
Referat fra møde i Lokalrådet for pårørende 

ved Solsikken  
den 14. dec. 2022 kl. 16 - 18 
 

Deltagere 

 

 

 

 

 

Mette Vase, Ole Tonnesen, Dan Mogensen, Marianne Krogh, Denise 

Masanet 

 

 

Emne /Fremstilling 

 

 

 

 

 

Godkendelse af dagsorden 

Valg af ordstyrer og referent.  

 

Ordstyrer Ole 

Referent Denise  

Dagsordens punkter rettes til, efter drøftelse af oplæg fra Marianne, vedr. 

formål  med det lokale pårørenderåd 

 

Konstituering af lokalrådet Solsikken: Formand Ole.  Næstformand 

Denise 

Repræsentanter til PRISK :Ole og Denise 

Repræsentant til Det Centrale Råd:  Marianne 

 

Oplæg fra Marianne 

 
• Hvad er rådets funktion. Fungerer vi som et godt bindeled fra 

pårørende til ledelse, eller ? 

• Groft og lidt provokerende – er vi der mere af navn end gavn. ( 
jeg respekterer det store arbejde nogen har gjort), måske er 
tiden bare nu, at hoppe op i helikopteren og se det hele lidt fra 
oven. 

• Det er rigtig svært at rekruttere pårørende  

• ER der mere konkrete opgaver i forbindelse med emner, som 
nu senest VÆRGEMÅL, hvor vi kan støtte op om personale  og 
ledelse med temaaftner mv. 

 

 

Drøftelse: 

I drøftelsen gøres opmærksom på PRISK  referatet fra det seneste 

dialogmøde med Thomas Hamann,  hvor der er lagt op til drøftelse 

mellem Kontraktholder,  Det Centrale Råd og PRISK. Der vil i starten af  

det nye år blive sat en proces i gang, som er i tråd med de ovennævnte 

spørgsmål fra Marianne. 

Der er erfaring for at Lokalrådet på Solsikken har bidraget til emner og 

temaer til  fællespårørendemøder arrangementer og at der har været god 

tilslutning til disse.  Ligesom Det lokaleråd haft haft opmærksomhed på 

forebyggelse af tab af funktion, sociale aktiviteter, traditioner beboerråd 

sundhed og dagligdagen. 

 

I rådets nuværende konstellation er der Ole og Denise som har siddet 

længst. 

Siden 2019 har der været 5 ledere på Solsikken. Der har været nedlukning 

pga  corona, og udskiftning af Pårørenderepræsentanter.  

Det lokale Råd og pårørende generelt blev i denne periode opfordret til at 

give ledelsen arbejdsro.  

Dette kan potentielt have  haft konsekvenser for indhold og afholdelse af 

lokalrådsmøder.  

 



 

 

 
 

 

Der er enighed om, at gode møder indebærer involvering og medansvar af  

mødedeltagere. Samt at tiden er inde til at se på hvordan- og hvis der skal 

være et råd, hvordan kan- og skal dét så se ud.  

    

 

Referat fra sidste møde 23.08.22 

 

 

Ingen kommentarer 

Drøftelse af perspektiver på 

Solsikkens udvikling fremadrettet 

Ikke drøftet 

Aktiviteter.  

Indkomne forslag om brug af arv. 

  

Ikke drøftet 

Nyt fra Solsikken og Bostederne. 

 

Mette sendte informationsmail ud til Solsikkens pårørende den 

13.december. Der henvises til den mail. Se bilag 1. 

Der har været julehygge på Solsikken, hvor mange pårørende ikke har fået 

invitation hertil. Det er med stor beklagelse fra såvel medarbejdere som 

leder.  

Der har været klovne på besøg. Det var i forbindelse med en konkurrence, 

som Dorte Christoffersen havde deltaget i og vundet. Pårørende har ønske 

om, at også sådanne begivenheder informeres og deles med beboernes 

pårørende, da det giver anledning til gode snakke om beboernes dagligdag 

og aktiviteter.  

Nyt fra Beboerrådet 

 

Mette fortæller, at der fortsat mangler et personale der kan indgå i 

beboerrådet sammen med Søren.  

Pårørende efterlyser dette tiltag, som har bragt mange gode oplevelser 

med sig for beboerne. Bla har beboerrådet været aktive i forbindelse med 

traditioner og festmiddage og der har været fortællinger i beboerbladene, 

som har givet anledning til snakke og smil.   

Nyt fra PRISK 

 

Denise orienterer om seneste møde i PRISK og Dialogmødet.  Der 

henvises til referatet + de to bilag, som ligger på hjemmesiden: 

Bostederne.dk/pårørende/referater/PRISK  

 

De drøftelser bilagene førte med sig, vil komme på dagsorden til det 

næstkommende Dialogmøde.  Emnerne var og er:  

• Strukturændringer og konsekvenser for samarbejdet i de lokale 

råd, mellem pårørende og mellem borgerne på Bostederne.  

• Det gode statusmøde – forpilgtelser og ansvar og med 

pårørende, som vigtige samarbejdspartnere og borgernes 

stemme  

PRISK bevæger sig i øvrigt omkring temaer vedrørende 

Pårørendesamarbejde, ulighed i sundhed, forebyggelse af funktionstab, De 

gode statusmøder, værgemål, samtykke mm 

Nyt fra det Centrale Råd 

Valg af repræsentant til det 

Centrale Råd 

 

På seneste dialogmøde mellem PRISK, Kontraktholder Thomas Hamann 

og chef for Handicap og psykiatri Morten Ilsøe, og leder Anne Marie 

Kruse blev der aftalt at Thomas Hamann vil indkalde PRISK og Det 

Centrale råds medlemmer til samarbejdsmøde omkring samarbejde.  

Der blev i dette lokalrådsmøde besluttet, at Marianne deltager, sammen 

med Ole og Denise.  

Mødedatoer Næste mødedato er den:  

28 februar kl. 16-18 på Solsikken 

 

Med baggrund i Mariannes oplæg, og i den usikkerhed der gives udtryk 

for,  på formål- og den værdi møderne skaber for beboerne på Solsikken, 

blev der aftalt, at der kun  fastsættes denne ene dato. 

Der vil forud for dette møde være afholdt møde med kontraktholder, 

PRISK, og øvrige rådsmedlemmer fra det Centrale Råd.   

 

 

Evt.   



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 er 87 94 21 00  

 

Lokalrådet på Solsikken består af: 

Repræsentant fra Planeten: Ole Tonnesen, Bakkevej 2 b, 8732 Hovedgård,  

Mobil 23 41 78 88.  

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

 

Repræsentant fra Planeten: Dan Mogensen 

Mobil 24420529.  

 

 

Repræsentant fra Stjernen: Denise Masanet, Vesterhøjsvej 17, Egebjerg, 8700 Horsens.  

Mobil 24 40 72 22 

Mail: soeren.denise@live.dk  (næstformand) 

 

 

Repræsentant fra Solen: Marianne Krogh, Vestbirkvej 43, 8752 Østbirk. Mobil 25 12 26 33 

Mail: makrogh43@hotmail.com 

 

Repræsentant fra Månen: Ingen 

 

 

 

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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