Dagsorden / Referat
Emne: Bruger- og pårørenderåd Auning
Formål med mødet: Samarbejde med brugere og pårørende
Mødeleder: Asger

Tilstedeværende: Mie, Tina, Lea, Bo,
(Benedichte Kejlberg lederpraktikant), Bent,
Asger, Maria (Referent)
Fraværende: Frode, Christian N.

Referent: Maria Kjeldsen
Dato: 5. september 2017
Varighed: 15.30-17.00

Dagsordenspunkt:

Referat:

1

Nyt fra Borgerne

Borgerne har været på endags ture i uge 29+30, samt en københavner tur, og snart en
ferietur til Kreta. Mette er flyttet fra hus 20.

2

Nyt fra personalet

Ferieafviklingen er ved at være ovre. Den nye studerende er godt i gang. Tilføjelse –
der er i efteråret fortsat certificering af alle medarbejdere ift. e-learning – ift. Medicin
instrukser.

3

Nyt fra formanden

Asger fortæller at han oplevede en god sommerfest, og dejlig mad da den kom 
Asger og Mie, som formand og næstformand i rådet, var til møde med alle formænd
og næstformænd i bruger og pårørenderåd, samt formanden for voksen- og
plejeudvalg, samt Hanne og Bo, b.la. omkring sundhedstjek, budget og task force på
voksen området. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag
til nye vedtægter. De nye vedtægter for bruger og pårørenderådene offentliggøres hen
i efteråret, og efterfølgende høringsperiode.
Drøftelse om evt. mere erfaringsudvekling med handicapråd og DH.
Kort info om forstående eventuelle besparelser (region midt 3%.)
Fremover vil betaling af ferier foregår ved kontooverførsel, jf. aftale med Frode.
Valgmøde i DH på torsdag d. 7. september pavillonen i Grenå, med de opstillede
partier i Norddjurs kommune.
Der er tilsynsbesøg d. 11. september.

4

Nyt fra leder (BO)

Kommentar på 3 % besparelsen – lukningen af Rougsøcenter udgør den 1 procent.
Udgangen af 2017 opgøres det om der er opnået de 3 % besparelse, ellers skal dette
opnås i 2018. Pt. ser det ud til vi når besparelsen.
I dag har vi deltaget i møde omkring værgemål og samtykke med jurist Anita Klindt,
dette kunne evt. bruges i bruger/pårørenderåds regi.
Der er ved at blive forhandlet aftale med sundhed og omsorg ift. hjælpemidler, så der
på sigt kan bruges af deres hjælpemidler. Der arbejdes også fortsat på VUM (voksen
udrednings metoden som bruges til individuel visitation.) hvor der vil være
kontinuerligt opkvalificering af stederne ift. fælles sprog.

5

Orientering fra
afdelingsmøde

Kort orientering fra Asger.
Hus 20 er huslejestigningen 100 kr.
I hus 18 er 188 kr.
Jørn og Lena er valgt i hus 20. Og hus 18 er der valgt Christian og Lea, og Asger.
Thomas er suppleant i hus 18 (og træder ind hvis Christian ikke ønsker at deltage.)

6

Evaluering af
sommerfest

Fin tilslutning og heldige med vejret på det rette tidspunkt, ift. Motions banko. Lea
fortæller at der har været mange positive tilkendegivelser fra beboerne. God mad.
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7

Planlægning af banko og
valgaften

Onsdag d. 25. oktober kl. 18.00 – 21.00
Velkomst ved Asger.
Spisning – fx smørrebrød? (Drikkevarer) Pris forslag ca. 75 kr. pr. person?
Mulig ekstern gæst.
Drøftelse om ekstern gæst.
- Tages med i husene og spørger om beboerne har ønske om hvem det kunne
være. Der gives besked til Asger, Bent og Mie. (Besked senest fredag d. 8/9)
Kort beretning ved Asger.
Valghandlingen foregår således: Der vælges to fra hvert hus, og efterfølgende
vælges der blandt de pårørende. Valget har først effekt fra d. 25/10.
Bo er stemmetæller.
Gevinster til banko. Lea spørger personalet om de vil spørge Christina om hun vil
være behjælpelig.
Indbydelse – bruger/pårørenderådet inviterer…. (Maria laver)

8

Sundhedstjek af borgere

Asger opfordrer til at der sættes sundhedstjek i gang på bostederne. Han meddeler at
Hanne og Bo vil bringe det videre til stederne.
Bo supplerer med, at det er på tale at der fx kan være en læge tilknyttet stederne, og
dermed mulighed for at få et tjek. Her på stedet er der fuld gang i tjek af borgernes
sundhed.

9

Opfølgning på budget
2017 – herunder
feriebudget og status på
ferierejser

Bo præsenterer halvårs regnskab. Her på stedet ser det fint ud.
Asger spørger til hvorvidt tomgangshuslejen belaster stedets budget, hvilket det gør.
2018 budget – det ser ud til der ikke sker meget her på stedet.
Feriepuljen – første halvår. Der mangler stadig opgørelse for nogle ferieture. Puljen
forventes brugt.

10

Fuldmagt og samtykke
til pårørende ved
pludselig hændelser

Samtykke kan gives til specifik ting, oplysninger. Dvs. at samtykker skal være
individuel, og udspecificeres ved hvert emne.
Ingen borgere er umyndiggjort. Hvis man ved der er situationer hvor det kan blive
nødvendigt at give samtykke, kan dette forsøges hvor det forudses. Asger ønsker at
der er mere dialog mellem borgerne og personalet, så flere ting kan undgås, og at det
bliver mere smidig.
Fx skal borgerne altid spørges ved fx udsending af brev mv. til pårørende.
Der afventes at der udarbejdes et samtykke, som er gældende på tværs af
socialområdet, dette skal cleares af juristen som gældende.

11

Opfølgningsplan fra
tilsynet

Punktet udsættes.

12

Eventuelt.

Spørgsmål til brug af busser. Kan de ikke afhente folk der fx kommer fra ferie?
Dette tages med til fremtidig planlægning af ferierejser.
Vagtplaner – en mindre gruppe nedsættes Bo, Frode og Asger drøfter dette snarest.
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