Referat fra borger/pårørenderåds møde

Mødedato

Den 23. juni 2020 kl. 16.30 – 18.00

Aktivitetshuset Skriversvej, Skriversvej 8, 8800 Viborg
Mødested
Deltager

Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Anne Eriksen, Chantal Schade
Kanstrup, Stig L. Bach, Torben Bay, Kirsten S. Larsen, Arly Heide, Tove
Pedersen, Pia Laugesen, Anne Rathke og Linda Nørgaard

Fraværende

Chantal

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra den 20. februar 2020
Godkendt.
3. Tema: corona/COVID-19.
Hvordan har borgerne oplevet det på de forskellige bosteder?
Hvad har man gjort i perioden?
Hvordan har det været at være pårørende?
Hvordan har medarbejderne oplevet det?
Hvad har været godt?
Hvad vil det være godt at fortsætte med?
Hvad har været træls?
Borgerne:
(vi tog en runde)
”Det har været lidt af en karusseltur, man blev meget pædagogafhængig på den dårlige måde.
Det har været grænseoverskridende at man ikke har måtte tage/finde bl.a. tallerkener i fællesområderne. Ville gerne at der var nogle andre regler, hvis det skulle komme igen”.
”I forhold til aktivitetshuset her ville det have været godt, at det var den enkelte borger, der blev kontaktet og ikke kun bostedet, da vi skulle starte igen på arbejde”.
Det var noget svært, når man havde været hjemme ved de pårørende i lang tid, da der var mange
regler i bofællesskabet, da man kom tilbage. Man skulle vaske og spritte hænder. Det var specielt
træls, at man ikke måtte hente tingene i køleskabet i fælleshuset.
Der blev spurgt ind til, om man ikke kunne få noget mad. Man har selv mad i sit eget køleskab, men
det var træls ikke bare at kunne låne i fælleshuset.
Dem der var i Bofællesskabet i hele perioden, syntes at de havde klaret det godt. Man sov ikke tiden væk, men der var morgenmad omkring kl.9.00, herefter blev der sprittet af, man var på gåtur og
der blev lavet nogle aktiviteter i Bofællesskabet, hvor der kom et personale fra Skriversvej.
Man kunne godt blive noget bange, når dem der havde været hjemme ved deres pårørende, kom
tilbage, for hvis nu de var smittet, så kunne man jo selv blive syg.

Det har været godt ikke at skulle på arbejde i en periode, men det begyndte også at blive kedeligt at
være hjemme.
Corona har været træls. Har været glad for at holde fri, men det har også været godt at komme på
arbejde igen.
Vi har holdt afstand, Støttet hinanden bl.a. ved at spørge ”hvordan har du det?”, Vi har fået kage fra
familien, vi har hjulpet hinanden i vores haver, bestilt god mad fra Hjarbæk kro, fejret fødselsdag. Vi
har snakket og håbet på at vores ferietur blev til noget. Der var ikke noget vi skulle nå. Det har været dejligt at vejret har været godt, så man kunne komme ud at køre.
Noget der har været træls eller ikke så godt: Det har været irriterende at vi ikke måtte få gæster.
”Jeg hader, når folk kommer for tæt på, så siger jeg ikke så tæt på”
Træls ikke at vide hvornår corona er væk. Det er et stort arbejde, at skulle spritte huset af.
Pårørende:
Generelt havde det været fint at have borgeren hjemme hos familien. For nogen var det gået rigtig
godt, hvor de havde oplevet stor glæde og trivsel. Nogle havde fået opgaver, som de skulle lave
hjemme, hvilket var gået rigtig godt. Normalt har det været sådan, at borgeren bare ville slappe af
ved weekendbesøg. Også hjemme hos de pårørende er der blevet sprittet, her er oplevelsen, at det
er gået godt.
Nogle af borgerne har savnet deres venner og deres arbejde, for andre har det været dejligt ikke at
skulle afsted til noget. Det er dejligt, at det åbner op igen.
Der var en undren over, at borgerne ikke skulle testes, inden de kunne komme tilbage til Bostedet.
Det har været svært at finde rundt i de gældende regler. Nogle gange hørte man noget i tv, men der
kom ikke noget ud fra Bostedet. Her tog det længere tid, før der kom noget.
Der har også været en bekymring fra pårørende om borgerne bare skulle være i deres egen lejlighed, eller om de måtte være sammen med de andre i Bofællesskabet.
En undrede sig over at Bostøtte medarbejderen ikke ringede ofte til borgeren, der var hjemme. Der
var kun kontakt 3 gange udover de breve pårørende modtog.
Det har været svært ikke at kunne komme på besøg, og det har været svært at forstå, specielt når
borgeren har haft direkte udgang fra lejligheden.
Det har været svært at se mening med, at man ikke måtte komme ind, men man måtte godt komme
og aflever noget udendørs, så borgeren selv kunne sætte det i f.eks. køleskabet.
Medarbejder/ledelse:
Medarbejderne var hurtige til at få et overblik. Der kom nogle gode retningslinjer. Men det har også
været kaotisk, da man først regnede med, at det var 14 dage, men nu har det varet 3 mdr. Hele
genåbningsprocessen har været svær, da alt andet åbnede, og vi stadigvæk havde besøgsforbud.
Det kunne også være svært at se mening, når pårørende kunne gå direkte ind i lejligheden og ikke
skulle igennem nogle fællesarealer, at der var besøgsforbud. På den anden side har der også være
mange bekymrede medarbejdere, som har været bange for at bringe smitte ind i Bofællesskabet, og
som har været bange for at tage smitte med hjem til familien.
Det har været rigtigt dejligt, at der har været stor hjælp fra pårørende. Rigtig mange har været
hjemme ved deres forældre.
Borgeren skulle ikke nå noget, men vi lavede en god struktur i Bofællesskabet. Der var meget mere
tid til den enkelte, da der ikke blev ændret på ressourcerne og mange var hjemme hos deres forældre. Vi har brugt noget tid på rengøring og afspritning, fået tjek på håndhygiejne. Det har været godt
at der er kommet en aktivitetsmedarbejder fra Skriversvej.

4. Information fra ledelsesområdet: herunder økonomi, personalesituationen, m.v.
De sidste måneder har stået i coronaens tegn. Vi er alle steder ved at åbne op og finde noget af
den kendte hverdag frem igen. De fleste er startet på arbejde igen, dog er dagen lidt kortere på aktivitetshuset. Fra uge 32 forventer vi, at Skriversvej har normal åbnet igen. I øjeblikket er der ca 42
borgere på Skriversvej; de sidste 18 starter i uge 32. De borgere, der ikke pt. kommer på Skriversvej, er borgere fra Katrinehaven og Fynbohus; her har vi valgt at sende medarbejdere fra Skriversvej ud til stederne og give et tilbud der. Det skyldes, at det er nogle af de mest sårbare borgere, der
bor disse steder. På Bofællesskaberne er der ved at være en normal dag med Bostøtte osv. Alle
steder skal vi selvfølgelig fortsætte med at overholde de retningslinjer, der er.
Økonomi: Generelt hænger økonomien sammen. Vi har dog udfordringer på de helt små steder.
Bl.a. på Merkurvej er der et lille budget, så der skal ikke være mange ændringer, før der kommer
underskud. Vi har haft et lille ekstra forbrug på personale pga corona; vi skulle lave mad hjemme,
hvor borgerne før har spist på bl.a. Caféen.
På Asmild Toft er der en del borgere, der er gået ned i niveau over de 4 år, de har beboet stedet, og
i øjeblikket har vi en tom lejlighed frem til den 1. august, hvilket betyder nedgang i budgettet.
I Vesterbrogade har vi også haft en tom lejlighed, samt ændringer af niveau til borgerne.
På Skaglen og Skriversvej er niveauet uændret.
Personale:
Vesterbrogade, Skaglen og Skriversvej har alle steder fået nye studerende her pr. 1. juni. Skaglen/Asmild Toft/Merkurvej: Her har vi besat de to ledige stillinger + et barselsvikariat. I Vesterbrogade har vi besat et vikariat for en medarbejder, der er på orlov.

5. Evt.
Merkurvej
Merkurvej har skrevet et brev til socialministeren, ULF, Handicaprådet, Lev og Forbrugerrådet om
udfordringerne med bank og kørsel med bus. (se vedhæftet bilag).
Borgerne på Merkurvej har fået et brev, hvor de bliver skåret i boligydelse. Ydelsen bliver efter de
gældende regler i dag, hvor man kan få boligydelse til 60 kvadratmeter. Der var lavet en særlig aftale før for Merkurvej.
Skaglen
Vi er ved at have tjek på sommerferien i uge 34.
Der har været en henvendelse fra 4 studerende fra VIA som gerne ville interviewe os. Vi har skrevet
til dem og skal have lavet en aftale.

