Referat fra konstituerende Centerrådsmøde 20. september 2011

Til stede:
Beboerrepræsentanter:
Britt Jensen, Blok A
Vagn Rud Nielsen, Blok D, 2. Sal
Christian Rahbek, Sct. Annæ
Pårørenderepræsentanter:
Kai Egon Nielsen
Grethe Hedegaard
Suppleant Kirsten Andersen
Medarbejderrepræsentanter:
Aktivitetsmedarbejder Tina Knak
Afdelingsleder Charlotte Aagaard
Centerchef Jesper Holbæk

Oplæg af Psykolog Solveig Roepstorff
Referent Bente Møllmann

Dagsorden:
1. Konstituering af Centerrådet
2. Generel orientering fra
1.1 Beboerrepræsentanterne
1.2 Centerchefen
3. Gensidig information
4. Pårørendesamarbejdet, oplæg ved Psykolog Solveig Roepstorff fra HR-staben

5. Punkter på vej
6. Eventuelt
7. Dato for næste møde
Centerrådets medlemmer præsenteres for hinanden.

Ad. 1
Jesper byder velkommen, og forespørger, om dagsordenen kan brydes i forhold til oplæg fra
Solveig Roepstorff. Dette er der ingen indvendinger mod.
Solveigs oplæg flyttes derfor frem på dagsordenen.
Solveig er psykolog i Center Amagers HR-stab. Solveig deltager i Centerådsmødet for at informere
om, at Center Amager for nærværende arbejder med en optimering af introduktionen af nye
pårørende i forbindelse med nyindflytninger og interne flytninger af beboere. Arbejdet er igangsat
med udgangspunkt i Borgerrådgiverens rapport fra primo 2011, som indeholdt en anbefaling om,
at der løbende indhentes tilbagemeldinger fra nye pårørende om deres oplevelse af
introduktionen, og at disse tilbagemeldinger jævnligt opsummeres og drøftes i Centerrådet.
Solveig har, på baggrund af samtaler med udvalgte pårørende og kontaktpersoner i Center
Amager, produceret et forslag til en huskeliste til kontaktpersonernes kontakt til de pårørende i
forbindelse med nyindflytninger og interne flytninger. Endvidere arbejdes der for nærværende på
udformning af et spørgeskema, som løbende skal sendes til nye pårørende. Det er hensigten, at
besvarelserne af disse spørgeskemaer skal opsummeres og drøftes i Centerrådet fx 1 gang årligt.
Solveig spørger, om pårørenderepræsentanterne er interesserede i at bidrage med kommentarer
til forslaget til huskeliste og spørgeskema. Dette er pårørenderepræsentanterne interesserede i.
Christian vil også gerne bidrage, hvis der er behov herfor. Solveig er rigtig glad for dette, og vil lade
høre fra sig, når hun er længere i forløbet. De pårørende er også velkomne til at kontakte Solveig,
såfremt de har spørgsmål.
Solveig forlader mødet.
Grundet mødets konstituerende karakter, vil dagsordenen ikke følges kontinuerligt.
Jesper fortæller om Center Amagers dannelse pr. 1. januar 2011, og baggrunden for
konstitueringen af et nyt Centerråd. Center Amager er en konsekvens af en ny inddeling, ud fra
geografiske kriterier, af socialpsykiatrien i Københavns Kommune. Den nye inddeling svarer til
inddelingen af myndighedscentrenes distrikter i kommunen.

Center Amager består af Sundbygård med 4 boenheder, boenhederne Sct. Annæ og Sundbyhus
samt værestedet NABO, som også har 5 boliger. Administration og centerledelse befinder sig
geografisk på Sundbygård.
Året 2011 er og har været meget præget af denne nye organisering, både administrativt,
økonomisk og for beboernes og medarbejdernes hverdag.
Netop den geografiske spredning af Center Amagers boenheder har været afgørende for
beslutningen om, at valget til det nye Centerråd blev foretaget i valggrupper, for at sikre en så
bred repræsentation som muligt.
Sct. Annæ og Sundbyhus er såkaldte § 107 tilbud i henhold til Serviceloven, hvor boenhederne på
Sundbygård er § 108 tilbud. Dette giver visse forskelle i ydelserne. NABO er for nærværende en
selvejende institution, hvad gør, at stedet har sit eget budget, og juridisk er styret af en bestyrelse.
Center Amagers samlede budget er på ca. kr. 76 mio.
Grethe spørger, hvem der kommer i værestedet NABO. Jesper svarer hertil, at det er både
beboere fra Amagers boenheder og andre borgere, der ønsker at benytte sig af det. Christian
fortæller, at han fast, sammen med andre beboere fra Sct. Annæ, spiller fodbold med brugerne fra
NABO en gang ugentligt.
Jesper spørger til pårørenderepræsentanternes tanker om deres repræsentantskab i Centerrådet.
Grethe fortæller, at hun er meget interesseret i psykiatrien i almindelighed, og i, at hendes
pårørende får et så godt ophold i en så god bolig som muligt i Center Amager.
Christian er interesseret i den generelle udvikling af socialpsykiatrien, han er nysgerrig i forhold til,
hvordan beboernes hverdag kan blive så god og stabil som mulig, med de vilkår og økonomiske
rammer der nu en gang er. Det er hans opfattelse, at alle de nedskæringer og organisatoriske
ændringer der har været den seneste tid, har medført en usikkerhed og nervøsitet hos både
beboere og medarbejdere.
Kirsten har et ønske om at blive klogere på, hvad der foregår bag alt det daglige arbejde i
boenhederne. Det er hendes indtryk, at hendes pårørende har det godt på Sct. Annæ, men hun
føler, at det kan være vanskeligt, at holde sig helt opdateret med præcis hvad der sker. Kirsten har
også et ønske om afholdelse af flere sociale sammenkomster i boenhederne, dette kunne måske
medvirke til at eliminere den usikkerhed, som hun fornemmer hos både medarbejdere og beboere
grundet nedskæringerne og nye organiseringer.
Kai fortæller, at han har et ønske om, at Center Amager drives så godt som muligt.
Britt synes, at hendes repræsentantskab giver mulighed for, at hendes stemme og beboerne som
hun dagligt omgås, bliver hørt, hvilket hun sætter stor pris på.
Tina giver udtryk for, at Centerrådet er et unikt forum at få en god dialog om, hvordan
medarbejdere, beboere og pårørende kan samarbejde til beboernes bedste. Tina er i øvrigt, ud
over hendes ansættelse som Aktivitetsmedarbejder, tillidsrepræsentant for Social- og
sundhedspersonalet i Center Amager, hvorfor hun løbende har sin gang i alle boenheder i centret.

Grethe spørger, hvornår Aktivitetsområdet åbner for beboerne. Jesper svarer hertil, at han
desværre ikke kan svare præcist på det. Den udskudte åbning skyldes fund af fejl og mangler i
forbindelse med overleveringsforretningen. Endvidere afventes etablering af alarmsystemer i
området. Jesper ønsker ikke at åbne området, før alt er i orden, uanset at det er forsinket indtil
videre i en måned. Jesper er i øvrigt meget positiv i forhold til både byggeriets forløb og dets
udformning. Pårørenderepræsentanterne rundvises i området i forlængelse af mødet.
Der er i 2011 ikke budget til at ansætte fast personale i området, hvad for nærværende sætter en
begrænsning for, hvad området kan drive af organiserede aktiviteter.

Jesper orienterer om sagsgangen for afholdelse af centerrådsmøder. Mødedatoen aftales som
udgangspunkt under det forudgående møde, og i god tid forinden rundsendes en foreløbig
dagsorden til alle medlemmer. Når fristen for indsendelse af punkter til dagsordenen er
overskredet, fremsendes en endelig dagsorden til alle medlemmer.
Når mødet er afholdt, udarbejdes et referat, som sendes til godkendelse hos mødets deltagere.
Når referatet er godkendt af deltagerne, bliver det publiceret i boenhedernes pårørendemapper,
på Center Amagers hjemmeside og sendt til de medlemmer og/eller suppleanter, som ikke har
deltaget i mødet.
Såfremt man har forfald til et møde, skal Bente kontaktes i så god tid som muligt, således at der er
størst chance for, at der kan indkaldes en suppleant i stedet. Bente kan kontaktes på mail;
km33@sof.kk.dk eller telefon 33178259.
Der skal udpeges et formandskab for Centerrådet. Som det fremgår af kommissoriet, skal
Formanden vælges blandt de tre beboerrepræsentanter og næstformanden vælges blandt de tre
pårørenderepræsentanter. Jesper henstiller til, at pårørenderepræsentanterne forinden næste
møde snakker sammen om, hvem der kunne tænke sig at kandidere til næstformandsposten.
Tidspunktet for mødets afholdelse debatteres, der er enighed om at mødet som udgangspunkt
afholdelse torsdage kl. 14-16. Næste møde afholdes 24. november 2011 kl. 14:00 til 16:00 i Center
Amagers konferencelokale.

Jesper bemærker i øvrigt, at alle boenheder i Center Amager har en rød pårørendemappe, hvori
der blandt andet er kontaktoplysninger på pårørenderepræsentanterne i Centerrådet. Jesper
beder om, at alle meddeler Bente, hvilke kontaktoplysninger de ønsker publiceret i
pårørendemappen.

Charlotte fortæller, at hun er afdelingsleder på Sundbyhus, der er en boenhed med pt. 19 beboere
beliggende på det tidligere Sundholm. Pr. 1. januar 2012 udviddes antallet af pladser med 8 § 108
pladser, Charlotte fremviser tegninger af byggeriet, som vil betyde, at Sundbyhus får råderet over
hele ejendommen. For nærværende forventes byggeriet klar til indflytning 1. februar 2012. De nye
boliger får eget toilet og køkken, der bliver dog også etableret et fælleskøkken. De 8 pladser er

reserveret til misbrugende beboere, som ønsker at arbejde med harmreduction, men ikke
nødvendigvis har et ønske om at komme ud af deres misbrug. Charlotte er meget positiv overfor
byggeriet, både for så vidt angår kvaliteten af moderniseringen og udformningen af dette.
Charlotte arbejder aktuelt tæt sammen med Center Amagers centerledelse om at formulere
formålet med tilbudet. Det er hensigten, at beboere fra en boenhed med samme formål på det
tidligere bocenter Hedelund, skal flytte samlet ind i de nye boliger. De nye beboere har været på
besøg og besigtige området med deres kontaktpersoner.
Jesper tilføjer, at der er to kontaktpersoner fra det tidligere Hedelund, som overflyttes til Center
Amager samme med beboerne, og der arbejdes for nærværende med ansættelse af yderligere to
kontaktpersoner.
Der er enighed om, at det ser rigtig godt ud.
Jesper orienterer fra den igangværende byggeproces på Sundbygård, og fremviser tegninger af det
nye byggeri, som skal erstatte den nuværende Blok C. For nærværende er den indvendige
nedrivning af Blok C påbegyndt, blokken skal erstattes af et nyt byggeri beliggende samme sted
fysisk, som skal huse de nuværende beboere fra Blok D. Efterfølgende er det hensigten, at Blok D
skal nedrives, og at der på grunden skal opføres almennyttige boliger uden sammenhæng med
Center Amager. Det som i dag er parkeringsplads, vil blive til en reel vej, og der vil blive åbnet for
adgang til villavejene i bunden af Sundbygårds nuværende matrikel. Den nye Blok C vil komme til
at bestå af 2-værelses lejligheder med eget køkken og badeværelse.
Processen omkring nedrivningen har vist sig mere omfattende end først antaget grundet fund af
kemikalier og andre giftige stoffer. Der afventes derfor en politisk godkendelse af en ny bevilling.
Dette har medført, at nedrivningen er blevet forsinket en smule.
Det er hensigten, at til- og frakørsel til byggepladsen bliver via brandvejen, som er bag ved
Sundbygård. Dette for at få så få gener som muligt af processen.
Udfordringen er for nærærende at opretholde en almindelig drift af Blok D i den kommende
situation, hvor Blok C forsvinder. Uanset alle vil gøre, hvad de kan for at eliminere generne af
moderniseringen, kan det desværre ikke undgås, at nogen kan finde sig generet af det.
Byggeriet kommer til at indeholde to boenheder med hver 24 pladser, fordelt på tre etager, som
de nuværende blokke. Alle lejligheder i stueetagen får egen indgang. Dette er både
pladsbesparende, og med til at give en følelse af en selvstændig almindelig bolig.
Byggeriet forventes færdigt om ca. 1½ år.
Christian spørger til, hvad en bolig i den nye Blok C kommer til at koste for beboeren. Det kan
Jesper desværre ikke svare på konkret, idet betalingen er afhængig af indtægt, boligsikring osv.
Borgere der får pension, bør dog ikke få problemer med at betale huslejen. Hvis andre beboere,
end dem som allerede bor i Blok D, og derfor automatisk får tilbudt en lejlighed i den nye Blok C,
ønsker en bolig i det nye byggeri, skal de sammen med deres kontaktperson udarbejde en
ansøgning, og i fællesskab planlægge hvad der skal arbejdes med, før at den enkelte er klar til en
sådan mere selvstændig boform. Man skal dog være visiteret til et socialpsykiatrisk botilbud, før

man kan komme i betragtning til en bolig. På forespørgsel fra Kai oplyser Jesper, at der både er
beboere der er på kontanthjælp og beboere der er på førtidspension i Center Amager.
Christian spørger til, hvordan beboerne på Sct. Annæ skal forholde sig til de meget utætte vinduer,
der er på Sct. Annæ. Jesper anbefaler Christian at tage emnet op i beboerrådet, og så vil Jesper
undersøge det nærmere. Udfordringen ved Sct. Annæ er, at bygningsmassen er lejet af en privat
udlejer, og det derfor er en eksterne part, der i udgangspunktet skal forestå en eventuel
modernisering.

