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KKR 
MIDTJYLLAND 

NOTAT

Referat fra møde i Dialogforum Midtjylland 
den 15. september 2014

Deltagerliste:
Jan Petersen, KKR Midtjylland
Carsten Kissmeyer, KKR Midtjylland
Orla Bredgaard, DH (PTU)                                    
Jørgen Ahler, DH (Autismeforeningen)                                            
Tom Møller Jensen, DH (LEV)                                  
Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune
Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune
Eva Glæsner, KKRsekretariatet

Afbud:
Rosa Klitgaard, Skole og Samfund 

Mødet foregik Mandag den 15. september 2014 kl. 11.00 – 13.30
på Skovbjergparken, Hagelskærvej 15, Ikast. "Det røde mødelokale"

Velkomst og godkendelse af referat v/ Jan Petersen
Jan Petersen bød velkommen til mødet og orienterede om følgende:
• siden sidste møde har KKR udsendt en styringsaftale, der snart er 
godkendt i alle kommuner, 
• der er indbudt til administrativ konference den 6. november om ”Viden, 
evidens og dokumentation – implementeringsbarrierer og fælles 
forpligtende standarder”. (Indbydelse vedhæftet referatet t.o.), 
• der sættes nu fokus på den fjerde målsætning fra sundhedsområdet om at 
”alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge indenfor 
voksenpsykiatrien” .. dette er også et social-anliggende 
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• kommunerne afventer netop nu udspillet fra den nye nationale 
koordinationsstruktur, hvis første fokus forventes at blive på bl.a. tilbud til 
blinde børn (siden mødet er det udmeldt, at de første to temaer bliver tilbud 
til blinde børn og senhjerneskadeskadeområdet)
• dato for den politiske rammeaftalekonference er nu sat til mandag den 12. 
januar kl. 15.00 – 18.00 . Dialogforum indbydes – programmet kendes 
endnu ikke.

Referatet blev godkendt

Carsten Kissmeyer bød velkommen til Ikast- Brande kommune og 
Skovbjerparken, der rummer boliger for 29 borgere med autisme, herunder 
bofællesskaber Enghavevej for unge, aktivitetscenter og STU.

Derudover har kommunen følgende tilbud: 
• Bøgehusene med 15 pladser for borgere med alvorlig autisme
• Ørbæklund for borgere med psykiske lidelser 
• Brande Åcenter for multihandicappede 
• Bellisbo i Nr. Snede med pladser til udviklingshæmmede samt 
• Marienlund, der er et bofællesskab for udviklingshæmmede.

Kort introduktion om uddannelsen af velfærdsteknologiagenter og 
netværk v/ Inger-Lise Katballe
Inger- Lise Katballe introducerede mødets tema: Velfærdsteknologi. Ikast- 
Brande kommune har udarbejdet en strategi på dette område, baseret på 
etiske principper om at anvendelsen af velfærdsteknologi skal være baseret 
på viden om hvad der virke såvel som værdighed og respekt for borgeren. 
36 medarbejdere er efteruddannet på DTU og der er netop holdt en 
temadag om emnet.

Derefter præsenteredes de fem projekter:

Enghavevejs projekt metodeplan baseret på app fra Workflowtogo.eu der 
tillader udvikling af interaktiv aktivitetsplanlægning for den enkelte borger.

Bellisbos bevægelsesforstærkende arm, der konkret muliggør,at en borger 
med spastisk lammelse er delvis selvhjulpen i spisesituationer

Birkebos Webr app, der muliggør etablering af lukkede hjem,esider hvor 
beboer og pårørende, venner og personale kan kommunikere om borgerens 
livskvalitet med fokus på det gode liv
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STU'ens babysimulator, der i samarbejde med sundhedsplejen muliggør 
træning af unge i spædbarnspleje og - omsorg

Bøgehusenes QR kode projekt, hvor der i app'en Scanhow kan udvikles 
QR koder med indhold, der er helt tilpasset den enkelte borgerog dermed 
tillader målrettethed såvel som anonymitet og diskretion omkring borgerens 
behov for hjælp og vejledning til fx personlig hygiegne.

Socialtilsynet - Introduktion og status v/Tilsynschef, Ulla B. 
Andersen

Tilsynschef Ulla B. Andersen orienterede om tilsynet, der efter det første 
halve år stadig har fokus på at nygodkende og skabe overblik over de mange 
tilbud

Ullas DIAS er vedhæftet referatet.

Derer travlhed med nygodkendelserne, men målet er, at der snart bliver luft 
til at fokusere på  kvalitet og udvikling.

Eventuelt herunder møder 2015 og tema til næste møde

Mødeplan 2015 blev godkendt: 

• 27. januar  kl. 14.00 -16.30
• 7. september  kl. 14.00 -16.30

Tema for næste møde: Førtidspensions- og flexjobreglerne og deres samspil 
med kommunernes aktivitetstilbud til især unge i flexjob.

Der tages i planlægningen af mødested den 27. januar hensyn til evt. 
vintervejr.

Til kalenderen desuden: Politisk konference mandag den 12. januar kl. 15.00 
– 18.00
 


