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Referat 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 

 

Fremmødte 

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 

 

Afbud 

Søren Kronvang, Landsforeningen LEV 

Anni Mikkonen Hansen, Forældrerepræsentant 

 

Mødeleder: Steen Jacobsen 

Referent: Sophie Torp 

 

 

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. 
 

2. SAGER TIL ORIENTERING/DRØFTELSE       

 

2.1  Orientering fra brugerorganisationerne, Regionsrådet og Aarhus Kommune  

  Hjerneskadeforeningen orienterede om, at de har 3 hold på dansk café (5-8 deltagere).     

  Hjerneskadeforeningen kan mærke, at der er stor efterspørgsel på gruppetilbud i takt med, at  
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  undervisningstilbuddet fra IKH er blevet justeret. Hjerneskadeforeningen har lavet en aftale med 

  Aarhus Kommune og kommer med på budget 2019 i forhold til et paragraf 104 tilbud. 

   

  Aarhus Kommune orienterede om, at de har en underbudgettering og skal spare ca. 100 mio., hvoraf 

  det forventes, at en stor del vil blive hentet på børneområdet. Yderligere detaljer omkring    

  besparelserne er endnu  ukendte. 

 

  Der har været afholdt regionsmøde i Høreforeningen, hvor Lisbeth Leicht Thomsen holdt et oplæg 

  om IKHs tilbud inden for høreområdet. 

     

  Formand og næstformand orienterede om, Region Midt er udfordret økonomisk, da der skal   

  findes besparelser på ca. kr. 200 mio. ud af et budget på ca. kr. 27 mia. Det videre arbejde med  

  budgetterne går i gang i starten af august. En af udfordringerne på sundhedsområdet er, at jo bedre 

  det lykkedes, jo dyrere bliver det (f.eks. at når man lever længere, så koster det mere). Der er i   

  Regionsrådet mere nytænkning, bl.a. omkring ny ledelsesstil og udvikling af værdibaseret ledelse. 

   

                       
2.2  Opfølgning på tidsregistrering            

 Sandy Dalum orienterede om, at der er fastlagt en evalueringsplan for efteråret 2018. 

Evalueringsplanen indeholder både et ledelsesspor og et medarbejderspor, hvor der for 

medarbejdersiden er fokus på selve brugeroplevelsen med tidsregistreringssystemet. 

Ledergruppen på IKH har besluttet, at der ikke skal laves nogle ændringer i tidsregistreringssystemet 

før evalueringsperioden er afsluttet og resultatet herfra er analyseret. Herefter vil der være en 

tilpasning af systemet. Både i forhold til hvad der skal registreres, men også i forhold til om det giver 

mening, at alle medarbejdere skal registrere alt. 

 

Formanden gav udtryk for, at hvis man er vant til en kultur, hvor man er selvtilrettelæggende, så er 

det ikke nødvendigvis fordrende for arbejdsglæden, hvis man skal registrere alt, men der kan være 

opgaver, hvor det giver god mening, at indhente data, f.eks. i forbindelse med projektarbejde. 

  

Gaby Juhl understregede, at det handler om at finde en balance, således at medarbejderne føler sig 

trygge i systemet og så tilliden mellem afdelingsleder og den enkelte medarbejder bibeholdes.  

 

Det blev besluttet, at orientere om status for tidsregistrering på bestyrelsesmødet i november, når 

evalueringsprocessen er afsluttet.  

 

                      
2.3  Orientering vedr. fælles visitation med Aarhus Kommune 

 Gaby Juhl orienterede om, at vi årligt leverer ca. 14.000 timer på voksenområdet til Aarhus 

Kommune. I den forbindelse fortalte han, at IKH siden januar 2018 på senhjerneskadeområdet i Tale- 

og Kommunikationsafdelingen har deltaget i en prøvehandling ift. fælles visitation af borgere til 

området fra Aarhus Kommune.  

 

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 
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• helhedsorienterede indsatser til borgerne 

 

Visitationen har foregået i fællesskab med en medarbejder fra IKH samt repræsentanter fra de 

forskellige relevante magistrater i Aarhus Kommune. Erfaringen er at visitationsmøderne ofte blev 

lange, da Aarhus Kommune ikke altid indbyrdes kunne finde enighed om sagerne. Efter 

prøvehandlingens udløb, har IKH været til evalueringsmøde i Aarhus Kommune, hvor der skulle peges 

på en fremtidig model for visitation til området.  Aarhus Kommune har peget på en model, der ligner 

den visitation, der tidligere har været praksis på IKH, men hvor kommunen 1-2 gange årlig foretager 

en audit på 5-10 sager.  

 

  En af konsekvenserne i forhold til ovenstående, er at Aarhus Kommune også har fået fokus på de  

  andre områder på voksenområdet, samt  på vores visitation på børneområdet. 

 

  Hvorvidt ovenstående får konsekvenser for samarbejdsaftalerne mellem IKH og Aarhus Kommune i 

  2019 vil blive afklaret på et samarbejdsmøde i oktober.  

 

                    
2.4  Oplæg fra Specialrådgivningen – Fysioterapi         

Fysioterapeut Tina Rudebeck Holm præsenterede et kort oplæg om Specialrådgivningen, der holder 

til i bygning 20 og arbejder med børn med betydelige eller varige funktionsnedsættelser (0-18 år). 

Hun orienterede om, at der er fokus på en familiecentreret og tværfaglig tilgang (hvis det kan lade sig 

gøre). Det vil sige, at der kan være tilknyttet både fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, 

specialpædagoger og psykologer til opgaven. Det vigtigste er at skabe en god relation mellem 

barn/familie og terapeuter og det foregår ved, at besøge barnet i børnehaven, i hjemmet eller 

invitere familien ind i afdelingen til udredning.  

 

Efter oplægget blev bestyrelsen udfordret med nogle af de øvelser, der bliver brugt i forbindelse med 

udredning og behandling i Specialrådgivningen. 

 

                    
2.5 Status på forventet regnskab 2018          

 (se bilag 2.5 )  

Sandy Dalum gav en status på det forventede regnskab for 2018.  

Der forventes ekstra indtægter på ca. kr. 800.000 i forhold til der er blevet præsenteret på tidligere 

møde med bestyrelsen. 

Der er særligt en fremgang på SPS-området. 

 På projektområdet, er der nogle usikkerheder, blandt i forbindelse med FamilieFokus, hvor vi har 

svært ved at skaffe familier nok til kursusdelen. 

  

 Sandy Dalum orienterede om, at der pga. øget aktivitet er blevet ansat flere medarbejdere, hvorved 

lønudgifterne er steget med kr. 1 mio.  

  

  

 

3.   NÆSTE MØDE               

3.1  Punkter til næste bestyrelsesmøde   
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� Orientering fra brugerorganisationerne, Regionsrådet og Aarhus Kommune 

�  Status vedr. Aarhus Kommune (visitation/økonomi) 

� Præsentation af evalueringsplanen for tidsregistrering 

� Orientering fra møde med Sundhedsstyrelsen vedr. FamilieFokus 

�  Evt. oplæg fra en medarbejder i Ganespalteafdelingen samt afholdelse af bestyrelsesmøde der 

(hvis det kan lade sig gøre) 

   

 

4.   EVENTUELT                

 

4.1  Punkter til eventuelt              

 

  Nye ydelseskataloger 

  (se Bilag 4.1 og Bilag 4.2) 

  Sandy Dalum orienterede om, at ydelseskatalogerne altid bliver sendt i høring i kommunerne og  

  indtil sidste år, har vi aldrig modtaget et høringssvar. På baggrund af et detaljeret høringssvar fra  

  Silkeborg Kommune, besluttede IKH at afholde samarbejdsworkshop med Silkeborg, Skanderborg og 

  Aarhus Kommune for at afstemme forventninger mm. 

  Ovenstående har betydet, at ydelseskatalogerne for 2019 er væsentligt forandrede, både i forhold til 

  opsætning, beskrivelse af metoder og timefordeling, blandt andet for at gøre dem mere     

  gennemskuelige for kommunerne. 

  

  Socialdirektør i praktik v/Gaby 

  Gaby Juhl orienterede om, at socialdirektør Ann-Britt Wetche har været i praktik på voksenområdet 

  (Senhjerneskade- og Stemmeafdelingen). Det havde været en god oplevelse for hende. 

   


