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Bestyrelsesmøde for SCR Kommunikation  

Den 28. marts 2022 kl. 16.00-18.00  

Referat 

Mødet blev afholdt i mødelokalet i kælderen på Elisagårdsvej 

 

 

Til stede: Birthe K. Vinner Nielsen, Birgitte Baktoft, Anders Fransson, Lisbeth Jensen, Maria Kongsaa, Lene 

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

 

Afbud: - 

 

Mødet blev indledt med et stort velkommen til Birgitte Baktoft og en efterfølgende præsentationsrunde. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden samt referat af mødet d. 10. februar 2022. 

Godkendt. 

 

Ad 2. Konstituering 

Bestyrelsen vælger ny formand og næstformand. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Birgitte Baktoft som formand og med Birthe K. Vinner Nielsen som 

næstformand. 

 

Ad 3. Faglig præsentation. 

Talekonsulent Ditte Johansen fortalte om taleundervisning til mennesker med Parkinsons sygdom. 

 

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. 

28. februar 2022. Årets resultat 2022 forventes at balancere med kr. 0 ved årets udgang. 

 

Ad 5. Meddelelser fra ledelsen 

Region Sjællands forventede brug af lokaler 

Tiltaget - som vil give en endnu mere sammenhængende behandling for borgere med høreapparat, og som der 

også blev fortalt om på sidste bestyrelsesmøde -  går ud på, 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. Kontakten er udfærdiget, og alt det 

formelle forventes at falde på plads en af de nærmeste dage. Regionen vil herefter foretage en større 

tilpasning af det lejede lokale, da de skal have indrettet lydtætte bokse til høreprøver mv. 

 

JOSA: seneste om journaliseringssystem  

Implementering af det nye journalsystem JOSA trækker fortsat i langdrag. Anja (afdelingsleder) er trådt ind 
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som projektleder og bruger en stor del af sin arbejdstid på opgaven. Der er små fremskridt, men der er brug for 

stor tålmodighed af alle i huset, både med at vente på at flere funktionaliteter kommer til at virke, og med at 

vænne sig til den meget anderledes måde at anvende journalsystem på; flere klik mv. 

 

Status på ventelister 

Der er på Kommunikation stort set venteliste i alle teams – og det veksler mellem 1-2 mdr. og helt op til ca. 4 

mdr.s ventetid hos optometristen (specialoptikeren). Der er stor aktivitet i alle teams og en stor søgning hertil af 

mange borgere. Der er både individuel undervisning samt holdundervisning.  

Eskild fortæller, at år 2021 var det år, hvor der har været flest cpr.nr. igennem på Kommunikation. Lille debat 

om de forskellige tilbud, visitation og henvisning. 

 

Ad 6. Meddelelser fra byråd 

Birgitte fortæller, at der er blevet valgt et nyt Handicapråd. Der er også godt gang i de respektive udvalg med 

udvalgsarbejdet. 

 

Maria fortæller, at der også har været arbejdet en del med forberedelse til at modtage ukrainske flygtninge. Eskild 

fortæller, at han også har været involveret i emnet via skoleledermøderne. Der appelleres fra forvaltningen om, at 

pensionerede lærere og pædagoger kan byde ind med at være med til at løfte opgaven. 

Herefter lille debat om muligheden for at hjælpe traumatiserede flygtninge. 

 

Ad 7. Meddelelser fra organisationer og brugere 

Birthe fortæller, at der på handicapområdet arbejdes med inklusion, tilgængelighed, beskæftigelse og sundhed for 

alle. 

 

Lisbeth fortæller, at der i DBS også arbejdes med tilgængelighed; både med IT og med fysisk tilgængelighed fx på 

sygehusene. Herudover er der stadig fokus på temaet om forebyggelse af ensomhed, som der var stort fokus på 

under corona. 

 

Anders fortæller, at FDDB arbejder med ren handlingsplan for rehabilitering og herunder muligheder for 

hjælpemidler og for at lære tegnsprog både for borgere og pårørende. Er det en opgave for 

kommunikationscentrene? Karen svarer, at der ikke så mange, der har haft behov for undervisning i tegnsprog, og 

at det derfor i aktuelle tilfælde klares med at der tilkøbes hjælp hos de få kommunikationscentre, hvor de har 

kompetencerne. 

Eskild fortæller, at der er et godt samarbejde mellem kommunikationscentrene om ydelser til grupper af borgere, 

som ikke er særlig store; herunder laryngectomerede (strubeopererede), borgere med stammen og transkønnede. 

Der er konsulenter samlet set i Region Sjælland, som kan give en specialiseret undervisning til disse borgere. 

 

Vivi har ikke noget i dag. 

 

Ad 8. Meddelelser fra medarbejdere 

Karen fortæller, at der fortsat er en del sygdom på Kommunikation på grund af corona og influenza – både blandt 

medarbejdere og borgere. De udsatte aftaler er jo desværre med til at forlænge ventelisterne, men det er sådan det 

er i øjeblikket. 
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Lene fortæller videre, at det er en læring for alle på Kommunikation at blive hjemme, når man har symptomer, og 

alle er ret gode til at bakke hinanden op – ventelisterne til trods. Det går ikke ud over arbejdsmiljøet. 

 

Karen fortæller, at vi i samme forbindelse også har vurderet, at det i øjeblikket ikke rigtig giver mening, at vi har for 

mange studerende fra KU og SDU i praktik. 

 

Lene fortæller om en henvendelse fra en af samarbejdskommunerne, som gerne ville have et online-møde om vore 

tilbud til voksne med ADHD. 

 

Eskild understreger, at vi gør meget ud af at kommunikere ud til både samarbejdskommunerne og andre 

interessenter om vores tilbud. 

 

På spørgsmål fra Maria, om der er mulighed for hjælp til kommunikationsvanskeligheder i eget hjem, fortæller 

Lene, at der er godt kendskab til os hos fx hjerneskadekoordinatorerne, visitationen og fra sygehusenes side. Der 

kan også være mulighed for fornyet vejledning til personale. Lisbeth opfordrer til, at man også kan bruge 

handicaporganisationerne og herigennem få en god og professionel rådgivning. 

 

Til slut lille debat om spørgsmålet: Hvis der kommer mange flere borgere, hvordan mon man så vil se på det 

politisk? Der er mange ting, der i dag kan klares bedre end blot for nogle år tilbage, og dermed kræver mindre 

resurser. 

 

Ad 9. Evt. 

Birthe fortæller, at hun skal til Fjordglimt til generalforsamling. Den 17. maj skal Birthe holde et foredrag om roser. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 2. juni 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 


