
Dagsorden Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 28. oktober 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 

 

Godkendt 

Referat fra 12. 08. 19 

 

Intet her 

Nyt fra PRISK 

 

Seneste møde: 28/8. Mødet blev holdt ved Solsikken. Referatet ligger 

på Bostedernes hjemmeside. 

Evaluering af 

informationsmøde  

23. september v. 

Solsikken 

Sonja oplever at mødet, uden dagsorden giver god mening. Ole 

nævner at mødet måske nok er lidt kort, i forhold til, at de pårørende 

også har transport hertil.  

Tidligere har der været et årligt møde med valg til pårørenderådet. 

Næste valg vil være d. 30 marts, 2020 med valg. Søren sender 

invitation ud 14 dage før valget. 

Tidligere har der været en anden form i forhold til pårørendemøder. 

Forslag: en eftermiddag/aften med et oplæg fra en præst, Line 

Rudbæk, vedr.: Sorg og udviklingshæmning. Det foreslås også at 

medarbejdere oplever oplægget fra Line Rudbæk.  

Herudover blev der talt om: sorg ved pårørende ved forandringer 

omkring borgerne ved Solsikken, sårbarhed i samarbejdet mellem 

pårørende og medarbejdere i arbejdet omkring borgerne, Det 

belastende ved at være pårørende og altid være i kontrol, tvivl og 

usikkerhed vedrørende omstillinger for borgerne, et konstant arbejde 

som pårørende i forhold til at hjælpe med til at sikre gode dage, sorg 

ved borgere, borgeres valg i den forbindelse, motivation ved borgere 

med omsorg i sigte. Emnerne under dette punkt er ikke sidste gang vi 

taler om. Pårørenderådet vil på næste møde tage fat i emnet for at 

bringe det videre.  

Forråelse var også et emne der blev talt om, angående forråelse i det 

gode samarbejde mellem pårørende og medarbejdere. Det er så vigtigt 

at vi alle holder den gode tone, så samarbejdet ikke beskadiges.  

Nyt fra Solsikken - Ny social – og sundhedsassistent ved Solsikken:  

  Hvordan fungerer det? Søren oplyser om Lines funktioner og 

opgaver: 

 Medicinansvarlig 

 FMK i CURA 

 Generelt et sundhedsmæssigt fokus på borgerne 

 Morgen og Mælkevejen 

Pårørenderådet vurderer at det er godt at Line er ansat. 

 

 



- Kerneopgaven ved Solsikken: Hvorfor? Hvordan? Hvad er 

meningen? (se referat fra sidste møde). 

Fælles proces med fokus på beskrivelse af Kerneopgaven: 

Fordele?: Fælles retning, tydeliggørelse. Fokus på borgerne. 

 

- CURA: Vores nye dokumentationsredskab: Fordele og udfordringer: 

 Bedre redskab med flere indbyggede fordele, ang.: medicin, 

kontakt til myndighed til/fra, opgaverne fastholdes selv ved 

personaleskift 

 

- GRUS: Evaluering af de første samtaler 

 Der fokuseres på: anerkendelse og et fælles samarbejdspapir – 

der forpligter 

 

- Der savnes i visse tilfælde en § 141 handleplan. Søren har kontaktet   

pågældende borgers kommune. Hvor langt er vi? 

 Søren checker op på dette med alle borgere: Mere til næste 

møde 

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 har haft punktet med til Stormøde i september (Sørens møde 

med medarbejderne). Hvor står vi nu? 

 Vi kan forsøge med et jule arrangement med: æbleskriver og 

gløgg, hvor der i hver gruppe skal være 1 pårørende der tager 

ansvaret for æbleskiver og gløgg. Søren laver en invitation 

med tilmelding. Solsikken købe ind til arrangementet. 

Solsikken står for koordineringen og de pårørende står for det 

praktiske. Det aftales at det bliver lørdag d. 7 december.   

   

Evt. Nye datoer for pårørendemøder er fundet 

Buskørsel med borgere: Tidligere måtte borgere betale løbende for 

buskørsel. Denne praksis er ikke længere lovlig, og er ophørt. 

Udgiften til busdrift ligger ved Solsikken. Ole foreslår en delebil 

ordning, som borgerne kan være medlem af. Søren undersøger hvor 

pengene til driften og køb af køretøjer kommer fra. 

Låst dør: Det er oplevet flere gange at en dør til personalerummet er 

låst i flere pauser. Dette er ikke en praksis der skal eksistere, og den er 

på vej til at blive ændret. Dette kan gøres bl.a. ved at holde pausen 

forskudt, hvilket kan sikre den støtte som borgerne har behov for. 

Emner til næste møde. Ledsagerordning 

Partsrepræsentant og værgemål: Generel orientering 

Økonomi: Søren forbereder sig på dette punkt 



Referent. Søren 

 

Det kommende års Lokalrådsmøder planlægge på følgende datoer: Den 3/2, 4/5, 24/8 og d. 2/11 fra 

kl. 16 -18.  

Informationsaften for Pårørende planlægges til den 30.03.2020  

Høstfest den 02.11 kl. 17-22 OBS: ændret til kl. 13 - 18 

 

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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