
 

 
Pårørenderåd på Solbakken 

Navn / adresse: Indtrådt 
Irene Abrahamsen 
Smedevænget 14, lejlighed 28 
7361 Ejstrupholm 

(Indtrådt maj 2017) 

Søren Simonsen 
Tykskovvej 24 
7361 Ejstrupholm 
Tlf. : 75 77 24 34 

(Indtrådt 22.06.11) 

Conny Mortensen 
Nygade 10, Thyregod 
7323 Give 
Mobil: 2532 7741 
Mail: conny-m@mvb.net 

(Indtrådt d. 22.10.15) 

Hanne Breinbjerg 
Ikast 
Mobil: 3025 3501 
Mail: hanne@breinbjerg.dk 

(Indtrådt juni 2016) 

Sygeplejerske på Solbakken 
Berit Myllerup Gjørret 
Mail: begjo@ikast-brande.dk 

 

Leder på Solbakken  
Linda Kjærskov Pedersen  
Tlf: 9960 5721 
Mail:  

 (Pr. 01.11.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Rådet er sammen sat af minimum 3 pårørende samt 1 person der har sin gang i huset. Der 
kan også deltage 1 – 2 beboere. Desuden deltager 1 medarbejderrepræsentant samt 
lokallederen. Rådet er sammensat af frivillige og der er ikke valg til rådet. Når en 
pårørende ønsker at træde ud af rådet, spørger lokallederen en anden. 

 
Formål: 
At øge beboernes og pårørendes medindflydelse i dagligdagen på aktivitets- og plejecentret. 
Rådet fungerer som et forum for dialog mellem ledelse, beboere, pårørende og personale, 
om hverdagen på plejecentret. 
At der er en drøftelse af ønsker omkring stort og småt og evt. nye tiltag, til glæde for 
beboere,  pårørende og ledelse. 

 
Mødestruktur: 
Der er aftalt at der indkaldes til møde min. x 2 årligt ( forår – efterår ) Lokalleder 
indkalder og  laver dagsorden til mødet. 
Medlemmer af rådet kan til en hver tid bede om yderligere møder efter behov 
Rådet indkaldes til møde med Sundheds – og omsorgsudvalg x 1 årligt der ligger i efteråret. 

 

 

 
 

Pårørende rådet ønsker, at alle pårørende henvender sig om både stort og småt. Det er 
deres opfattelse, at, for at vores kære, der bor her på hjemme kan have det allerbedst, er 
det vigtigt  for ledelsen og medarbejderne at få tilbagemeldinger. Alle der har en oplevelse 
på den ene  eller anden måde, kan være med til at forandre, når dem der kan forandre 
tingene, får det at  vide. 

 
Pårørende rådet d. 22/10 2015 
Revideret d. 10.06.2016, 15.09.2017 og 08.05.2019 og 30.09.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvad kan pårørenderådet kontaktes omkring? 

 
Pårørenderådets opgaver på Solbakken 


