Referat fra Brugerrådsmøde i socialpsykiatrien, Brønderslev Kommune
Mødedato:

Den 5. december 2018 kl. 10.30 -12.30. Der er Julefrokost til mødet kl.
11.30.

Sted

Det Blå Hus, Fasanvej 10.

Til stede:

Ulla, Peter, Inga, Martin, Johanne, Anni, Gitte, Gerda

Ordstyrer:

Ulla

Referent:

Peter

1. Godkende referat fra sidste møde. Godkendt.
Faste punkter på dagsordenen:
2. Nyt fra stederne ved brugerrepræsentanterne.
 Opgangsfællesskabet. Der er pyntet til jul i fælleslejligheden. Der er adventsgaver til alle
beboere. Pr. 1. januar flytter der en ny beboer ind i den tomme lejlighed. Vi afventer
sammenlægninger pr. 1. januar. Undertegnede er i den forbindelse blevet udvisiteret fra
opgangfællesskabet, hvilket umuliggør, at undertegnede har mulighed for at benytte
fælleslejligheden om aftenen. Undertegnede synes, at det er en forkert beslutning, og når
man regner med at spare 400.000 kr. pr. år på tilbuddene, mener undertegnede, at det vil
medføre en forringelse af tilbuddet. Dette gælder jo i al fald brugere med aftalen om
tilknytning til opgangene. I opgangen Thorvaldsensvej 12 er der flere, der har aftalen om
tilknytning, og det vil særligt der være en væsentlig forringelse af tilbuddet.
 Mødestedet. De har været på udflugt til Ålborg for 14 dage siden, de var 11 deltagere. Der
er julefrokost på tirsdag.
 DBH: Tur til Ålborg 12/12, Lions kommer i dag, julemiddag og nytårsmiddag. Vi har også
haft julefrokost, hvor hele ungegruppen også var med. Vi var 52, det var hyggeligt. Køkken
er blevet færdigt, det tog 13 uger. Det er blevet godt, og der er visiteret beskyttet
beskæftigelse med 2 indtil videre, en er kok. Vi har fået en hundegård, en af brugerne har
en hund. I vinter er det godt med en hundegård. Det åbner op for andre brugere med
hund. Vi kontakter pressen vedr. hundegård.
 Hedebo. En gruppe Solgangen har været på ferie. Vi fungerede godt sammen på ferien, og
har omsorg for hinanden. Vi har haft travlt med at bruge penge i lokalrådet inden nytår, der
er bl.a. indkøbt julepynt. Der er 5 tomme pladser på Hedebo. Personale flyttes midlertidigt
til bostøtten. Det er godt med fleksibilitet, så ingen skal fyres. Budget ser godt ud, så der er
råd til fornyelser. Der er julefrokost på fredag.



Hedelundsgade. Der er en tom plads.

3. Nyt fra Handicaprådet ved Peter.
 Der har senest været møde i rådet 3/12, hvor årets handicappris også blev uddelt. Det blev
Signe Østergaard Nielsen for hendes arbejde med handicapsvømning i svømmeklubben
Søhesten i Hjallerup.
 Det er politisk besluttet at sammenlægge opgangsfællesskaberne på Thorvaldsensvej.
Sammenlægningen medfører, at der fremadrettet er én ledelse og én fælleslejlighed, og at
der indføres differentierede takster, samt at der sker en bedre udnyttelse af ressourcerne
samt kvalificering af det faglige indhold i tilbuddet. Tilbuddet har fremover tre takster + en
udslusningstakst, hvorefter støtten leveres. Der er udarbejdet en ny servicedeklaration for
tilbuddet.
 Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde er blevet revideret.
Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt. Der er bl.a. udarbejdet nye standarder for
længerevarende botilbud SEL § 85 og ABL § 105, længerevarende botilbud SEL § 108 og
socialpædagogisk støtte SEL § 85 (førhen benævnt bostøtte). Handicaprådet ønsker
ledsagelse i forbindelse med § 108 længerevarende botilbud undersøgt i forhold til en
principafgørelse i ankestyrelsen. Indenfor socialpsykiatrien gælder det § 108 for boform
Hedebo, hvor forholdet omkring ledsagelse undersøges.
4. Ny viden, informationer, læring og uddannelse relateret til Socialpsykiatriområdet.
 Der er brugeruddannelse hos foreningen SIND. Lilleskole tilbyder kurser. Det gør AOF også.
 Forvaltning vil afdække tilbud vedr. frivillige til unge, der ikke har uddannelse og arbejde. Vi
har tilbud i form af ungegruppen i DBH. Vi har tilbud ifølge LAP omkring arbejde og
uddannelse. Det er også noget med fritidsaktiviteter. Brugere har behov for ledsagelse til
tilbud for unge mere ned 1-2 gange, måske 10 gange. Der er behov for, at bostøtten ikke er
bundet til faste opgaver, men kan arbejde frit med fx ledsagelse. Man kan bruge frivillige til
det, men svært at skaffe frivillige. Det skal være en ad hoc opgave for frivillige og ikke faste
opgaver.
 Ulla og Susie er stoppet som frivillige, Kjeld er her hver 14. dag. Der er SIND banko på
biblioteket.
5. Status på forandringen på Thorvaldsensvej.
 Går i gang fra 1. januar. Der blandes ikke målgrupper. Der er åbningstider på forskellige
tidspunkter for målgrupperne. Der har været bekymring også hos personale, men der er
ved at komme afklaring. Fælleslejlighed er træning fx i at bruge uvisiterede tilbud. Man vil
hjælpe dem, der har været tilknyttede til opgangene med anden støtte, fx bostøtte m.m.
Nogen gange skal man lidt ud af komfortzonen med fx at komme i DBH, så der sker
personlig udvikling.
6. Den nye madordning og nye priser (Johanne fra Det Blå Hus).
 Hvem har bestemt, at gebyr på spisning er ensrettet? Tilbuddene er forskellige. Vi bør
bestemme kvalitet og mængde selv. Man får ikke nok at spise for 30 kr. Det har ikke været

på dagsorden i brugerrådet. Man kan ikke få to portioner. Ekstra portion må man betale
ekstra for. Gitte og Inga vil kigge på det. Man kan hæve beløb, hvis der er ekstra god mad.
7. Ulla spørger om der snart er valg af ny formand.
 Ulla har siddet i 2 år. Der skal vælges formand for 1 år af gangen. Ulla vil gerne blive
siddende, hvis der ikke er andre. Ulla vælges dermed igen.
8. Evt.
 Ledelsen har været på konference. De snakkede med nogen fra Frederikshavn, som skal til
at starte brugerråd op. De vil gerne komme på besøg for at se, hvordan det foregår i vores
brugerråd. Det er OK med alle.
 Vedr. foredrag med Niarn. Vi har arvet 10.000 kr., fra afdød bruger af DBH, som kan bruges
hertil. Foredrag kan være for alle i socialpsykiatrien. Der er interesse for det også fra
Mødestedet. Det vil foregå på Springbrættet, hvor der er bedst plads.
 Der er mulighed for tilbud om virtual reality, hvor man kan lave film for at træne vanskelige
situationer. Gitte synes, det er meget spændende.
 Gitte siger, at der ikke er god plads i DBH til møder i brugerrådet om formiddagen, men nok
om eftermiddagen. Det kunne også være på Hedebo. Rådhuset er også en mulighed.
 Peter beretter om, at der er kommet regler om, at BIFOS skal betale for personale, når de
deltager i stævner og arrangementer. BIFOS synes ikke, at det kan være rigtigt, når det er
personale ansat på Hedebo. Inga mener, at det beror på en misforståelse, og at det ikke vil
blive ført ud i livet.
 Datoer for næste brugerrådsmøder. Martin vil kun være med 1/3 af tiden, da driftsmæssige
spørgsmål ikke er relevant for ham. Julefrokost kunne være 2 timer.

