Bruger- og pårørendepolitik på Bo- og Naboskab Sydlolland
Brugerpolitik
Der findes ikke noget formaliseret brugerråd i Bo- og Naboskab Sydlolland. Der er
boenheder, hvor ingen af brugerne er i stand til at deltage i egentlige møder. Her er
medarbejderne nødt til at ”læse” brugernes ønsker igennem det daglige arbejde. I andre
boenheder holder der små brugermøder med de brugere der er i boenheden, og som kan,
eller har lyst, til at deltage.
Det er boenhedens medarbejder der hjælper med møderne, og det er meget forskelligt hvor
tit de mødes.
Dagsorden er ikke så omfattende, men det der besluttes, eller drøftes, skrives ned.
I alt samarbejdet med brugerne er det dog sådan, at det er de nære ting, der er til drøftelse.
Det drejer sig om ture ud af huset, ferieture, hvem der hjælper med de daglige ting i
boenheden, og ikke mindst hvad der skal spises.
Ved udskiftning i brugergruppen vil muligheden for oprettelse af et brugerråd blive drøftet.
Pårørendepolitik
Pårørendesamarbejdet er meget forskelligt i de enkelte boenheder. Det spænder fra
boenheder hvor der måske kun er én pårørende i alt, til boenheder med flere pårørende.
Fælles er dog, at langt de fleste pårørende vi har, er ældre og ikke ønsker at deltage i noget
pårørenderåd.
Det har derfor, indtil videre, ikke været muligt at etablere et formaliseret pårørenderåd.
Det er dog altid sådan, at sker der ændringer som har betydelige konsekvenser for en
boenhed, f.eks. hvis en boenhed skal lukke, flytte eller gennemgå en større
ombygning/renovering, vil de pårørende, som der måtte være, altid blive inddraget. Det vil
ske i form at møder, hvor de pårørende vil blive inviteret og opfordret til at komme med
deres ønsker og idéer til, hvor dan den givne proces kan gennemføres. Skal der nedsættes
egentlige arbejdsgrupper, vil de pårørende, der måtte være, altid blive opfordret til at
deltage.
Ved udskiftning i brugergruppen, og dermed evt. nye pårørende, vil muligheden for
oprettelse af et pårørenderåd blive drøftet.

