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Referat Bruger- Pårørenderådsmøde, mandag den 6. marts kl. 17-19. 
 
 
Oskar Nielsen blev valgt som ordstyrer 

Pkt. 1.  – Godkendelse af referat.  

I forhold til tjek af modemærkekræft, fortalte Oskar at hudlægen holder åben konsultation en 
gang årligt, hvor man kan få tjekket sine modermærker. Oskar vil gerne præcisere, at i 
tvivlstilfælde, så bør man søge læge hurtigst muligt. Peter fortæller, at han godt kender til det, 
og synes også at det er vigtigt at få tjekket sine modermærker.  

Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.  

 

Pkt. 2. Pårørendepolitik og vedtægter i de enkelte bofællesskaber v/ Lisbeth 

Lisbeth er blevet spurgt om der findes vedtægter og pårørendepolitik for hvor hver enkelt 
Bofællesskab.  

Lars fortæller, at der kun findes kommunens politik på området, og at der kun findes et sæt 
vedtæger for Bofællesskaber og Værested. Det erklærer Oskar sig enig i. Oskar fortæller, at 
pårørendepolitikken  skal evalueres i 2018. Oskar fortæller, at der blev arbejdet med 
nuværende politik, men har svært ved at huske hvad dette arbejde resulterede i. Det aftales at 
Lars kontakter tidligere leder Bodil Nielsen for at undersøge hvordan der blev arbejdet med 
pårørendepolitikken og hvad resultatet blev af dette arbejde. .  

Pkt. 3 – Kommunikation mellem hjemmevejledere, beboerne og pårørende 

Lisbeth spørger til hvad svarfristen er for skriftlige henvendelser fra pårørende ang. beboerne. 
Lars fortæller, at han arbejder ud fra praksis på 14 dage. Lars uddyber yderligere, at han ikke 
er bekendt sager hvor svarfristen ikke skulle være overholdt.  

Lars fortæller, at skriftlig kommunikation mellem medarbejdere og pårørende ikke er 
hensigtsmæssigt af flere årsager. Først og fremmest skal personalet og Lars overholde 
datalovgivning hvilket betyder, at der ikke må kommunikeres med personfølsomme 
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oplysninger til almindelige mailadresser. Det skal foregå via sikker mail eller eboks. Derudover 
kommer medarbejderne let til at stå i et dilemmafyldt problematik, da nogle borgere ikke 
ønsker private oplysninger videregivet til deres pårørende.  

Lars har derimod erfaringer for, at holde møder, hvor diverse spørgsmål og evt. misforståelser 
kan blive drøftet.  Denne dialog giver efter Lars’ mening et langt bedre resultat, således at de 
pårørende føler sig godt informeret. Lisbeth fortæller, at hun også synes at dialog er langt 
bedre, frem for mails som bliver sendt frem og tilbage. 

Lars fortsætter med at fortælle, at for ham så er der mere behov for at tale om kommunikation 
ud fra nogle pædagogiske værdier. Her mener Lars, at det har stor betydning, at beboerne 
føler sig inddraget og er en del af den kommunikation som foregår. Via skriftligt 
kommunikation, kan borgerne let hægtes af, bl.a. pga. ordblindhed. Lars fortæller, at han og 
personalet gerne investerer den nødvendige tid til at holde møder, hvis det kan resultere i et 
godt samarbejde. Oskar og Lisbeth udtrykte tilfredshed med Lars’ holdning.  

Pkt.  4. Orientering om projektet ”Ensomhed og netværksdannelse” for udeboende 
beboere 

Lisbeth spørger til hvordan det går med projektet ”Ensomhed og netværksdannelse”. Lars 
fortæller, at beboerne har mødtes to gange, og det bl.a. har resulteret i at beboerne har taget 
initiativ til at gå i biografen en lørdag, uden at der var personale med. Lars fortæller, at for ham 
så er det ikke en opgave som er lige til. Dette fordi, at der er rigtig mange udeboende 
beboere, og de har alle individuelle problematikker og behov. Men Lars synes det fagligt er en 
spændende udfordring. Lars fortæller, at han også ser det som hans opgave, at varetage alle 
udeboende behov ift. ovenstående problematik, og ikke kun de borgere hvis pårørende som 
har henvendt sig. Oskar fortalte, at godt kunne forstå dette perspektiv.  

Lars fortalte, at han synes det kunne være spændende at arbejde på at knytte de udeboende 
borgere tættere til Bofællesskabet. Det kunne eksempelvis være ved, at invitere dem med på 
en udflugt eller en kop kaffe i bofællesskabet. Oskar synes det lyder spændende, også fordi 
det kan give noget socialt til bofællesskabsbeboerne, da disser grupper er forholdsvis små. 
Peter fortæller, at de på Sønderlundvej laver nogle aktiviteter, og han synes det er rigtig godt.  

Pkt. 5. Orientering fra Det Socialfaglige Tilsyn 

Den 23. februar 2017 har der været tilsyn af Bofællesskaberne. I forbindelse med tilsynet, har 
der været fremsendt et spørgeskema til de borgere som skulle vise bofællesskabet frem.  Lars 
udleverede spørgeskemaet til Bent, Oskar og Lisbeth, så de kunne se det. Spørgeskemaet 
var tænkt som en forberedelse for beboerne, men også for at beboerne skulle føle sig mere 
inddraget i tilsynet. Det har Lars bedt tilsynet om at være opmærksomme på.  

Lars siger, at han generelt er utrolig tilfreds med den mundtlig tilbagemelding han har fået. 
Særligt bemærker tilsynet, at den skriftlige dokumentation og det faglige sprog har udviklet sig 
meget. Tilsynet havde ingen påbud, men gav den feedback at de synes bofællesskaberne 
godt kunne arbejde med beboernes selv- og medbestemmelse. Det synes Lars er interessant, 
da Brugertilfredshedsundersøgelsen også peger på medbestemmelse som et udviklingspunkt.  

Bjarne fortæller, at beboer i Tubberup viste bofællesskabet frem og synes det var en god 
oplevelse.  

Lea og Lars viste planchen frem som tilsynet havde vist alle beboerne i klubben. Der stod bl.a. 
noget om at beboerne får den hjælp og støtte som de har behov for, og at der er mange 
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aktiviteter for beboerne. Peter fortæller også han sagde til tilsynet, at det er beboerne som 
bestemmer i bofællesskabet. Da tilsynet var på Sønderlundvej, blev personalet bedt om at tie 
stille.  

Ved sidste tilsyn var der stor opmærksomhed på, at der ikke må være administrative 
arbejdspladser i fællesstuerne i Sennepshaven, Tubberup Vænge og på Sønderlundvej. Ved 
dette tilsyn var der tilfredshed med de tiltag som er blevet foretaget. Lars oplyste, at han 
havde videregivet bruger- pårørenderådets holdning, til at skulle nedlægge de administrative 
arbejdspladser. Rådets holdning mener Lars har haft en særlig betydning for, at tilsynet nu er 
tilfreds.  Når Lars modtager den endelige rapport, vil han sende den til bruger- 
pårørenderådet.  

Pkt. 6. Fastsættelse af dato for en fest.  

Bjarne undersøger hvornår det er muligt at holde en fest. Det blev aftalt, at fredag den 13. 
oktober 2017 skal være datoen for en fest. Bjarne, Lisbeth, Lea og Oskar sidder i 
arbejdsgruppen for festen.  

Pkt. 7 – EVT.  

Lars oplyser, at direktør Ulrich Schmidt-Hansen fratræder sin stilling med udgangen af marts 
måned.  

Morten fortæller, at han er tilmeldt HI fitness, hvilket er rigtig spændende. Oskar supplerer og 
siger, at der er personale som er frivillige, men de er uddannet til at vejlede handicappede 
med særlige behov. Bjarne fortæller, at der også går beboere fra Tubberup Vænge.  

Lars fortæller, at der nu er givet grøn lys til at Bofællesskaberne kan få deres egen 
hjemmeside. Arbejdet har desværre været sat i stå et stykke tid, da Herlev Kommune 
ønskede at hjemmesiden blev lavet i samme layout som den kommende hjemmeside for 
kommunen. Men da dette arbejde trækker ud, har Bofællesskaberne fået godkendelse til lave 
deres egen hjemmeside, et arbejde som vil gå i gang i løbet af foråret.  

 

 

Næste møde er mandag den 22. maj 2017 kl. 17-19 
 
Punkter til dagsorden skal være Lars i hænde senest den 22. april 2017.  


