
Dagsorden Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

Mandag den 23. august 2021 kl. 16 - 18 
 

Deltagere  Sonja Knudsen (SK), Lise Larsen (LL), Denise Masanet (DM), Ole Tonnesen (OT), Svend 

Lindgaard Olesen (SL), Sabine Marcussen, Mette Vase. 

Emne /Fremstilling  

Godkendelse af dagsorden 

Valg af ordstyrer og referent.  

Ordstyrer:Denise 

Referent:Sabine/Denise 

 

Referat fra 03. 05. 21 Opfølgning fra mødet d. 3/5-21, Ole  havde nogle punkter, som er indarbejdet i 

dagsordenen 

 

Nyt fra Solsikken Der arbejdes løbende på nyansættelser. Der er ansat en ny medarbejder  til rengøringen, hun 

er uddannet massør og har erfaring i at have med mennesker at gøre. Svar på spørgsmål fra 

pårørende, er at det fortsat er rengøringen der varetager personlig pleje opgaver hos 

beboerne om morgenen.  

 

Der har været uanmeldt tilsyn fra Socialstyrelsen. Resultatvil blive taget op på næste 

lokalrådsmøde. Der vil blive udarbejdet rapport over tilsynet.Der har været interview med 

de pårørende der har taget imod tilbuddet  

 

 

Nyt fra Beboerrådet Der er to medarbejdere som er blevet tovholdere for beboerrådet. Det er Jan og Søren. 

Grundet ferie har der endnu ikke været møder i Beboerrådet. Alle borgere tilbydes 

mulighed for at deltage 

 

Nyt fra PRISK  

 

Til drøftelse, fra pårørende Beboernes trivsel, livskvalitet, stresssymptomer, konflikter beboere imellem,  

Pårørende italesætter bekymring for beboerne og kommer med flere eksempler.  

Der er drøftelser og eksempler. Punkterne fletter sig ind i den ”Ånden i huset”, den gode 

tone, kommunikation og samarbejde og tilstedeværelse/fravær af  personaler i afdelingen. 

Ledelsen lytter på punkter fra pårørende, da det vurderes nødvendigt at have et rum for det 

på dette møde. 

Der er tale om flere oplevelser hos konkrete navngivne borgere, som pårørende tager 

udgangspunkt i. 

 

 

Medicinhåndtering og indtagelse, status på utilsigtede hændelser: Pårørende nævner 

eksempler på situationer, der har givet anledning til bekymring og undren.  

 

Tilbuddet følger overordnet procedurer og retningslinjer vedr utilsigtigede hændelser og 

persondataloven.  

 

Tilstedeværelse/fravær af personaler i afdelingerne. Pårørende undrer sig over fravær af 

personale i afdelingerne, og har spørgsmål til pausernes længde og varighed på overlap. 

 

Der blev talt om, at der kan være perioder, hvor personale ikke er til stede, hvor der har 

været behov for tilstedeværelse og indgreb. 

  

 

”Ånden” i huset 

 

Konsekvenser ved sammenlægning af de 4 Bosteder med fælles arbejdsplaner, 

fællesmøder dækning på tværs af Bosteder.  

Der er ikke tale om at medarbejderne skal dække flere matrikler. Spørgsmålet skyldes en 

misforståelse af en andet bosteds referat. 

 

 



Inddragelse af pårørende, hvilke initiativer, ønsker og målsætninger har ledelsen? 

Forventningsafstemning, besvarelse af mails, koordinering af opgaver, økonomi: 

indkøb med/for beboere mm) I det omfang der skønnes muligt og nødvendigt vil 

pårørende inddrages, og der rejses behov for at have dialog om konkrete aftaler mellem 

pårørende og tilbuddet.  

Eksempelvis har team 1 sendt et brev ud til pårørende som måde at skabe et fælles afsæt for 

samarbejde. Dette ønskes også sendt ud til resten af huset.  

Pårørende anerkender dette tiltag, som understøtter interessen for beboernes livshistorie, 

den gode tone og kommunikation,  og  som  baner vej for dialog mellem pårørende og 

personale. Mailen indeholdte konkrete og særdeles relevante spørgsmål  knyttet til 

dagligdagen, praktiske opgaver og netværk.  

 

Hjemmedage/Bostøtte: hvor ofte? hvor mange timer pr. gang? Indhold og kontinuitet 

i personale og struktur. 

Bostøttedage tilrettelægges på teammøder. Her stræbes efter at skabe mest muligt 

forudsigelighed i kommende opgaver hos den enkelte borger.  

 
Der nævnes at der skal revideres på opfattelsen af hjemmedage f.eks er det ikke 

ensbetydende med at skulle på cafe. 

 

Fra pårørendeperspektiv er der mange måder at modtage Bostøtte på igen drøftes at der må 

sættes mere fokus på Bostøtte, træning og fastholdelse af funktion i møderne med 

sagsbehandler. I samme drøftelse nævnes  Ø-tid. 

Ø-tid efterlyses,  det var én til én kontakt med et udvalg af aktiviteter på beboernes præmis 

og ønsker. 

 
Den gode tone i kommunikation og 

samarbejde.  

Arrangement med oplægsholder 

for pårørende og medarbejdere 

Den gode tone og kommunikation har været gennemgående i de øvrige emner på 

dagsordenen.  

Svend har etableret kontakt til konsulent Anette Højmann. Dato og tidspunkt sendes ud til 

alle pårørende.  Det er en invitation til pårørende og medarbejdere. 

 

Der opfordres til, at pårørenderådet drøfter med pårørende på Solsikken behov for at sikre 

den gode kommunikation, og at ledelsen gør det samme med Solsikken Således sikres en 

fælles platform for det gode samarbejde. 

 

 

 

 

Frivillighed på Solsikken 

 

Der vil blive kalendersat nogle konkrete aktiviteter på Solsikken som frivilligheden er med 

til at understøtte .Der vil være mere fokus på frivillighed i samarbejde med 

frivillighedskoordinatorne på Solsikken. 

 

Pårørende har  ønske om at frivillig ambassadører på Solsikken deltager i lokalrådsmøder.  

Intentionen er at støtte op om frivilligheden, udbrede initiatiaver og aktiviteter der kommer 

beboerne på Solsikken til gode. Der var drøftelse af opbakningen og samarbejde omkring 

frivilligheden mellem frivillige, medarbejdere, ambassadører, beboere og pårørende.  

Kommende møder, arrangementer. 

Informationsaften, planlægning, 

dato: 

Der vil i september være budget møde med boligforeningen. Information om dato sendes ud 

til alle pårørende 

Der skal på samme møde findes repræsentanter til lokalrådet fra Solen og Bofællesskabet 

 

I oktober, dato følger, oplæg omkring det gode samarbejde  og kommunikation 

 

Høstfest i november, dato følger  

Reetablering af traditioner   Det forventes at der kan holdes høstfest i november. Der er aftaler omkring leje af lokaler 

der er nødvendige at få på plads.  

Der vil løbende komme flere aktiviteter, som følge af færre corona restriktioner 

Evt.  Opfølgning fra mødet i maj: 

Kommunikation og samarbejde 

GDPR vedr. brug af navne, dagsstruktur  og orientering om særlige begivenheder: 

Denise har været i dialog med datatilsynet, som forholder sig overordnet til indsendte 

konkrete beskrevne tilfælde.  



Medarbejdere undervises i GDPR og datasikkerhed overordnet centralt fra, hvor svar fra 

datatilsynet ikke stemmer overens med krav om håndtering centralt fra. 

 
Pårørende oplever,  at reglerne tolkes så snævert at samarbejde og kommunikation er 

vanskelig og besværliggjort, i en sådan grad at det påvirker beboernes dagligdag og trivsel. 

Datatilsynet har forholdt sig til de indsendte konkrete eksempler fra hverdagen, hvor en del 

af svaret er at det generelt  ikke er hensigtsæssigt at reglerne fortolkes så snævert at  helt 

almindelige og fornuftige hverdagssituationer i praksis besværliggøres unødigt.  

Pårørende udtaler et  behov for at skabe rum, for  medarbejderne til kontinuerlig drøftelser 

af dilemmaer og situationer, der potentielt kan være i strid med GDPR eller som kan give 

anledning til tvivl hos den enkelte medarbejder. 

 

Emner til næste møde.  

 

Dette års Lokalrådsmøder planlægge på følgende datoer: Den 3/5, 23/8 og 8/11 fra 16:00-18:00 

Informationsaften for alle pårørende planlægges til september hvor Boligforeningen kommer og 

fremlægger budget og besvarer eventuelle spørgsmål. Dato følger  

 

Vi vil fortsat opfordre til at I benytter jer af de direkte mobil numre til grupperne: 

Månens mobil-tlf. 30366220,  

Stjernens mobil-tlf. 30366222,  

Solens mobil-tlf. 30366223  

Planetens mobil-tlf. 30508421 

Bofællesskabet mobil-tlf. 21601052 

Nattevagtens tlf. som også bliver brugt af Flyvervagten mobil-tlf. 24415690 

Oprindelige tlf. numre vil kunne benyttes som hidtil. Før kl. 15 er det det nemmest at træffe nogen 

på fastnet tlf. som der ikke er ændret på.  

 

Pårørenderådet består af: 

Repræsentant fra Stjernen: Sonja Knudsen, Kirkedalen 16, 8660 Skanderborg, tlf. 75782350, mobil 

21382348. Mail: kirkedalenknudsen@gmail.com 

  

Repræsentant fra Planeten: Ole Tonnesen, Bakkevej 2 b, 8732 Hovedgård, tlf. 75661625, mobil 

23417888. Mail: ot.bakkevej@gmail.com (formand) 

 

Repræsentant fra Stjerne: Denise Masanet, Vesterhøjsvej 17, Egebjerg, 8700 Horsens. Mobil 2440 

7222 

 

Repræsentant fra Månen: Lise Larsen, Skolebakken 11 B, Tønning, 8740 Brædstrup, mobil 

40191650 

 

NB: Lise har ikke mail. Al information lægges hos hendes søn, Karsten. 

 

Hvis I ikke allerede får referatet via mail, kan I få det ved at sende jeres mail adr. til  

solsikken@skanderborg.dk. 
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