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Dagsorden bestyrelsesmøde

 
Den 28. juni 2018 kl. 12.15-14.15  

       Sted: Mødelokale 1 & 2, Indgang 6  

MarselisborgCentret 

P.P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C 

 

 
Steen Jacobsen, Regionrådsmedlem, Region Midtjylland (formand) 

Birgit Marie Christensen, Regionsrådsmedlem, Region Midtjylland (næstformand) 

Gaby Juhl, Områdechef, IKH 

Sandy Dalum, Afdelingsleder, 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 (barsel) 

Lisbeth Leicht Thomsen, Høreforeningen 

Søren Kronvang, Landsforeningen LEV 

Anni Mikkonen Hansen, Forældrerepræsentant 

 

Mødeleder: Steen Jacobsen 

Referent: Sophie Torp 

 

 

1. SAGER VEDR. DAGSORDEN          12.15 

1.1  Afbud og fremmødte              v/Formanden 

1.2  Bemærkninger til dagsorden           v/Formanden 

  -herunder meddelelser og spørgsmål 
 

1.3  Bemærkninger til referat             v/Formanden 
  -fra mødet den 26. april 2018 

 

2. SAGER TIL ORIENTERING/DRØFTELSE      12.20  

 

2.1  Orientering fra brugerorganisationerne,        v/alle   

  Regionsrådet og Aarhus Kommune  

     

  Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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                    12.30 
2.2  Opfølgning på tidsregistrering           v/Sandy Dalum      

 Sandy Dalum orienterer om status på tidsregistreringen og den forventede proces, som er besluttet 

forud for at tidsregistrering går fra at være projekt til at være i drift i 2019. Ledergruppen har drøftet 

status og fremadrettet proces indgående på et netop afholdt lederinternat.  Ledergruppens 

drøftelser har givet anledning til at undersøge (efter kommende evaluering), hvorvidt det giver 

mening at registrere hele arbejdstiden, samt om det er alle personaler, der skal tidsregistrere. Der 

ønskes en drøftelse/sparring i bestyrelsen ift. tidsregistrering fra projekt og til drift - er der særlige 

udfordringer, faldgrupper osv. SKH skal være opmærksomme på.  

 

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt drøfter særlige udfordringer og 

faldgrupper når tidsregistreringen går fra projekt til drift. 

 

 

                    12.50 
2.3  Orientering vedr. fælles visitation med Aarhus Kommune  v/Gaby Juhl  

 Senhjerneskadeområdet i Tale- og Kommunikationsafdelingen har siden januar 2018 deltaget i en 

prøvehandling ift. fælles visitation af borgere til området fra Aarhus Kommune.  

Baggrund: Aarhus Kommune (MSO og MSB) besluttede ultimo 2017 at iværksætte en prøvehandling 

vedrørende visitation til ydelser på IKH for senhjerneskadeområdet for voksne.  

Prøvehandlingen blev foretaget i perioden 1. januar til 30. maj 2018. Visitationsudvalget under 

prøvehandlingen bestod af repræsentanter fra MSO, BEF og SOC under ledelse af Tina Fendinge, 

centerchef for Rådgivning og Visitationscenter voksenhandicap, samt en medarbejder fra IKH. 

 

Formålet med prøvehandlingen var: 

• at opnå et bedre overblik over, hvad pengene til IKH bliver brugt til 

• mere ensartethed i bevillinger til borgerne og derved et mere ensartet serviceniveau 

• øget samtænkning af interne tilbud 

• helhedsorienterede indsatser til borgerne 

 

SKH/IKH og Aarhus Kommune har gennem samarbejdet i fællesvisitationen taget læring ift. gensidige 

forventninger.  Forventninger fra AAK, som har udmøntet sig i en strammere visitation og samtidig et 

større fokus på målsætning for den enkelte borger.  

SKH/ IKH har netop været til et evalueringsmøde i AAK, hvor der skulle peges på en fremtidig model 

for visitation til området ift. borgere fra Aarhus Kommune.  AAK har peget på en model lign. den 

visitation, der tidligere har været praksis på IKH/SKH, men hvor AAK 1-2 gange årlig foretager en 

audit på 5-10 sager. En model som sikrer, at forventningsafstemning mellem IKH og AAK fastholdes.  

Det er svært for nuværende at vurdere om fællesvisitationen får afsmittende effekt på det fremtidige 

abonnement på voksenområdet. Denne konsekvens vil vise sig til samarbejdsmødet med AAK i 

efteråret, hvor der skal forhandles abonnementsaftale på voksenområdet for 2019.  

 

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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                    13.10 
2.4  Oplæg fra Specialrådgivningen – Fysioterapi        v/Tina Holm og Britt Østrup  

Fysioterapeut Tina Rudebeck Holm vil give en kort introduktion til Specialrådgivningen med fokus på 

det fysioterapeutiske arbejde med børn med forskellige udfordringer og aldre. Tina vil slutte 

oplægget af med en mindre øvelse med bestyrelsen, hvor formålet er at give bestyrelsen et billede af 

børnenes udfordringer og hvordan de bl.a. behandles. 

  

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og deltager i en mindre øvelse. 

 

 

                   13.30 
2.5 Status på forventet regnskab 2018         v/Sandy Dalum  

 (se bilag 2.5 )  

Økonomi- og administrationsleder giver en status på forventet regnskab 2018.  

  

 Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen om regnskabet til efterretning. 

  

 

 

3.   NÆSTE MØDE              13.50 

3.1  Punkter til næste bestyrelsesmøde         v/Formanden 

 

 

4.   EVENTUELT               13.55  

 

4.1  Punkter til eventuelt              v/Formanden 


