
Dagsorden Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 12. august 2019 
 

Deltagere Anders Jørgensen (AJ), Sonja Knudsen (SK), Lise Larsen (LL), 

Denise Masanet (DM), Ole Tonnesen (OT), Søren Skovbak Meinertz 

(SM) 

Emne /Fremstilling  

Godkendelse af dagsorden 

 

Et punkt blev tilføjet, se under: Sundhed 

Referat fra 20. 05. 19 

 

Referatet blev gennemgået kort, via overskrifter. Referatet godkendt. 

Nyt fra PRISK 

 

Intet møde siden sidst. Næste PRISK møde er d. 28/8. 

Nyt fra Solsikken Statusmøder, efteråret 2019: 

- Søren informerede herom. Der savnes i visse tilfælde en § 141 

handleplan. Søren kontakter pågældende borgers kommune. 

GRUS samtaler, efteråret 2019: 

- GRUS samtalen er en gruppesamtale. Søren orienterer herom. 

Traditioner/fester Kan vi genoplive en eller flere af de traditioner, og samtidig fastholde 

at der kun bruges personaletimer på høstfesten? Samtale om ønsker 

om flere fælles fester, muligheder for at holde dette. Eksempel: Sankt 

Hans, hvor flere pårørende deltog. Fremadrettet er der enighed om at 

tænke: anledninger for at skabe fællesskaber. Og vel og mærke 

fællesskaber hvor vi uden brug af ekstra ressourcer kan skabe disse 

fællesskaber. Søren tager punktet med til Stormøde i september 

(Sørens møde med medarbejderne).  

Kerneopgaven + skal og 

kan opgaver 

Søren orienterede herom. Forskellige synspunkter her; bl.a ytringer 

om hvordan opgaverne omkring borgerne varetages i forhold til tid. 

Borgerne ved Solsikken bliver ældre, heldigvis. Men med denne 

stigende aldring, så opleves der at opgaverne bliver mere 

tidskrævende, og hvilke opgaver skal prioriteres som skal og kan 

opgaver. Denise gjorde opmærksom på at ikke alle opgaver kan løses 

af et sted som Solsikken. Der vil være opgaver der kan udvisiteres til 

andre, såsom evt. sundhedsmæssige ydelser og evt rengøring. 

Partsrepræsentation og 

Værgemål 

Hvad er forskellen på Partsrepræsentation og Værgemål?  

Søren orienterede her vedrørende, kontakt Søren har haft til: jurist ved 

Skanderborg Kommune og Familieretshuset (Tidligere 

statsforvaltningen). Søren søgte her yderligere afklaring i forhold til 

de rammer Søren og medarbejdere skal agere ud fra. Herefter samtale 

om emnet. Emnet omhandler også beboernes ret til at blive hørt. 

Samtalen drejede sig også om hvad pårørende kan og bør informeres 

om.  

Arbejdet med sundhed SPARK og værdighedsmidler. Søren orienterede om sundhedsprojekt, 

der vil realiseres i efteråret i Bostederne med fokus på: musik, 

bevægelse og dans. Projektet blev anbefalet af sygeplejerske ved 

Sølund i det arbejde hun lavede via værdighedsmidlerne.  

  



Evt.  

Emner til næste møde.  

Referent.  

 

Det kommende års Lokalrådsmøder planlægge på følgende datoer: Den 20.05, 12.08, 28.10 fra kl. 

16 -18.  

Informationsaften for Pårørende planlægges til den 23.09  

Friluftsgudstjeneste den 25.08 kl. 14-16. 

Høstfest den 02.11 kl. 17-22 

 

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. tlf.75656249  

Mail: soeren.denise@live.dk 

 

Repræsentant fra Månen: Lise Larsen, Skolebakken 11 B, Tønning, 8740 Brædstrup, tlf. 75751641 

 

Repræsentant fra Månen: Anders Jørgensen, Geneesgade 4, 8700 Horsens, mobil 23457902. Mail: 

genees4@stofanet.dk 

 

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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