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Referat bestyrelsesmøde

 
Den 20. marts 2019 kl. 15.00-17.00  

       Sted: Mødelokale 4, bygning 20A 

MarselisborgCentret,  

P.P. Ørums Gade 9-11, Aarhus C 

 

Fremmødte: 

Steen Jacobsen, Regionrådsmedlem, Region Midtjylland (formand) 

Birgit Marie Christensen, Regionsrådsmedlem, Region Midtjylland (næstformand) 

Gaby Juhl, Områdechef, IKH 

Sandy Dalum, Økonomi- og administrationsleder, IKH 

Antoniett Vedel Pharao, Aarhus Kommune 

Henrik Hjortshøj, Aarhus Kommune 

Tine Beck Jensen, Konsulent, IKH 

Britt Emma Østrup, Ergoterapeut, IKH 

Jette Sloth Flohr, Hjerneskadeforeningen 

Benedicte Vestbo, Logopæd, IKH 

Lisbeth Leicht Thomsen, Høreforeningen 

Søren Kronvang, Landsforeningen LEV 

Anni Mikkonen Hansen, Forældrerepræsentant 

 

Gæster:  

Afdelingsleder for Kommunikation og Tale, Tina Frank 

 

Mødeleder: Steen Jacobsen 

Referent: Sophie Torp 

Ad. 1. SAGER VEDR. DAGSORDEN            

1.1  Afbud og fremmødte                  
 Se ovenfor 

1.2  Bemærkninger til dagsorden               

  Intet til dette punkt. 
 

1.3  Bemærkninger til referat                 
  Intet til dette punkt. 
 

Ad. 2.  SAGER TIL ORIENTERING/DRØFTELSE        

 

2.1  Orientering fra brugerorganisationerne,  Regionsrådet og Aarhus Kommune  

   Formanden orienterede om, at det Regionsrådet venter allermest på lige nu er en sundhedsreform 

  og et valg. Begge dele fylder meget for medlemmerne i Regionsrådet. 
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2.2  Generel orientering fra SKH               

  Gaby Juhl orienterede om, at IKH har modtaget positivt tilsagn om både FamilieFOKUS ØST og VEST 

  og at der i den anledning blev afholdt reception på IKH den 18.3. Derudover orienterede Gaby Juhl 

  om at IKH har sendt projektansøgning vedr. Spielmeyer Vogt, hvor vi forventer svar på     

  ansøgningen fredag, den 22/3.  

   

  Det der dog fylder rigtig meget for IKH i disse måneder er SPS-udbuddet, som vi har haft siden   

  2011. Da vi søgte det i 2015 var omsætningen ca. kr. 2,6 mio. med 4-5 medarbejdere og i dag er  

  omsætningen på ca. kr. i 13,5 mio. med ca. 20 medarbejdere. Af hensyn til økonomien, er de   

  medarbejdere, der fuldt og helt arbejder med SPS blevet varslet betinget opsagt, i det tilfælde, at  

  IKH ikke får SPS-udbuddet igen. Der er ansøgningsfrist på udbuddet den 4. april 2019 og IKH   

  forventer svar på ansøgningen fredag, den 3. maj.  

                      

2.3  Områdechefens indsigt/læring af varetagelsen af andet specialområde   

  Gaby Juhl gav en kort opsummering fra sin tid på SBU. Nogle af de ting, han blandt andet er blevet 

  opmærksom på er, at der er stor forskel på døgnområdets problematikker og IKHs udfordringer.           

   

  Gaby Juhl orienterede om, at han i sin tid på SBU med fordel kunne bruge flere af de værktøjer, han 

  havde med sig fra IKH. Alt i alt havde det været en god oplevelse og læringsproces, men samtidig  

  understregede han også, at det var rigtig godt at være tilbage igen. 

                     

2.4 Oplæg om formål med brug af arv fra tidligere klient        

 Afdelingsleder Tina Frank præsenterede kort de kommende planer for brugen af den arv en tidligere 

klient har efterladt til afdelingen for efterhånden en del år siden. Se vedhæftede projektbeskrivelse. 

 I hovedtræk er brugen af arven delt op i flere spor, hhv. kvalitetsudvikling, forskning og 

forretningsudvikling. Dog er det vigtigt at understrege, at alle tiltagene tager udgangspunkt i at arven 

skal komme fremtidige klienter til gode samt opfylde de intentioner som er beskrevet i boet efter 

afdøde. 

                

2.5 Status på projekter og udbud forår 2019            

  Sandy Dalum orienterede kort i forhold til status på projekter og udbud i organisationen. Udover SPS, 

  Spielmeyer Vogt og Skolevægringsprojekt, arbejdes der intensivt med at få FamilieFOKUS ØST og  

  VEST implementeret som permanente tilbud og det giver lidt udfordringer i forhold til afrapportering 

  og  regnskabsopgørelse i den overlappende periode.       

                     

2.6 Status på regnskab 2018 og forventet budget 2019        

 Sandy Dalum orienterede om status på regnskab 2018. Se bilag 2.6a.  

Derudover informerede hun om de forventede aktiviteter og budget 2019. Se bilag 2.6b. 
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Ad. 3.   NÆSTE MØDE                

3.1  Punkter til næste bestyrelsesmøde den 24. juni   

• Opfølgning på SPS-udbud v/Gaby Juhl 

• Konsekvenser af regionsvalget v/Formanden 

• Fagligt indslag (20 min) Idéer modtages pr. mail til Sophie Torp eller Gaby Juhl 

• Evt. sommerafslutning (sammen med KaS) v/Gaby Juhl 

            

 

Ad. 4.   EVENTUELT                 

 

4.1  Punkter til eventuelt               

   

  Konflikthåndtering 

  Gaby Juhl orienterede om, at IKH indtil videre har stået for afholdelses af praksisdel på regionens  

  konflikthåndteringskurser for medarbejdere fra alle specialområder, men at PSL har besluttet, at  

  kurserne fra januar 2020 kan afvikles af det enkelte specialområde som en del af deres fagpilot.  

  Herefter har  IKH ikke længere har en fast andel heri. Gaby Juhl har på et Områdechefmøde givet  

  udtryk for, hvilke udfordringer han ser i denne model, samt givet de andre specialområder    

  muligheden for at få understøttelse af undervisning på eget område fra IKH. De andre     

  specialområder er blevet bedt om at komme med en tilkendegivelse ift. understøttelse senest i  

  august 2019 ift. tilpasning af de ressourcer IKH skal afsætte hertil.  

   


