
Referat 

Pårørenderåds møde mandag den 25. oktober 2021 fra 16.30-18.30 

 

Deltager: 

Pårørende: Jørgen Mejlsø 

Pårørende: Per Hesselberg 

Pårørende: Anni Vognstoft Jensen 

Handicap Chef: Morten Højgaard Kurth 

Teamleder: Tajmur Hilmi 

Teamleder: Lene Carroll 

På teams: Lilli Ane Urup 

Afbud: Mikkel Aaris, Jonna Christensen, Bo Hedelund. 

 

Den planlagte dagsorden udsættes,  idet der er behov for at få en orientering og drøftelse af den 
nyhedsdækning der har været vedr. Påbud fra Arbejdstilsynet. 

Så mødet vil kun omfatte flg dagsorden: 

1. orientering og drøftelse af påbud fra arbejdstilsynet og nyhedsdækningen. 
2. Planlægning af Generalforsamling. 

 

1. 

LilliAne deltog via teams – grundet ferie og der ud over deltog handicap chef Morten Højgaard Kurth. 

 

Lilli Ane giver en gennemgang af historikken bag påbuddet fra arbejdstilsynet.  Ydermere fortæller Lilli Ane 
hvordan vi har arbejdet op til arbejdstilsynet/ til nu og hvilke tiltag vi var i gang med inden tilsynet og hvilke 
tiltag der kommer efter tilsynet. 

Katrinehaven er det sted i Viborg kommune der indberetter de fleste hændelser, da vi indberetter alle 
hændelser. På klyngemøderne gennemgår vi alle hændelser systematisk, sådan vi reflekterer over hvad der 
kan ligge til grund og hvad vi kan ændre fagligt. 

- For at sætte mere fokus på hvordan vi håndtere udadrettet adfærd og generelt ”hvad er vold” – 
afholdte vi en temadag i foråret hvor alle faste medarbejdere på Katrinehaven deltog.  

- Arbejdstilsynet kommer og afholder tilsyn på Katrinehaven: Arbejdstilsynet har stor fokus på 
vikarerne, at vikarerne havde udtrykt de ikke følte sig godt nok klædt på. Arbejdstilsynet vælger at 
give os et påbud, der lyder vi skal være bedre til at klæde vores vikar på – til at arbejde med 



borgergruppen der bor på Katrinehaven. Arbejdstilsynet ytrer over for KH at vi generelt er godt på 
vej, men der er nogle ting vi skal forbedre, specielt vedr vikarer,  hvilket vi allerede har sat i gang og 
arbejder meget fokuseret på. 

Lilli Ane beklager at pårørende rådet først bliver informeret i dag, men vi havde ikke forudset at Tv Midt 
Vest ville overhale med at informere om påbuddet. Men grunden hertil var:  vi ikke var bekymret for 
påbuddet, da vi er godt på vej og arbejder koncentreret med det. 

Per Hesselberg, udtrykte at det var ærgeligt at pårørenderådet ikke blev orienteret om påbuddet fra 
Arbejdstilsynet på rådets sidste møde, da påbudet var sket der foriden.  Rådet forventer at man fremover 
får en sådan orientering så hurtigt som muligt. 

Lilli Ane fortæller også, at hun er ked af den måde Katrinehaven bliver fremstillet i medierne, da de ikke 
giver det hele billede af dagligdagen på KH. 

Pårørenderådet fik udleveret et uddrag af påbuddet, samt vores handleplan – hvilket Lilli Ane taler ud fra. 
Se de udleverede Bilag. (er kun udleveret til pårørende rådets medlemmer) 

Morten Højgaard Kurth støtter op omkring hele Katrinehavens fremgangsmåde og taler også ind i at 
medierne mangler nuancer i deres indslag – Jyllands posten Viborg(netavis) tilbyder at lave en artikel med 
pårørendes udtalelse omkring de ting der er kommet frem i medierne. 

Både Viborg kommune og Katrinehaven arbejder fokuseret videre ud fra den handleplan vi har lavet, vi 
bevare roen i maven og forsøger at skabe arbejdsro til vores medarbejdere og allermest vores borgere. 

Jørgen Mejlsø undrer sig over, hvorfor kommer påbuddet nu, da nogle af episoderne er 1 år gamle – 
hvorfor kommer det så først nu? Hvilket kan være svært at svare på hvad årsagen til dette er. 

Arbejdsmiljø SKAL vi have fokus på, nærværende ledelse er en vigtig faktor for at skabe arbejdsmiljø. Hele 
handicapområdet er udfordret på rekrutteringsområdet – vi har rigtig svært ved at rekruttere – derfor 
samarbejder vi med SL og Via, da vi ønsker at sætte fokus på handicapområdet og forsøger at synliggøre 
hvad det vil sige at arbejde indenfor vores område. 

Vigtigt at sige: faglig stolthed skaber arbejdsmiljø. 

JF. arbejdsmiljø, bliver der talt mere ind i hvordan vi oplærer vores vikar – hvordan håndtere vi den store 
udskiftning vi har i vores vikar korps. Ikke alle vores vikar har adgang til vores sensum system, vi har af 
økonomiske grunde været nødt til at prioritere at de vikarer der har mange vagter, får adgang til sensum og 
de vikarer der ikke er her så ofte, får ikke sensum adgang. 

Vi vil fremover oprette vikarkorps – dvs. vi vil lave faste stillinger til vikarer som de kan leve af. Ydermere vil 
vi opdele klyngerne i nogle mindre levemiljøer – hvilket kræver forandringer i arbejdsplanerne. Ydermere 
vil vi gøre os mere attraktive ved at lave grundplaner/arbejdsplaner hvor medarbejderne kun skal arbejde 
hver 3. weekend. 

 

Per Hesselberg orienterede om at han har haft kontaktet TV Midt/vest, ved Jan Ebbesen, som stod for 
indslagene, og snakket med ham om, at han gerne så at de kontaktede ham el Pårørende rådet istedet  for 
LEV når det konkret drejer sig om noget der omhandler Katrinehaven.   

 



 

Ledelsesstruktur: 

Sådan får vi mere nærværende ledelse i klyngerne 

 

Ledelsesstrukturen indtil september / oktober 2022 - Rikkes barsel 

Forudsætninger: Teamleder max 2 teams (1 klynge = 1 team)  

• Klynge 1: Lilli-Ane Urup / konstitueret Teamleder og Sabine Lund Rasmussen fagkoordinator 
uden personaleansvar 

• Klynge 2: Anders M. Jakobsen, Teamleder 

• Klynge 3: Therese Nymand Pedersen, Teamleder og specialopgave ift. arbejdsmiljø  

• Klynge 4: Lene S. Carroll, Teamleder med hjælp fra Therese ift. daglig nærværende ledelse  

• Klynge 5: Anders M. Jakobsen, Teamleder med hjælp fra Lene omkring       
pårørendesamarbejde, faglige indsatser omkring borgerne 

• Klynge 6: Lene S. Carroll, Teamleder  

• Aktivitetstilbud, pædagogstuderende og nattevagtsteam: Tajmur Hilmi, Teamleder 

På den lange bane vil vi gerne opnå, at den enkelte Teamleder har 1 autisme klynge (klynge 4, 5, 6) og 1 
bredspektret klynge (klynge 1, 2, 3) - gode forudsætninger for nærværende ledelse og etablering af 
læringsmiljøer på tværs af meget forskellige klynger. 

Per Hesselberg undrer sig over hvorfor Katrinehaven ikke har fået tilført økonomi til at finansiere de 
teamledere der er behov for på Katrinehaven. 

Generalforsamling:  

Praktiske oplysninger: 

Der skal være tre på valg hvert år – hvem er på valg i år: Mikkel Aaris er på valg og han stiller ikke op igen. 

Der vil helt sikkert blive  en debat om påbuddet til  Generalforsamlingen, derfor opfordre Per Hesselberg 
Morten Kurth til at deltage, hvilket han gerne ville. 

Generalforsamling bliver mandag den 29. november 2021 kl. 19.00 – det bliver afholdt Guldblommevej. 
-indkaldelse er på vej ud  

 

Punkter der udsættes til næste pårørenderådsmøde: 

Kultur m.v. i Katrinehaven/Mikkel - fortsat drøftelse af hverdagen og dialogen og kulturen. 

Stillings og opgavebeskrivelse på pedel/Per – På det sidst afholdte afdelingsmøde blev det lovet at vi får 
en stillings og opgavebeskrivelse for pedelstillingen ved Katrinehaven. Den er dog ikke modtaget 
endnu, selvom referatet er sendt ud. Der Rykkes for det. / Per  



Sundhedstjek, hvor langt er Viborg kommune og botilbuddene? 

Rengøring. 

 

 

 


