagsorden
Valg af ordstyrer og referent:
Bendt Bodekær er valgt som ordstyrer, Kim Bing som referent.
Godkendelse af referat fra 7. marts – punktet er udsat til næste pårørendemøde.

”Fælles faglig uddannelse” v\ psykolog Tammie Bruhn
Tammie har givet en redegørelse for uddannelsens indhold og ambitioner, herunder de
grundlæggende forskelle i afgrænsningen mellem de nuværende og de kommende
diagnosespecifikationer for autismespektrumforstyrrelse.
Fremmødte kunne stille uddybende spørgsmål undervejs.
Visse pårørende udtrykte undren over, at ”pårørendesamarbejde” som emne ikke indgår i
uddannelsespensum, idet et godt pårørendesamarbejde anses for at være af stor betydning for en
samlet helhedsindsats for den enkelte borger. ACV er enig i dette synspunkt, men har med
uddannelsestiltaget valgt at have fokus på styrkelse af fagligheden der vedrører direkte
pædagogiske indsatser for borgerne.
Under dialogen stilledes der konkret forslag om, at punktet ”pårørendesamarbejde” kunne blive en
fast bestanddel af ACV’s introkursus, som alle nyansatte medarbejdere deltager i. Kongstanken
var, at pårørende til borgere på ACV’s inddroges som ”undervisere”/oplægsholdere.

Effekt og måling af effekt af Fælles faglig uddannelse:
Det afspejles i både praksis, i handle planer og i pædagogiske dialoger at der er en stor optagethed
af ”at møde borgeren på borgerens banehalvdel”. Det er sigtet, at uddannelsen udmønter sig i en
endog større undren og nysgerrighed på borgernes tilskyndelser, adfærd og kommunikeren , og at
optagetheden af borgerperspektivet skal ses afspejlet i de konkrete pædagogiske indsatser – i
samværet med den enkelte borger.
I tillæg hertil ses der et stort fald i antallet af magtanvendelser

Forældre, pårørende og værgers mulighed for tilgang i den enkelte borgers Bosted-notater
etc.
Kirsten Flink retter en kraftig appel til, at der åbnes adgang for værger til borgernes
dagbogsnotater i Bosted. Som eksempel på , hvorfor dette bør være naturligt, er argumentet om,
at alle aktører om borgerne – også de pårørende – får adgang til vigtig viden om alle forhold der
knytter sig borgeren, således at parterne får bedst muligt grundlag for at støtte borgerne.
Kirsten plæderer for, at det vil kunne skærpe personalets fokus på fagligheden og indholdet i dét,
der skrives, hvis pårørende kunne delagtiggøres i dagbogsnotater og lignende. Kirsten fremhæver
ligeledes, at dette ville ligge i tråd med individets ret til adgang egne notater fra journaler,
lægebesøg etc. Blot skulle pårørende kunne få stedfortrædende adgang, for borgere som ikke selv
har kognitivt funktionsniveau til at kunne indoptage sådanne data, informationer og beskrivelser.

Anne Brauner fortæller, at der er stor forståelse for, at nogle værger har dette ønske, og at netop
dette spørgsmål er bragt til behandling i Center for Handicap og psykiatri, hvor det søges
afdækket om det vil være realisérbart. Det er dog ikke nært forestående.

Kommende cafédialogmøde, forslag om besøg på forsorgshistorisk museum og dialogcafé
om etik
Anne Brauner foreslår d. 24. september som en mulig dato for at kombinere cafédialogmøde om
etik med et besøg på det forsorgshistoriske museum. Datoen vedtoges.
Kirsten opfordrer til, at der kommer noget ”blikfang” på hjemmesiden og en fængende beskrivelse
af arrangementet for at tiltrække flest muligt interesserede

Årsrapport om magtanvendelser 2017
Punktet nåedes ikke.

Orientering om Socialtilsynets og Arbejdstilsynets seneste besøg på voksenområdet
Punktet nåedes ikke.

Mulighed for tilkøb af ferie
I skrivende stund er det til behandling, hvorvidt borgere på ACV skal kunne tilbydes at kunne
tilkøbe sig ferie, udover den i taksten fastsatte ferieydelse. Fra ACV’s side har man indstillet til, at
man skal kunne tilkøbe sig 2 ekstra overnatninger i tillæg til de 5 feriedage, der er indeholdt i
grundydelsen.
SL, Foa og Socialfagligt team fra Center for handicap psykiatri har været involveret i
udarbejdelsen af forslaget til, hvordan modellen for en sådan tilkøbsydelse kunne se ud.

Familiedagen 2018 for hele ACV
Efter flere drøftelser er der enighed om, at d. 15. september vil være en oplagt dato for dette års
Familiedag. På baggrund af tilbagemeldinger fra pårørende er der ønske om, at tilrettelæggelsen
og aktiviteterne gerne må ligne sidste års familiedag, da dette var en succes.
Annie foreslår, at vi sender en appetitvækker ud, så snart det er endeligt bekræftet, at
Familiedagen kan afholdes denne dag.
(Efter mødet er det blevet klart, at en dato i maj måned 2019 vil være bedre, idet der allerede er
arrangeret en række arrangementer rundt om på ACV i september måned. Pårørenderådet
arbejder på afklaring af dato).

Fremmøde og indhold på pårørendemøder
Punktet nåedes ikke, men der nåedes dog en hurtig undringsudveksling over det svigtende
fremmøde til pårørendemøderne. Der pegedes på en række forskellige, mulige forklaringer fx lang
transporttid eller hverdagsliv med arbejde, som også kan sætte en naturlig grænse for deltagelse i
pårørendemøder.
Der blev i denne forbindelse italesat en øget opmærksomhed på i højere grad at favne det
positive, der sker på ACV, på møderne.

Konkret blev der stillet forslag om, at man med mulig fordel kunne slå næste cafédialogmøde
sammen med pårørendemøde.

Dato for næste pårørendemøde:

Dato for næstkommende pårørendemøde er fastlagt til d. 11. oktober. Forslag til
dagsordenspunkter skal være Kirsten Flink i hænde senest 20. september

Evt:
Intet.

