
 

 

 

 

 

                  SCR 

Specialcenter Roskilde 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde for SCR Kommunikation  

Den 10. februar 2022 kl. 16.00-18.00  

Referat 

Mødet blev afholdt i mødelokalet på 1. sal på Elisagårdsvej 

 

 

Til stede: Anja Bau, Birthe K. Vinner Nielsen, Anders Fransson, Maria Kongsaa, Lene Lykkebo, Eskild Petersen, 

Vivi Risbjerg Sørensen, Karen Munk og Gitte Pedersen (referent).  

 

Afbud: Lisbeth Jensen og Birgitte Baktoft 

 

Mødet blev indledt med et stort velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og en efterfølgende 

præsentationsrunde. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden samt referat af mødet d. 6. december 2021. 

Godkendt. 

 

Ad 2. Præsentation af SCR Kommunikation v. afdelingsleder Anja Bau 

Powerpoint-præsentationen vil blive sendt ud sammen med referatet. 

 

Ad 3. Konstituering 

Stillingtagen til forslag om at udsætte konstitueringen til marts mødet, eftersom Birgitte Baktoft er forhindret i at 

deltage i dagens møde. 

Forslaget blev godkendt. 

 

Ad. 4. Økonomi 

Gennemgang af økonomisk prognose og budget (bilag udsendt før mødet) 

Eskild fortalte om hovedtallene i den udsendte økonomioversigt, som var udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 

31. december 2021. Årets resultat 2021 blev et overskud på kr. 362.631. Herefter blev budget for år 2022 

gennemgået i hovedtal. Det forventes at år 2022 vil balancere med kr. 0 ved årets udgang. 

 

Ad. 5. Mødedatoer i 2022 

Stillingtagen til de foreløbige mødedatoer, herunder om det er muligt at afholde marts mødet d. 23. eller 28.: 

Årets møder bliver som følger: 

Mandag d. 28. marts 2022 

Torsdag d. 2. juni 2022 

Mandag d. 12. september 2022 

Tirsdag d. 25. oktober 2022 

Onsdag d. 7. december 2022 

                            ……alle dage fra kl. 16-18 
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Ad 6. Meddelelser fra ledelsen 

(a) Opgørelse af resurseforbrug 2021 

Eskild fortæller om den netop udsendte rapport om Kommunikations resurseforbrug for år 2021. Rapporten 

viser, at vi har haft betjent det største antal borgere nogensinde; nemlig 4.209 borgere i alt. 

(b) Høreapparatsjusteringer 

Projektet med efterregulering af høreapparater har kørt siden 1. september 2021, hvor alle hørekonsulenterne 

er blevet efteruddannet i at varetage opgaven. Opgaven varetages af Kommunikation for Region Sjælland, og 

er efterregulering af høreapparater for borgere med et ukompliceret høretab. Opgaven giver Kommunikation en 

indtægt på lidt over 1,2 mio kr. om året. I forbindelse med opgaven er der ansat ekstra personale; både en 

hørekonsulent og ekstra sekretariatshjælp. 

(c) Region Sjællands forventede brug af lokaler 

Det næste tiltag, som vil give en endnu mere sammenhængende behandling for borgere med høreapparat, er 

at der er ved at blive indgået aftale mere med Region Sjælland. Der er her tale om, at Regionen lejer sig ind i 

stueetagen her på Elisagårdsvej. I det lejede lokale vil Region Sjælland vil varetage høreapparatsudlevering til 

borgerne. Aftalen forventes at træde i kraft om kort tid. 

(d) JOSA: seneste om journaliseringssystem  

Implementering af det nye journalsystem JOSA har vist sig at trække noget mere i langdrag end forventet. 

Selve overgangen startede i uge 44, og der venter stadig en del migrerings- og tilpasningsopgaver. Der 

arbejdes fortsat på højtryk med at lære systemet at kende. Anja vil i de kommende måneder være projektleder 

og afsætte en del tid til opgaven. 

 

Ad 7. Meddelelser fra byråd 

Maria fortæller, at det nye byråd for nyligt er blevet sammensat, og lige nu er på seminar. I tiden siden nytår har 

arbejdet med skift af udvalgsmedlemmer mv. fyldt meget.  

 

Ad 8. Meddelelser fra organisationer og brugere 

Birthe har ikke så meget i dag, men kan fortælle, at man i Handicaprådet stille og roligt er ved at starte samarbejdet 

op med de nye medlemmer. 

 

Anders har ikke noget i dag. 

 

Vivi har ikke noget i dag. 

 

Ad 9. Meddelelser fra medarbejdere 

Karen fortæller, at der i øjeblikket er en del sygdom på Kommunikation på grund af corona – både blandt 

medarbejdere og borgere. Det medfører naturligvis en del afbud og udsatte aftaler. Ellers er det indtrykket, at alle 

er gode til at tackle situationen og tilrettelægger undervisningen, så alle kan være trygge. Vi fortsætter med corona 

selvtest to gange om ugen. 

 

Lene fortæller, at det naturligvis ikke er en god kombination med systemvanskeligheder og et stigende antal 

borgere; det er ind imellem vanskeligt for medarbejderne. Der er flere borgergrupper, som ikke ret godt kan vente; i 
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hvert fald ikke med en første kontakt til borgeren. Denne første kontakt prioriteres højt, især for borgere med 

ADHD, stammen og hjerneskade. 

Der er en konsulent i hjerneteamet, som netop er gået på pension, og der afholdes afskedsreception d. 28. februar. 

 

Ad 10. Evt. 

Eskild tilbyder en rundvisning på Kommunikations lejemål. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 28. marts 2022 kl. 16-18 på Elisagårdsvej.  

 

 

Bestyrelsesmøder i 2022: 
 

 Mandag den 28. marts 

 Torsdag den 2. juni 

 Mandag den 12. september 

 Tirsdag den 25. oktober 

 Onsdag den 7. december 

                             ………. alle dage 16-18 

 


