Referat af Pårørenderådsmøde, d.3.12.2018 på Flintholm.
Indkaldt:
Kim Vejrup, Bosager hus 2, Mail: kimvejrup@gmail.com
Viggo Schanz, supp. Hus 1, Mail: sovi.schanz@gmail.com
Hans S. Christensen, Flintholm gruppe 2. Mail: hsc@youseepost.dk , afbud
Henrik Aarø-Hansen, Bosager hus 4. Mail: Bosager46@gmail.dk,
Svend Christensen, Flintholm gruppe 1. Mail: svendnordborg@gmail.com
Peder Daurehøj, Bosager, hus 3. Mail: daurehoj@stofanet.dk
Finn Schmidt, LEV. Mail: fluefinn43@gmail.com
Birthe Koch, personale Bosager,
Lone Buch, personale Flintholm
Bodil Wilhelmsen, afd. leder Bosager,
Grethe Feldborg, afd. leder Flintholm, afbud pga. ferie
Steen Boris Hansen, områdeleder
Dagsorden.
0. Ændringer til dagsordenen
Tilføjelse til dagsorden under orientering: Valghandlinger til pårørenderåd.
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
2. Orientering
Nyt fra Bosager & Flintholm.
- Ændringer vedr. administrativ medarbejder fra 2019.
Fra 2019 skal det administrative arbejde i Handicap og Psykiatri afdelingen
effektiviseres.
På den baggrund har Helle Schultz igangsat arbejdet med at analysere og vurdere,
hvilke effektiviserings muligheder der er, hvis hele handicapområdets
administration samles nogle dage om ugen. Antallet af administrative medarbejdere
ændres fra 7 til 6 i løbet af 2019, idet en medarbejder har valgt at gå på pension.
P.t. er der nedsat tre arbejdsgrupper ift.; at finde placering for medarbejderne;
hvem skal være leder af gruppen og hvilke opgaver kan der med fordel laves mere
effektivt, med en anden opgavefordeling.
Processen skulle have været kørt med opstart d. 1.8.19, men der vil ske ændringer
fra d. 1.2.19., hvor en medarbejder har meddelt at han går på pension.
For Bosager betyder det, at Mette vil komme til at være tilstede på BosagerFlintholm 2 dage i ugen og de øvrige 3 dage sidder fælles med de øvrige
administrative medarbejdere.

Afvikling af valg til Pårørenderådet
Nyvalg i hus 4: Marianne Menzer – Henrik fortsætter som suppleant.
Tak til Henrik for indsatsen gennem årene.
I hus 1 røg det hen i glemslen ved årets julefrokost. Bodil sender mail ud til alle
pårørende i hus 1, så der kan vælges en ny repræsentant fra hus 1, efter Jan
stoppede i foråret – Viggo vil gerne fortsætte som suppleant.
Flintholm: Gruppe 1 – Svend er genvalgt.
3. Personale/beboere
Orientering.
Hus 2 og 4:
Julefrokoster er afholdt på henholdsvis Vollerup Kro og Fun Bowling – det har
været stor succes.
Én ny borger er flyttet ind i hus 2 – det er gået godt.
Hus 1 og 3:
Julefrokost afholdt i hus 1 – det gik godt.
Flintholm:
Har afholdt julehygge for begge grupper – det gik godt.
2 borgere flytter til Tangshave i januar 2019.
Der kommer rokader blandt personalet mellem gr. 1 og 2 i 2019. Nærmer
information følger.
I alle huse og grupper sker der løbende forandringer ift. medarbejdere, som er på
barsel, har fundet nye udfordringer, nye studerende, vikarer der stopper og
starter.
Der er startet nye studerende pr. 1.12.18 på Bosager i hus 3 og 4 og i gr. 1 på
Flintholm.
4. Pædagogik/aktiviteter
- Orientering fra grupper og huse.
Der er afholdt ”aktive fridage” – da SAABU holdt lukket pga. pædagogiske dage.
Det er afviklet hus og gruppevis – det har været en succes.
John Zeuten er tilknyttet som supervisor i 2018 og 2019 – sammen med
medarbejderne laves der neuropædagogiske screeninger. John Z. får sat ord på
borgernes udfordringer og det bliver omsat til pædagogik med det samme.
Medarbejderne sætter stor pris på den faglige sparring det giver og det bliver
omsat i husene i det daglige arbejdere med borgerne. Borgerne opleves at trives
med de forandringer, som neuroscreeningerne medfører.
Der arbejdes med at få afholdt statusmøder og tværfaglige rehabiliteringsmøder –
i hus 2 og 4 er de næsten i mål. I hus 1 og 3 er der enkelte der mangler. På
Flintholm er næsten alle møder afholdt. Det har været svært at få alle aftaler på
plads ift mødeafholdelse i løbet af efteråret.
Det opleves blandt borgere og pårørende, at det giver et andet møde når borgers
håb og drømme er vejen ind til samtalen omkring, hvad der skal laves af tiltag
omkring borgeren.

KRAP værktøjerne, som fx ressourceblomsten og den kognitive sagsformulering,
gør at det bliver overskueligt og nemmere at gå til. Mange pårørende har givet
udtryk for, at de oplevede de nævnte skemaer som særdeles positive bidrag til
dialogen vedrørende borgerne.
5. Økonomi
Budget status okt. eller november 2018, hvis vi har tallene klar.
Budgetreduktion i 2019 på ca. 575.000. Initiativer og konsekvenser for
serviceniveauet.
November tallene er ikke klar endnu.
Tallene fra oktober viser, at regnskabet går i 0 med udgangen af december, så der er
løsnet lidt op igen ift. brugen af vikarer.
I 2019 er der en budgetreduktion på 575.000 på Bosager-Flintholms samlede budget.
Der er tale om både effektiviseringer og bidrag til harmonisering. Det samlede budget
er på 42,3 mio., så reduktionen svarer til 1,35%.
Der vil blive sparet på uddannelseskontoen. Fremover vil det således ikke være muligt
at gennemføre de store uddannelsesforløb som fx KRAP, hvor mange medarbejdere
har været afsted 4 undervisningsdage.
Derudover vil alle driftskontoer blive gennemgået endnu engang, med henblik på at
finde besparelser.
Der er ikke nogen medarbejdere der har ønsket at gå ned i tid. Ved fremtidige
stillingsvakancer vil det som hidtil, blive nøje vurderet om stillingerne kan reduceres i
timer.
Det samlede beløb vil ikke kunne findes på driften alene, så der vil være færre midler
til løn. Budgetreduktionen vil således få konsekvenser for serviceniveauet i forhold til
borgerne.
Pårørenderådet er stærkt bekymret ift. budgetreduktionen og den deraf kommende
serviceforringelse – de udtrykker bekymring ift. hvornår nedskæringerne stopper.
Der spørges fra pårørenderådet ind til, hvor mange gange Bosager- Flintholm kan
klare reduktioner af denne art, når der tidligere også er lavet store besparelser.
Pårørenderådet er meget interesseret i at se på det over tid – umiddelbart er det ikke
meget at skulle spare 1,35 %, men over flere år, så det giver et andet billede af
økonomien.
Steen vil følge op på historikken ift. tidligere reduktioner i økonomien og informere
dette videre til pårørenderådet.
6. Ændringer i Aktivitets og samværstilbuddet – orientering og drøftelse af ændringer:
Der er etableret Seniorklubber fra 19.11.18 – det betyder, at de borgere, der tidligere
modtog et tilbud fra ”Gammel og glad” nu er i andre tilbud.
På Flintholm betyder det, at der ikke længere er et ugentligt aktivitets tilbud i huset.
På Bosager modtager flere borgere nu et tilbud i Seniorklubben. Dette tilbud er
tidsmæssigt kortere end tidligere, hvilket betyder, at der skal være en anderledes
personaledækning hver eftermiddag.

Borgerne i SAABU vil med de varslede forandringer tilbydes generelt mere
individuelle erhvervsorienterede tilbud, hvis de i forvejen modtager et §103 tilbud.
Der kommer ikke til at ske forandringer for borgerne på Flintholm i forhold til den
nye fremtidige struktur.
Seniorklubberne, hvor også flere borgere fra Bosager deltager, evalueres i løbet af
2019.
De øvrige borgere (op til 33) tilbydes et 30 timers tilbud pr. uge (nu 36 t/u) i SAABU
Alssunds nuværende daghjemslokaler. Personalet der p.t. er ansat til denne gruppe
(ca. 8,5 stilling), vil med tilbudsændringen blive ansat på Bosager-Flintholm.
Vi betragter tilbuddet som en mulighed for, at udvikle og give et nyt tilbud der er
mindst lige så godt, som det borgerne modtager i dag. Tilbuddene skal gøres mere
individuelle, vi satser på at der skal være flere udendørs aktiviteter og hvis nogle
borgere har brug for mindre tid i tilbuddet, er der mulighed for at justere tilbuddet på
en anden måde end det er muligt i dag.
Medarbejderne vil i videst muligt omfang blive inddraget i udviklingen af tilbuddet
Det giver dog udfordringer ift. 33 borgere i lokalerne. Derfor udvides tilbuddet, så
der er to tilbud – ét fra kl. 8-14 og ét fra kl. 12-18.
Det betyder for Bosager, at der skal være personale hjemme til, at være omkring
borgerne flere timer om ugen end i dag. Det vil udfordre opgaveløsningen i boligen,
hvor der skal ændres en del rutiner.
Der er p.t. ved at blive lavet planer ift. tilbuddet, som starter op i 2020.
Bodil bliver afdelingsleder for det nye tilbud.
Pårørenderådet spørger til om der i den nuværende budgetreduktion (tallene fra
2019) er taget højde for, at der fra 2020 skal dækkes flere personaletimer i
botilbuddet. Steen svarer at det ikke er tilfældet.
Konsekvensen af ændringen af aktivitetstilbuddet om eftermiddagen kendes ikke, men
umiddelbart betragtet kan det give fordele for nogle borgere, som fx er længere tid om
at vågne og blive klar til dagens aktiviteter.
Der stilles spørgsmål ved, om det er en besparelse fra kommunens side eller om det
kan gavne borgerne. Steen svarer, at det er tænkt som en forbedring ift. udvikling af
mere individuelle aktivitets og samværs tilbud.
Torsdag d. 6.12. er forslaget omkring forandringerne på SAABU på social- og
seniorudvalgets møde. Yderligere information om beslutningsgrundlaget kan findes i
udvalgsdagsordenen.
Herefter vil der være en høringsperiode, hvorefter der træffes endelig beslutning om
det fremtidige tilbud på udvalgsmødet d. 11.3.19.
Der er informationsmøde d. 11.12.18 for pårørende og andre interessenter på
Sønderborghus.
7. Anvendelse af Facebook til pårørende information.

Personalet i hus 4 forudser, at det kan blive en stor opgave der tager uforholdsmæssigt
megen tid fra borgerne i hverdagen. Drøftelse af andre muligheder.
Personalet i hus 4 er nervøse for at opgaven vil tage en del tid fra borgerne – der er i
stedet aftalt, at afdelingslederen sender flere nyheds- og informationsmail til de
pårørende.
8. Orientering fra Støtteforeningen.
Intet nyt.
9. Næste møde:
Mandag er en god dag til mødeafholdelse. Steen fremsender et forslag med referatet.
Mødedatoer 2019:
25.2., 27.5. og 16.9. kl. 17 – 19.30 på Bosager
2.12. kl. 17-20 på Flintholm.

10.Evt.

