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1. Valg af ordstyrer og referent: Ordstyre: Linda 
Referent: Tanja og Steen 
 

2. Tilstede: Thomas, Tanja, Lene, Sonni, Nanna, Steen og Linda 
 

3. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 
 

4. Punkter fra Linda: 
1) Informationer om budget og normering: 

Der har været afholdt budgetseminar. Økonomien for 2021 ser positiv 

ud. Ikast- Brande kommune har haft større indtægter fra 

selvskabsskatter samt fået tilført ca. 41 mio. via udligningsreformen. 

Socialpsykiatrisk Center Syd har via høringssvaret gjort opmærksom 

på, at psykiatri og handicapområdet er underlagt aftaler mellem 

region og kommuner om en årlig regulering af taksterne – og derud 

over skal området effektiviserer 1 procent. Der er nu besluttet en 

effektiviseringsprocent på en ½ for alle områder på nær 

arbejdsmarkedsområdet i Ikast-Brande Kommune. 

Socialpsykiatrisk Center Syds økonomi ser fornuftig ud, vi har overført 

ca. 1.164 mio. fra 2019 til 2020. Der er udarbejdet halvårsregnskab - 

det ser fint ud, hvilket giver mulighed for at lave nogle fornuftige 

investeringer. eks: vandhaner med sensor, så de bliver berøringsfrie, 

indkøb af ny bil etc.  

 

2.Møblering i forhallen: 

Der bliver pt set på planer om nyt møblement til forhallen, da 

bordene er ødelagte og puderne i sofaerne har det heller ikke for 

godt. To fra brugerrådet (Tanja og Nanna) vil deltage i at være med til 

se på oplæg til ny indretning, som vi får tilsendt fra møbelfirmaet 

Frost. 

 

Tjenestebil: 

Der er indkøbt en ny tjenestebil, Toyota hybrid, som leveres sidst på 

året.  
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Normering: 

Normeringen bliver fuld ud udnyttet, pt. er der et lille overforbrug 

grundet en tom plads. Det er altid en udfordring, når pladserne ikke 

er fyldt op – men der er nye beboere på vej ind.  

En borger er flyttet ind på et afklaringsforløb, ny beboer flytter ind 1. 

november og tilknyttes rehabliteringsgruppe 2. 

 

Revidering af velkomstmateriale til nye beboere og brugere: 

Der er ved at blive udarbejdet nyt velkomstmateriale til nye 

kommende beboere og brugere.  

 

Sundhedsprofil: 

Sundhedsprofilen er nu færdig udarbejdet men vil løbende blive 

opdateret. En gruppe af medarbejdere, en beboer, Birte og Linda har 

præsenteret sundhedsprofilen på dialogmødet i september. 

Konkrete politiker undrer sig over, vi kun ønsker at møde dem til 

dialog hvert andet år – Linda har uddybet hvorfor. 

Næste dialogmøde med politikerne på Socialpsykiatrisk Center Syd er 

i 2021. 

 

Corona / Covid 19:  

Covid 19: husk/mind hinanden på retningslinjerne i forhold til, 

hvordan vi bedst muligt passer på hinanden- vask hænder -sprit af -  

hold afstand - nys i ærmet osv.  

Alle opfordres til at repetere instrukser etc. - ved fx at se filmen om 

hygiejne – den kan med fordel vises i forhallen.  

 

2) Information om afviklede temadage for alt fastansatte 

medarbejdere – formål og mål med de to dage 

Temadagene omhandlede faglighed og samarbejde. Samarbejde både 

på teamniveau og på tværs var i fokus. Det er vigtigt at have fokus på 

dette for at sikre at en høj kvalitet til beboere / brugere.  

Dag 1 var med undervisning fra samme konsulent, som teamlederne 

har haft de sidste 1½ år på et undervisningsforløb for alle teamledere 
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i psykiatri og handicapområdet. Der blev arbejdet på tværs af teams, 

både på dag 1 og på dag 2, hvor holdene var sammensat på tværs. 

Derud over blev der arbejdet på teamniveau. 

(Linda og Steen var på det vindene hold) bare info Det var et par 

gode dage. 

 

3) Information om strategi for sammenhæng på tværs – ”du finder 

løsninger sammen med os”  

Der er udarbejdet en strategi for, at vi sammen på tværs af områder 

sikrer den bedst mulige indsats for borgeren. (i Ikast-Brande 

Kommune) 

Derud over er vi internt ved at udarbejde retningslinjer for, hvordan vi 

arbejder helhedsorienteret på Socialpsykiatrisk Center Syd. 

 

Information om hvad de overførte midler forventes at bruges til 

Se punkt 1. 

 

4) Information om udviklings- og strukturplan for psykiatri- og 

handicapafdelingen 

Vores nye psykiatri- og handicapchef Ulla, som har stor erfaring 

indenfor regionpsykiatrien, er ved at udarbejde et udkast til en 

udviklings- og strategiplan for psykiatri og handicapafdelingen. Den 

kommer i hørring  i starten af 2021. 

Linda kommer til at sidde i 3 arbejdsgrupper i den sammenhæng.  

 

 
5. Punkter fra Bruger- og aktivitetsrådet:  

1) Trivselsregler – håndhævelse af alkoholpolitikken på fællesarealer. 

Trivselsregler skal efterleves og håndhæves. Flere giver udtryk for de 

føler sig generet af, at nogen får lov til at opholde sig i huset i påvirket 

tilstand. Trivselsreglerne gælder også i kolonihaven. 
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2) Ønske fra konkrete beboere/brugere om at personalet får mere 

viden omkring autisme: 

Brugerrådet har på opfordring taget emnet op, da konkrete beboere 

har sagt, at de mener, at andre ikke føler sig forstået. Linda kan kun 

opfordre til, at den enkelte beboer selv kommer over til hende, så de 

kan få en snak om det, og at man ikke skal tage noget op, hvad man 

tror, at andre tænker. 

Der er talt med de pågældende team om det og der er netop ansat 

nye medarbejdere, hvor en af de nye kommende medarbejdere har 

stor viden om autisme. 

3) Personalet og mobiltelefoner: 

Flere beboere har klaget over at personalet bruger egne mobiler i 

arbejdstiden. Der har også været oplevelser med, at 

arbejdstelefonerne ikke er sat på lydløs ved samtaler, samt at 

telefonerne er blevet taget, midt i samtalen med beboeren. Her skal 

strammes op. 

4) Generalforsamling – Hvornår kan vi afholde det? Status på hvem der 

fortsætter i rådet og hvem ønsker ikke at genopstille? 

Stormødet d 9/10 ændres til generalforsamling, som vi ikke fik afholdt 

i Marts, pga. covid-19.  

Tanja og Thomas er på valg - ingen af dem ønsker genvalg.  

Lene ønsker at trække sig, da hun bor i Ikast, har arbejde og familie, 

så tiden bliver mindre og mindre her på stedet.   

Kunne du tænker dig at være en del af bruger- og aktivitetsrådet? Så 

stil endelig op til valg.  

 

6. Evt.:  

 

7. Evaluering af mødet:  

Som altid et godt møde. Vi får nogle gode og konstruktive snakke.    


