Løgstør Tilbuddene
Administrationen
Bøgevej 3 – 5
9670 Løgstør
Telefon: 99 66 95 50

Referat fra pårørenderådsmøde
Dato:
Tid:
Sted:

Torsdag den 18/5-2017)
kl. 17.00-19.00
Personalerummet, Bofællesskaberne Bøgevej

Tilstede:

Formand, Søren Kristensen, far til Nicolai i Hus A
Marianne Lauersen, Søster til Pia i Hus A
Frede Olsen Christensen, bror til Lisbeth i hus E
Lisbeth Nielsen, mor til Martin i hus F
Helle Larsen, Mor til Katrine i hus D
Michele Oxlade, afdelingsleder (AFBUD)
Åse Simonsen, Forstander

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af ordstyrer og referent
Opfølgning fra sidste mødes
punkter – hvad er status?

Værgemål …. Ny afgørelse
gør, at vi skal til at oprette
værgemål på langt flere end
hidtil.
Hvordan/hvorfor
En drøftelse ønskes
(afgørelsen vedlægges til
info)

Referat
Godkendt
Ordstyrer: Søren
Referent: Åse
Facebook: Gruppe oprettet – men det går ikke for godt
med at lægge ting op . Har ansat en pædagog med IT
uddannelse, som 5 timer pr. uge skal opkvalificere
hjemmeside + facebook. Så der er håb forude om, at
synligheden omkring vores tilbud på sigt bliver bedre.
Drøftelse af den afgørelse, som Retten i Viborg traf januar
2017 i forhold til, at sikre, at borger har rette form for
værgemål. Afgørelsen omhandler, en borger, som ikke
kan give fuldt ud informeret samtykke til f.eks. at
personale hæver penge, betaler regninger, eller drøfter
daglige personlige forhold med pårørende. I dommen
fastsættes, at der er behov for både personligt og
økonomisk værgemål, såfremt beboeren ikke kan give
fuldt ud informeret samtykke.
I praksis i Løgstør Tilbuddene betyder dette, at der bør
ansøges om langt flere værgemål på beboerne. En stor
andel af beboeren har ikke indsigt i egen økonomi eller
egen situation og har ikke forståelse omkring håndtering
af økonomi og penges værdi. Ligeledes kan mange af
dem heller ikke give et fuldt ud informeret samtykke
omkring, hvad personale/bosted må drøfte med
pårørende eller andre samarbejdsparterne.
Udfordringen drøftes i pårørenderådet, og der er enighed
om, at det ikke må opfattes som mistillid til samarbejdet
med pårørende, at der nu skal ansøges om langt flere
værgemål end tidligere. Det er ”blot” at efterleve det
efterspil, som domsafgørelsen har.
Det aftales, at forstander får sendt et informationsbrev ud

til de pårørende, hvori der opfordres til dialog, såfremt
der er spørgsmål til, hvorfor man pludselig ønsker at rejse
en værgemålsansøgning. Ligeledes er der enighed i
pårørenderådet om, at det vil være godt, såfremt tætte
pårørende selv har mulighed for 1) enten selv at søge om
værgemål eller 2) at aftale med leder, at de gerne vil
være værge, og at tilbuddet herefter indsender
ansøgningen.

Nyt fra forstander
• Status på Bøgevej
 Drøftelse af evt. nye
tiltag i
nattevagtsfunktioner
ne for at få en
rammebesparelse

Drøftelse af pjece fra VHK –
Psykiatri og Handicap – om
Velfærd år 2017-2020.
Hvorledes kan vi i
pårørenderådet understøtte
afdelingens vision?
(pjece vedlægges)

Hvad kan man forvente?
Hvor meget skal personalet

En værgemålsansøgning skal behandles i
statsforvaltningen og det kan tage rigtig lang tid – men
vigtigt at komme i gang med processen, når dommen er
afsagt primo 2017
- Mistet to beboere siden sidst. Beboer i Hus D (26/2)
og beboer i Møllersgård (29/4). Hårdt for alle.
- Der er fundet en rigtig god løsning i forhold til
”morgenoptag” i de huse, hvor beboerne skal. 3
personer ansat i fleksjob hertil. Fantastisk succes. God
stabilitet for beboerne – genkendelighed i , at det er
samme person der som udgangspunkt sikre
morgenrutinerne.
- Hus D beboere indskrevet i Hus A på venteplads … kun
kort tid. Skal i Hus D, hvor han bestemt matcher
målgruppen af medbeboere bedre.
- Dankort/Hævekort. Tilsyn Nord har ved besøg erfaret
at et der flere steder er personale, som kender pinkoden til borgerens dankort. Dette er ikke lovligt, og
derfor er der med øjeblikkelig virkning fundet andre
løsninger.
Boligkontoret vil over de næste 5 år sætte hegn op
om lejlighederne, således at beboeren kan få lidt
privatliv og læ for vinden.
- Har indsendt anlægsønske til budget 2018 –
Sansehave. Vi må håbe det bedste, da det vil være SÅ
skønt.
- Pædagogisk massage er godt i gang. Der var tale om
en lang opsatartsfase – men nu har mange beboere
tilbuddet.
Samskabelse er i fokus her i Tilbuddet.
Vigtigt at vi alle husker, at den vigtigste opgave er, at
støtte beboerne i Det Gode Liv med ægte og varige
relationer samt drømme for, hvordan den enkelte borger
opnår sit gode liv.
Og et samarbejde er jo netop et samarbejde, hvor vi skal
hjælpe hinanden med at ”spille hinanden gode”. Og det
betyder jo også, at alle parter skal være aktive i at få
samarbejdet og dialogen til at være flydende i
dagligdagen. Altså gensidigheden i at henvende sig begge
veje.
Vigtigt at vi alle arbejder ud fra det fokus, at
pårørenderelationer, venskaber og ikke-professionelle
relationer er bærende for det gode liv – og at det er de
professionelles opgave at understøtte disse relationer
samt være med til at opbygge den. En rigtig god drøftelse
af dette.
Heldigvis har vi rigtig mange og ressourcestærke
pårørende her i tilbuddet, som i stort omfang hjælper med

Side 2

gøre? Vi kan se, at der
bruges mange ressourcer på
f.eks. gaver/julegaver m.m.
Kan man forvente dette?
Vi ønsker en drøftelse i
forhold til gensidige
forventninger til/fra
pårørende.

diverse i dagligdagen.
Vi kan se, at rigtig mange pårørende er aktive – også
omkring højtiderne.
Drøftelse af, at det ind i mellem kan være svært for den
enkelte medarbejder at finde ud af – sammen med
beboeren – hvad ”omfanget” af juleindsatsen skal være.
For lidt og for meget …. Til tider en svær balance, da
beboerne jo ELSKER julen og de traditioner, som følger
med … men hvor det også kan være vanskeligt at leve op
til forventningerne.
En god drøftelse om emnet – og pårørenderådet er enige
om, at højtiderne er vigtige – og at rette balance skal
findes. Julegaveindkøb kan jo også købes i Løgstør 
Vigtigt at vi husker på, at de pårørende i meget stor grad
gerne vil have en ”gave som mit barn har købt”. Det
handler ikke om kvaliteten af gaven – men om at ”netop
mit barn selv har været med nede og købe gaven”.
Det er følelsen af, at vi som professionelle inddrager
beboerne mest muligt i processen, og ikke ”blot” som
pædagog har bestilt blomster til levering. Det er skam
også en flot tanke – også hus D´s beboere kan være
med til at pege en gave ud til forældrene. Det betyder
meget 

Fælles
pårørendearrangement i
2017 – hvad og hvem?

Gensidig forståelse for, at ønsker, drømme, behov og
stedets ressourcer skal hænge sammen i en fin balance.
Drøftes – og der kommer forslag om et foredrag med
Rikke Nielsen, som jo er blevet landskendt for at have
oprettet håndboldhold for udviklingshæmmede i Aalborg.
Hun skulle være en meget levende foredragsholder.
Marianne formidler kontakt ml. Rikke Nielsen og Åse.
Det aftales, at der undersøges, om de øvrige botilbud vil
være med til foredraget – samt at beboere inviteres med,
såfremt Rikkes ramme for foredraget matcher dette.

Eventuelt
Venlig hilsen
Søren Kristensen, formand og
Åse Simonsen, forstander
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