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Fælles Pårørendemøde på Sølund 05.11.19

Omkring 50 pårørende mødte op til årsmødet, hvor konstitueret Landsbyleder 
Anne-Marie Kruse og områdeleder Elin Daugaard havde arrangeret årets 
temaer. Mange faglige ledere og områdeledere var også mødt op til mødet... 

Udvikling af et mere lokaltbaseret 
pårørendesamarbejde 
Udviklingsmål for landsbyen Sølund 2020 
Alle har en stemme - alle har en historie 

Arrangørerne havde skabt nogle hyggelige rammer for 
mødet, hvor der blev serveret sandwicher og kaffe og 
kage. Mødet startede kl. 19.00 og sluttede kl. 21.30. Der 
var generelt en rigtig god stemning og stor talelyst under 
hele mødet. 


Udvikling af et mere lokaltbaseret pårørendesamarbejde 
En måneds tid for mødet havde alle pårørende modtaget et elektronisk spørgeskema på 
mails, hvor temaet var pårørendes oplevelse af inddragelse i samarbejdet med personale, 
faglig leder og øverste ledelse. 




Anne-Marie Kruse gennemgik og kommenterede 
spørgeskemaundersøgelsens resultater og indhold. 


Af de udsendte 234 skemaer blev 163 (70%) returneret 
besvaret helt eller delvist, hvilket må siges at være 
tilfredsstillende. 


Generelt var de mest positive svar på undersøgelsens 
følgende områder:

1.Hvorledes pårørende følte sig imødekommet; (4,13 af 
5 mulige)

2.Kvaliteten af dialogen med ansatte og faglig leder; 
(4,05 af 5 mulige)

3.Ansattes respekt overfor pårørende; (3,98 af 5 mulige)


Generelt var de mest negative svar på undersøgelsens følgende punkter:

1. Ensartet forståelse af rammerne for samarbejde; (3,69 af 5 mulige)

2. Informationsniveau om boenheder og Sølund; (3,57 af 5 mulige)

3. Tryghed ved at kontakte øverste ledelse ved uenighed/utilfredshed; 3,52 af 5 mulige)




Du kan finde resultaterne af skemaundersøgelsen vedlagt - herunder, måske mest 
interessant, de mange kommentarer, som de pårørende supplerede deres svar med. 


I en videreudvikling af pårørendesamarbejdet vil ledelsen fremover også have fokus på 
følgende områder. 


1. Nyhedsbreve også med fokus på overordnede temaer, og hvor ofte?

2. Fortsat fokus på lokalt samarbejde med beboerne i centrum. 

3. Initiativer på tværs af boenhederne.

4. Andre forslag?


Anne-Marie Kruse opfordrede herefter mødedeltagerne om at diskutere, hvad man kunne 
tænke sig, at der også kom fokus på? Der var herefter en livlig snakken rundt omkring 
bordene, og der var flere pårørende, der tog ordet. 


Mange var optaget af den kommende ansættelse af en ny landsbyleder. Flere udtrykte 
skuffelse over flere års manglende fokus fra øverste ledelse på beboernes og de 
pårørendes trivsel og ikke mindst de pårørendes (manglende) indflydelse. Flere gjorde 
opmærksom på, at det er meget vigtigt, at Pårørendeforeningen bliver inddraget i et 
samarbejde med øverste ledelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er fokus på det nære 
samarbejde i boenhederne. 


Anne-Marie Kruse blev også opfordret til, at 
Pårørendeforeningen bliver optaget i 
ansættelseskommissionen, som skal vurdere og 
ansætte den nye Landsbyleder. Det vil blive 
forsøgt. 


Flere gav udtryk for bekymring for Sølund’s 
fremtid med de vedvarende besparelser, og 
fremhævede, at netop Pårørendeforeningen kan 
tage den politiske diskussion med byrådet og 
andre. Flere beklagede lukning af Snoezelhuset. 


Andre var utrygge ved fremtiden for de gamle pavilloner. Hvad skal de bruges til, og kan 
det ske i harmoni med Sølund’s beboere?


Der var også ønsker om, at de pårørende arrangerede aktiviteter, hvor Skanderborg-
borgere inddrages. 


Udviklingsmål for landsbyen Sølund 2020 
Anne-Marie Kruse fortalte kort om udviklingsmålene, som er aftalt med Skanderborg 
Kommune for 2020. De primære mål er øget fokus på Gentle Teaching på Sølund. 


Udviklingsmålene vil blive offentliggjort, når de er færdigbehandlet. Pårørendeforeningen 
vil publicere dem på sin hjemmeside, når de er tilgængelige. 


Alle har en stemme - alle har en historie 
Elin Daugaard holdt herefter et indlæg om indhold og den store betydning for vores 
beboere og de ansatte, at hver enkelt beboer har en skriftlig dokumentation med fotos af 
beboerens egen livshistorie. Det er livshistorien, som udgør beboerens identitet, 



personlighed og det unikke menneske, beboeren er, og 
som gemmer forklaringen på beboerens adfærd og 
temperament mv. 


Det er kort fortalt en beskrivelse af beboerens 
livsforløb i alle detaljer - herunder f.eks. forklaringen på 
årsagen til beboerens handicap, Familiebegivenheder, 
interesser, familierelationer, venner, opvækst, ungdom, 
beboerens favoritter blandt mennesker og også de 
ansatte og meget, meget mere...


Situationen er, at mange beboere idag ikke har en 
sådan nedskreven livshistorie, men som kan laves hen 
ad vejen i boenhederne. 


John’s livshistorie i Hus1 

Anne Brandt Ladefoged fra Boenhed 2 fortalte 
en gribende historie om John, som ankom til 
Hus1 for ca. 15 år siden. 


John havde igennem 54 år boet sammen med 
sin familie i et stort hus i Aarhus-området, og 
havde i al den tid haft et godt og 
begivenhedsrigt liv. John havde også gået på 
Rudolph Steiner Skole. Da hans mor blev 
alderssvækket, og kom på plejehjem, flyttede 
John med, men måtte flytte på Sølund, da hans 
mor senere døde. 


Med sig til Sølund havde John flere mapper med beskrivelser og fotos fra sit liv, som var 
af stor værdi og nytte for de ansatte på i Hus 1. 


Men John var knuget af sorg, og kun få ansatte fik lov til at komme tæt på John, og det 
hjalp John’s livshistorie i mapperne med til. John havde heldigvis et sprog, så John kunne 
fortælle, hvorfor han var ked af det. Anne fortalte, at der gik hele 6 år før John langsomt 
lod andre ansatte komme tæt på ham. Så John stortrives heldigvis idag. 


Pårørendeforeningen siger tak for et fint arrangement...
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