
Bruger- pårørendemøde den 1. marts 2023 Solbakken 
 
Deltagere: 
Observatør fra Ældrerådet: Abdel 
Plejecenterleder: Dorte Hammerich 
Virksomhedsleder: Christina Aaberg 
Pårørende: Dorthe Petersen, Rebekka Larsen, Ally D, Palle Lemvig, Torben Hansen, Karin 

Jensen, Karsten Hansen, Anni, Hans, Tina Erhansen, Henrik, Jytte Rasmussen, Anette 
Kristensen, Jens Asmussen. 
 

1. Præsentation af ny ledelse 

Dorte Hammerich ny plejecenterleder på Solbakken fra 1. januar 2023. Dorte er også leder af 
plejecenter Quistgården. Dorte har mange års erfaring som leder indenfor socialpsykiatrien, 
behandlingspsykiatrien og ældreplejen. Dorte har flere uddannelser bag sig, og har 
grunduddannelse som sygeplejerske. 
Christina Aaberg er fra 1. januar 2023 virksomhedsleder for Slagelse kommunes 11 plejecentre. 
Christina har været leder på Blomstergården siden 2015, og har derudover flere års erfaring som 
leder fra andre kommuner. Christina har også grunduddannelse som sygeplejersker. 
 

2. Økonomi 

Solbakken har et fast budget for et år ad gangen. Status d.d. er desværre et merforbrug, som vi er i 
gang med at undersøge. Solbakken skal reducere med små 1.2 million årligt. Det er midler til 
livshistorier, klippekortsordning, ledsagelse, værdig død, aftenvagt og effektivisering. Vi ønsker at 
have fokus på at løse opgaverne på en ny måde, blandt andet ved at inddrage frivillige, tage godt 
imod elever og virksomhedspraktikanter. 
Der spørges indtil normering i aftenvagt. P.t. skal der være 4-5 medarbejdere om aftenen. 
 

3. Kvalitetsstandarder herunder takster 

Der er udleveret nyt aftaleskema på servicepakker.  
Der spørges til servicepakken fælleslokaler vedligehold. Tidligere var det boligadministrationen der 
havde udgiften til indkøb af blandt andet møbler. Nu afholdes udgiften af plejecentret via 
servicepakken.  
Der udleveres pjecen ”Hvad kan jeg forvente”, der beskriver serviceniveauet på plejecentret. 
Dorte orienterer om ændret arbejdsgang i forhold til afhentning og aflevering af hjælpemidler. 
Bortset fra hjælpemidler personalet skal benytte for at udføre pleje, fx plejeseng og lift, så skal 
borgere eller pårørende selv bringe hjælpemidler frem og tilbage. 
 

4. Personalesituation 

Der har været flere langtidssygemeldinger og sygefraværet har det sidste år været på 11,01%.  
Der er gode medarbejdere ansat og der er en lav omsætning af personale (fratrædelser). 
 

5. Valg til bruger- pårørenderåd 

Der er kun en pårørende der ønsker at stille op til brugerpårørenderådet. 
I 2022 blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse om pårørendes ønske om at deltage i 
brugerpårørenderåd eller afdelingsmøder. Der var flest der ønskede afdelingsmøder. 
Vi beslutter at Dorte spørger ud på mail, og der så kommer flere tilkendegivelser. 
Det er meget vigtigt at der gives information og er rum til drøftelser. 
Uanset om der bliver etableret et brugerpårørenderåd eller ej, vil der blive afholdt møder med 
jævne mellemrum. 



 
 

6. Evt. 

Der spørges til justering af information på hjemmeside og ved indgangspartier, skal det ikke 
ændres. Jo det skal tilpasses nuværende serviceniveau. 
 
Der spørges til et bookingsystem til Rickshawcyklen. Dette undersøges med Bente Nørregaard. 

 
 
 
Referent Christina Aaberg 


