Dato: 26. Januar 2016
Reference: HE
E-mail: he@norddjurs.dk

Referat fra Bruger og pårørenderådsmøde d. 19. januar 2016
Tilstede: Bent, Mie, Asger, Jørn, Ole, Bo, Lea, Henriette
Fraværende: Henning (efteruddannelse)
1. Nyt fra beboerne
- intet at berette
2. Nyt fra formand og næstformand
- godt og veltilrettelagt julearrangement
- høringssvar i forbindelse med lukning af Rougsøcenteret er udarbejdet i samarbejde med andre
pårørenderåd og har været med på Voksen og plejeudvalgsmøde i begyndelsen af januar. Der nu
åbnet op for flere aktivitetstilbud til de berørte.
- rigtig fint at medarbejderne har støttet borgere til at skrive julekort
3. Nyt fra medarbejdere
- Henning og Tinna er på efteruddannelse indtil først i februar 2016.
4. Nyt fra leder
- vi har i begyndelsen af januar igangsat ”fra bofællesskab til bostøtte” for at imødekomme mere
struktur og synlighed for den enkelte borger, se sidst i referatet her er der indklippet ”Fra
bofællesskab til bostøtte”. Der er positive tilbagemeldinger fra borgere og medarbejdere.
- Jørn oplyste, at der er kommet nye takster for servicebetaling for 2016. Servicepakken i alt pr.
måned udgør nu 1.842 kr. i stedet for 2.140 kr. i 2015.
- aftalt at leder udsender ny takst for 2017 til Bruger- og Pårørenderådet, når den kendes ultimo
2016.
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5. Orientering om ny struktur i Socialområdet
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Myndighedsafdelingen. Der kommer en endelig udmelding om den fremtidige struktur i uge 4.
Hanne Nielsen er stadig socialchef og Bo Lindballe er ny souschef.
6. Fortsat drøftelse af drikkevarer til måltiderne i weekend og ved særlige lejligheder.
- ved fødselsdage, jul, nytår og lignende højtider indkøbes der stadig sodavand på det fælles
kostbudget.
- beboerne har afholdt husmøde, hvor de har debatteret og besluttet hvordan de i husene ønsker, at
husreglerne skal være for sodavand, slik og kage i fællesarealerne. Henriette fremlagde referater.
Dvs. at beboerne selv indkøber øl eller sodavand til måltiderne til eget brug i weekenden.
- der evalueres ved næste møde.
- aftalt at materiale, som skal drøftes på møder i fremtiden, udsendes mindst 3 dage før til rådet.
7. Disponering af tid og drøftelse af vagtplaner
- der er nu mulighed for vikardækning til flere arrangementer.
- flere forskellige arrangementer på tegnebordet, nogle skal til Boxen i Herning til koncert, og andre
på en endagstur til Lalandia den 4. februar.
8. Indsatsplaner
- borgernes indsatsplaner er et arbejds-, dokumentations- og evalueringsværktøj, hvor det som
udgangspunkt er et samarbejde mellem borgerne og medarbejderne at udarbejde dem. Henriette har
været inde over mange af indsatsplanerne i indkøringsperioden.
9. Ferieplaner for 2016
- der arbejdes på at lave et ferieudvalg, meget gerne med borgerrepræsentanter
10. Eventuelt
- fremgangsmåde for udsendelse af referater fra vores møder til pårørende drøftes på næste møde.
- næste møde 5. april 2016 kl. 16.00.
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Fra bofællesskab til bostøtte
I forbindelse med, at kvalitetsstandarden for § 85 er blevet revideret, har vi skulle se på de
indsatser vi leverer omkring borgerne.
Der er ingen tvivl om, at medarbejderne har leveret det de skulle i forhold til den enkelte
borger, det har blot været diffust, hvor og hvornår støtte/guidning og vejledning skulle foregå,
dette har været kilde til forvirring og frustration hos borgerne.
§85 kvalitetsstandarden er nu blevet langt mere rettet ind efter bostøtte-tanken, altså at vi
leverer decideret bostøtte til borgerne i deres lejligheder. Bostøtte ud fra individuel visitering og
bestilling, som borgeren via sin § 141 handleplan har indflydelse på.
Fremadrettet betyder det, at vi vil lave kalenderbaserede aftaler med hver enkelt borger om
deres individuelt visiterede bostøtte, eksempelvis bostøtte til praktiske opgaver, personlig pleje
og administration, samt kalenderbaserede aftaler om bostøtte til fælles aktiviteter, madlavning,
spilleaftner, tv-hygge mm.
Målet med denne forandring er, at sikre kvaliteten for den enkelte borger, samt at tydeliggøre
den daglige struktur for borgerne.
Som forsøg vil bostøtten, til de borgere, der ikke har aktivitets og samværstilbud eller tilbud om
beskyttet beskæftigelse, kunne foregå i dagtimerne, for at benytte medarbejdernes tid optimalt.
Denne forandring stiller krav til, at vi modtager ret præcise visitationer/bestillinger fra
sagsbehandlere/visitatorer, med tydelige faglige mål for hvad borgeren forventes at kunne nå
indenfor det kommende år. Indtil vi har sådanne, så oversætter vi borgernes handleplaner til
praksisbeskrivelser i Avaleos indsatsplaner.
Kontorerne i husene vil blive brugt i mindre grad, borgerne vil opleve, at når medarbejderne er i
huset, så er de enten på individuel bostøtte opgave i lejlighederne eller laver bostøtte til fælles
aktiviteter. Al administrativt arbejde og daglig dokumentation vil fremadrettet foregå i
fælleshuset, der vil blive base for alle medarbejdere.
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Støtteopgaver som eksempelvis, at ringe for at bestille frisørtid eller taxa, vil fremadrettet foregå
i borgernes lejligheder, sammen med borgeren og fra dennes egen telefon. Herved inkluderer vi
borgerne langt mere i deres eget liv, end hidtil. Målet er, at borgerne skal opleve
selvbestemmelse og indflydelse på eget liv.
Denne forandring vil blive implementeret hen over de næste tre måneder, med løbende
opsamling og evaluering.
Hvis du har spørgsmål omkring forandringen, er du velkommen til at kontakte undertegnede
for yderlige informationer.
Med venlig hilsen
Henriette
Mail: he@norddjurs.dk
Mobil: 51 33 65 98
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