Referat fra møde i Udsatteradet den 15. august 2019
Mødested:

Mødet blev afholdt på Blæksprutten, Søndergade 29 i Rønne.

Deltagere:

Bente Helms, Sabine Lyngberg, Susanne Hansen, Charlotte Bjaler, Mikael Schenk, Hanne
Ulrich, Mona-Lise Jensen,

Afbud:

Karin Jaque, Birgit Friis, Anne-Grethe Frandsen

Gæst:

Jytte Fogtmann

Rundvisning på Blæksprutten
Der var rundvisning på Blæksprutten med information om Blækspruttens tilbud og hvordan
stedet drives med et stort engagement fra brugerne af stedet.

Godkendelse af referat fra mødet d. 2. maj 2019
Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Oplæg om socialsygeplejerskernes arbejde ved socialsygeplejersker Jytte Fogtmann samt spørgsmål
De to socialsygeplejersker arbejder på tværs af kommune og hospital med henblik på at
fremme adgangen til sundhedsvæsenet for udsatte borgere. De skal både arbejde på
tværs af sektorer (kommune, hospital, praktiserende læger mv.) og på tværs af afdelinger
inden for sektorerne.
De to socialsygeplejersker er er ansat to forskellige steder – én er ansat under Bornholms
Hospitalet og én under kommunen. Socialsygeplejerskerne har adgang til systemerne i
både kommune og hospital, hvilket socialsygeplejersken har stor gavn af. Socialsygeplejerskernes har en koordinerende rolle og er en vidensbank.
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I Regionhovedstaden har man 8-9 års erfaring med at bruge socialsygeplejersker. Da regionen først begyndte at have socialsygeplejersker var det primært i forhold til misbrugere,
som kunne opleve sig stigmatiseret i mødet med hospital og kommune. Men i dag er socialsygeplejerskernes målgruppen bredere og omfatter også psykisk syge, ensomme, hjemløse, folk med sparsomt netværk m.fl.
Socialsygeplejerskerne har lidt mere tid til den enkelte end personalet på hospitalerne og
det er afgørende i forhold til de udsatte borgere.
Man kan henvende sig til socialsygeplejerskerne, hvis man ikke ved, hvem man skal henvise til. Socialsygeplejerskerne er dog ikke støttekontaktpersoner. Socialsygeplejerskerne
vil meget gerne inviteres ud til steder, hvor de kan møde de udsatte der kan have brug for
deres hjælp.

Socialsygeplejerskerne oplever blandt andet en problematik angående at udsatte ikke får
den rette behandling og ikke tager nødvendig medicin. Det kan være lavpraktiske forhold
at medicin skal sendes hjem til en udsat, som ikke har et hjem, eller som ikke har penge til
at betale for det.
Socialsygeplejerskerne oplever, at der især er en problematik i forhold til unge, som ikke
har økonomien til dyr medicin, hvis den unge eksempelvis kun har en ungeydelse. I Ungehuset kan man godt genkende denne problematik.

Socialsygeplejerskerne har lavet en oversigt over væresteder og bosteder. Denne sendes
til sekretæren for Udsatterådet, som lægger det på hjemmesiden under Udsatterådet. Opslag, som socialsygeplejerskerne har sendt ud, sendes ligeledes til sekretæren, der sender ud med referatet.

Den 18. september er der et opsamlingsmøde / stormøde på hospitalet. Alle interessenter
er inviteret.

Bente Helms vil på vegne af Udsatterådet bringe videre til Region Hovedstaden, at der
med fordel kunne være en pulje til unge på ungeydelse, som har behov for medicin og
vanskeligt ved at have råd til det. Udsatterådet vil desuden opfordre Rådet for Socialt udsatte til at tage problematikken op.
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Oplæg om bisidderrollen ved Mona-Lise Jensen samt spørgsmål
Mona-Lise Jensen fortalte om at være bisidder. Som bisidder er man et ekstra sæt øre, når en borger skal til
et møde, hvor væsentlige informationer gives. Det kan være vigtigt at have en bisidder med for at være to
der hører budskabet og støtte borger til at stille relevante afklarende spørgsmål.
På www.Sundhed.dk er en fin beskrivelse af hvad en bisidder er. Det er vigtigt at skelne mellem en bisidder
og en partsrepræsentant.
Mona-Lise fortalte om, at hun har været bisidder for mange forskellige personer i forskellige aldersgrupper.
Hun gør meget ud af at sætte sig ind i den enkelte sag og den lovgivning, som er i spil samt at tale med den
borger hun er bisidder for. Det er væsentligt for Mona-Lise at lære borgeren at kende og vide, hvad det er
den enkelte person gerne vil, som Mona-Lise er bisidder for Det er afgørende for Mona-Lise, at den borger
hun er bisidder for forstår et forløb og beslutninger der træffes.
Mona-Lise har også været partsrepræsentant i konkrete sager.

Tekstudkast til folder om Udsatterådet
Bente præsenterede udkast til folder. Ungehuset vil gerne sætte det godt op grafisk.
Folderen skal tilrettes, så der kommer information om, hvordan Udsatterådet hænger sammen med Rådet
for Socialt udsatte.

Budget 2020
Budgettet forventes vedtaget til november. Høringsfristen er sat til den 23. september. Der er ikke fremlagt
noget katalog endnu.

Fra medlemmerne
Hyggen i Nexø arbejder intenst på at få lokaler på Havnegade 70.

Evt.
Blækspruttens fødselsdag: Blæksprutten har inviteret Udsatterådet til Blækspruttens 28 års fødselsdag den
4. september 2019.
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Fastholdelse af medlemmer: Udsatterådet var enige om, at der skal gøres en ekstra indsats for at fastholde
brugere, som er medlemmer af Udsatterådet. Et forslag er at vi ringer til brugerne nogle dage før for at
høre om de kommer.

Rekruttering af nye medlemmer: Det blev drøftet at gøre en indsats for at få flere brugere til at deltage i
Udsatterådet. Det kan blandt andet gøres ved at komme til Blæksspruttens fødselsdag.

Frivilligpris: Det er nu muligt at indstille frivillige til Frivilligprisen.
Coop har også en frivillighedspris hvor man også kan indstille nogen. Der er ansøgningsfrist i efteråret.

Næste møde: Næste møde er 21. oktober kl. 15-17, det holdes på Ungehuset, Sveasvej.
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