Referat fra Brugerrådsmøde i socialpsykiatrien, Brønderslev Kommune
Mødedato:

Den 2. april 2019 kl. 10.00 – 11.30. Der er frokost til mødet.

Sted

Det Blå Hus.

Til stede:

Johanne, Gerda, Anni, Ulla, Inga, Peter

Ordstyrer:

Ulla

Referent:

Peter

1. Godkende referat fra sidste møde.
Opfølgning på seneste referat. Der har været to møder vedr. madordning i DBH. Johanne, Inga og
Gitte har haft møde. Det er landet på, at kvalitet og størrelse er tilfredsstillende. Der holdes
løbende evaluering. Der er fortsat mulighed for at variere prisen fredag i DBH.
Faste punkter på dagsordenen:
2. Nyt fra stederne ved brugerrepræsentanterne.
 Mødested. Der har været bowlingtur i Brønderslev hallen, men bøffer var ikke gode. Man
vil ikke spise der igen. De var 8 brugere. Der er brugermøde i dag. Åbningstid 9.30- 14.00
tirsdag og torsdag. Tilknyttet er 3 frivillige Maja, Lisbeth og Anny. Det er forskelligt hvor
mange brugere der er. Vi har været oppe på 10-12. Vigtigt, at tilbuddet eksisterer fortsat.
SIND arrangementer kunne også udbredes i Dronninglund. Det hænger på tavlen, men Anni
har ikke lige set det.
 Hedebo. Det sidste nye er Sekoia. Der har været undervisning i det. Man er spændt på at
man skal i gang med det. Det er blevet godt taget imod. Især positivt, hvis det giver mere
tid til beboere. Planlægger ferietur til Skallerup klit. Det er Solgangen, der skal afsted. Det
lykkes ikke at få alle med. De er 6 beboere. Simon og Gerda undersøger. Tre dage med to
overnatninger. Der er kommet fredagscafe. Nogle bager og rydder op. Man kan købe kage
og kaffe, vafler m.m. Pårørende og de, der kommer i huset til daglig må komme. Det skal
diskuteres om, folk udefra må komme. Fint, hvis folk udefra kan komme, så man møder nye
mennesker. Hedebo band spiller også. Det er 13.30.15.00. Simon, Lars og Søren vil gerne
komme fredag aften i DBH og Simon og Søren vil i køkkenet under § 103, så det er rigtigt
positivt. Grisefest i juli skal også arrangeres.
 Det Blå Hus. Vi skal til Viborg 9/4 med tre overnatning, 14 deltagere. Vi glæder os til det. Vi
skal også have påskefrokost 17/4 med platter fra Asaa møllehus. Hanne bager frugttærte til
dessert. Tyrkiet 29/5. Ca. 14 deltagere. Vi håber om to år, at vi kan få personale med. Der
har været socialfagligt tilsyn i ugen. Der skal være drivhus, højbede og udvidelse af fliser i



haven. Samarbejde med Springbrættet. Jonas kommer også i fritiden. Finansieres med
midler tilovers i lokalråd. Bente og brugere vil stå for driften. Det har været hyggeligt med
folk fra servicegruppen under Springbrættet. Vi har fået en besøgshund også. Åbent hus for
Hedebo og bofællesskaberne. Vi har fået trepædagogstuderende, der skriver bachelor, de
skal være her i 14 dage. Også nye virksomhedspraktikanter, som står i kø for at komme hos
os. Filmklub kører ok, men der er ikke så mange brugere til det. Foredrag med Niarn.
Venneforeningen sælger sandwich. I DBH tilmelding til Johanne. Vi glæder os.
SIND. Sættes på til dagsorden som fast pkt. Måske skulle referat fra brugerrådet sendes
bredere ud. Tanker på vandring mandag fra banegården 16.00. Der kommer desværre ikke
så mange. Det annonceres på Facebook m.m. Må gerne bredes ud. Der har også været
foredrag. ikke så mange deltagere, men det sendtes også live på Facebook.

3. Nyt fra Handicaprådet ved Peter.
Der var sidst møde 26/3 2019. Et pkt. på dagsorden var velfærdsteknologi. Et projekt går ud på at
bruge en teknologi, som hedder Sekoia, hvilket er et digitalt hjælpeværktøj til både pleje-og
handicapsektoren. Sekoia består af touch skærme dels til medarbejderne og dels til borgerne. Det
bruges til at mindske kontortid og øge borgertiden. Sekoia erstatter bl.a. de gule lapper/post-it ’s,
der ofte blev brugt før i tiden, da al information er samlet ét sted. Sekoia letter dokumentation, da
alt dokumenteres i Sekoia, og der er integration med Nexus, så der på sigt ikke dobbelt
dokumenteres. Borgerdelen giver borgerne mulighed for at kommunikere med deres pårørende,
som kan sende videoer/billeder. Sekoia er blevet implementeret på handicapområdet fra og med
2015. I 2019 bliver det også implementeret i psykiatrien, bl.a. på Hedebo.
4. Ny viden, informationer, læring og uddannelse relateret til socialpsykiatriområdet.
Medarbejdere i Det Blå Hus har været på kursus i yoga, hvilket gerne skal være til gavn i huset.
Også flere på kursus i NADA. Måske er kursus for personale ikke så relevant under dette punkt.
Hvordan kan man bruge lokalrådsmidler til kursus for brugere? Måske mestringsgrupper, som kører
i forvejen i DBH. Ulla undersøger muligheder til næste møde.
5. Kan lokalrådene bidrage med punkter til Brugerrådet?
Medlemmer må gerne undersøge om, der er punkter til dagsorden ved hvert møde. På lokalråd og
husmøder kunne man diskutere emner til brugerråd. Gerda har spurgt på Hedebo. Det gør hun
løbende i grupper og til lokalrådsmøder. Vi vil gerne have emner også fra Mødestedet. Tilbuddet
drives af Røde Kors, men stadig er det vigtigt at kommunikere arrangementer fra socialpsykiatrien
ud. Status på Lokalråd på området. Hedelundsgade og Thorvaldsensvej har ikke lokalråd pt. Vi
opfordrer til, at der nedsættes lokalråd. Der afsættes også penge til dem, når der er lokalråd. Man
må gå frem et skridt af gangen.
6. Evt.
a) Tidspunkt for næste møde torsdag 6. juni på Hedebo kl. 10.00.
b) Man vil gerne snakke med Martin Bech om, vi kan få mere plads især i DBH og Hedebo,
men det er svært at komme igennem med. Vi kan ikke skabe mere plads i husene, da man
ikke kan bruge pladsen bedre end for nuværende.

