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Formål:  
At styrke samspil, samarbejde og dialog mellem beboere, deres pårørende, medarbejdere og 
ledelse i Landsbyen Sølund. 
 
Hvilke pårørende og medarbejdere indgår i et pårørendesamarbejde: 
Beboernes, til hver en tid, nærmeste pårørende, og de medarbejdere og ledere, der til hver en tid 
agerer omkring og på vegne af beboerne – herunder samtlige ledelseslag i Landsbyen Sølund. 
 
Baggrund: 
Familie og venner har en betydningsfuld rolle i menneskers liv. De er med til at forme vores liv, og 
er en del af vores historie og identitet. 
For mange af Landsbyen Sølunds beboere er det vigtigt, at medarbejdere og de pårørende 
bidrager til at understøtte og udvikle relationen mellem pårørende og Landsbyen Sølund.  Det er 
derfor vigtigt, at pårørende føler sig velkomne og anerkendt af medarbejdere, når de er på besøg 
hos en beboer i landsbyen, og når pårørende aktivt spiller ind i beboernes liv.  Når samspillet 
fungerer optimalt, skaber det øget tryghed for og tillid hos både beboere, pårørende og 
medarbejdere, og som sådan understøtter det beboernes trivsel og livskvalitet. 
 
 
 

1. Praksis for det overordnede formaliserede pårørendesamarbejde: 
 
Nærmeste pårørende modtager minimum 2 gange årligt eller efter behov et lokalt nyhedsbrev fra 
den lokale faglige leder i den boenhed, hvor deres pårørende bor.   
 
Nærmeste pårørende inviteres 2 gange årligt til et lokalt pårørendemøde (i deres respektive 
pårørendes boenhed eller område), hvor lokale og/eller områdemæssige emner og 
problemstillinger informeres om og drøftes. 
 
Alle nærmeste pårørende inviteres én gang årligt til et fælles og tværgående 
pårørendearrangement af Landsbyen Sølunds øverste leder. Her vil der blive informeret og 
inviteret til dialog om generelle og overordnede emner og spørgsmål af relevans for alle 
pårørende i Landsbyen Sølund. 
   
Alle pårørende vil desuden løbende blive indbudt til at deltage i og afvikle lokale og fælles fester, 
lokale sammenkomster og udflugter, der hvor der måtte være opbakning og tilslutning til dette.  
 
Ligeledes vil Landsbyen Sølund til hver en tid, om muligt, bakke op omkring pårørendeinitiativer 
både lokalt og på tværs af boenheder, som understøtter beboernes liv og trivsel og/eller 
understøtter pårørendes muligheder for og indsigt i at varetage og udvikle en aktiv 
pårørenderolle.   
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2. Praksis for det individuelle pårørendesamarbejde: 
 

1. Mødet med pårørende. 
 
Det er værdifuldt, at den pårørende mødes med åbenhed og respekt og oplever sig 
velkommen. 

 

Derfor er det god praksis at: Det gør vi: Det viser sig ved at: 
(hensigten) 

At informationer om 
landsbyen Sølund og 
beboerens respektive boenhed 
er tilgængelige og opdaterede 

Medarbejdere og lokale ledere 
informerer løbende pårørende 
om det til en hver tid relevante 
informationsmateriale – 
herunder hvor det forefindes. 

Den pårørende oplever, at 
have overblik, og ved hvor og 
hvad der forefindes af relevant 
information/materiale om 
Landsbyen Sølund og deres 
respektive boenhed. 
 

At medarbejdere og evt. faglig 
leder tilstræber at tage imod 
pårørende, når de kommer på 
besøg i deres pårørendes 
boenhed/hus.  

Medarbejdere møder i det 
omfang det er muligt, 
pårørende ved at være 
imødekommende og gøre sig 
synlige og tilgængelige. 
  
 

Den pårørende føler sig godt 
modtaget, og oplever at man 
kan komme i kontakt/dialolg 
med medarbejdere. 
 
Det er klart for pårørende 
hvem der er på arbejde i deres 
pårørendes boenhed  

At der er fornøden tid til at 
tale med pårørende, når der er 
behov for det. 

Medarbejdere giver sig tid til 
at lytte og besvare spørgsmål. 
Hvis de daglige gøremål gør 
det svært i nu´et, tages der 
initiativ til samtale på et egnet 
tidspunkt. 

Den pårørende føler sig 
imødekommet og hørt. 
 

Det er god praksis at inddrage 
de/den pårørendes viden og 
ressourcer, i det omfang det 
ønskes af den pårørende 

Medarbejdere har fokus på, at 
den pårørende kan bidrage 
med noget, ingen andre kan, 
vedrørende beboerens 
kulturelle baggrund, historie,  
normer, og værdier. 
 

At den på pårørende føler sig 
inddraget og respekteret.  
 
Medarbejdere får oplysninger 
til gavn for samarbejdet med 
beboeren og pårørende 
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2. Rammer for samarbejdet 
 

Det er vigtigt, at de/den pårørende og medarbejderne er enige om rammerne for 
samarbejdet om beboerens liv.  

 

Derfor er det god praksis at: Det gør vi: Det viser sig ved at: 

Forventninger mellem 
pårørende og boenhed er 
afstemt. 

En formaliseret og løbende 
dialog om, hvordan pårørende 
og medarbejdere ønsker 
samarbejdet  

 

Alle parter kender deres egen 
rolle i samarbejdet  
 
Alle parter oplever, at det er 
let at komme i dialog med 
hinanden 
 
Alle parter oplever, at der er 
enighed om rammer for 
samarbejdet 

Den pårørende er informeret 
om de møder man kan 
forventes at blive inviteret til 

Informerer om de mødetyper, 
der årligt er ift. lovgivning og 
praksis  

Den pårørende deltager i 
møderne, i videst muligt 
omfang.  

   

 
 
 
 

3. Hvis vi oplever uenigheder i samarbejdet 
 
Det er værdifuldt, at pårørende og medarbejdere er trygge ved at give udtryk for 
deres tanker og påpeger eventuelle uenigheder: 
 

Derfor er det god praksis at: Det gør vi: Det viser sig ved at: 

Pårørende trygt kan udtrykke 
en bekymring eller påpege 
uenighed med den respektive 
boenhed.  

Medarbejderne er lydhøre 
overfor uenighed og inddrager 
gerne ledelsen. Pårørende kan 
ligeledes foranledige et møde 
med den relevante leder. 

Pårørende oplever sig 
imødekommet og er trygge 
ved at henvende sig, hvis der 
opstår uoverensstemmelser 

Pårørende trygt kan påpege 
uenighed med den respektive 
boenheds ledelse. 

Den lokale ledelse er lydhør 
overfor uenighed og inddrager 
landsbyledelsen ved fortsat 
uenighed. Pårørende kan 
ligeledes foranledige et møde 

Pårørende oplever sig 
imødekommet og er trygge 
ved henvendelser, hvis der 
opstår uoverensstemmelser 
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mellem parterne 

Medarbejdere trygt kan 
henvende til pårørende ved 
underen eller eventuelle 
uenigheder. 
 

At pårørende er lydhøre 
overfor uenigheden, og ved 
behov, inddrage ledelsen. 
Medarbejderne kan ligeledes 
foranledige et møde, hvor 
ledelse eller landsbyledelsen 
inddrages. 

Medarbejderne oplever sig 
imødekommet. 

Pårørende er bekendt med, 
hvilke personer i 
organisationen Landsbyen 
Sølund man skal rette sin 
henvendelse til, ved spørgsmål 
og uenigheder, der retter sig 
mod et højere niveau end den 
repektive boenhed.  

Pårørende oplyses om, hvor 
information om 
organisationen forefindes på 
Sølunds hjemmeside 

Den pårørende kan orientere 
sig ift. organisationen 

Hvis pårørende udtrykker en 
bekymring eller uenighed, der 
retter sig mod Landsbyen 
Sølund som organisation, 
henvises til hvilke øvrige 
ledelseslag i organisationen 
eller kommunen, herunder 
relevante 
interesseorganisationer, man 
som pårørende kan henvende 
sig til.  

De respektive boenheder er 
behjælpelige med 
informationer herom og 
kontakt hertil.  

Pårørende oplever sig 
imødekommet 

 

Tavshedspligt 
For pårørende er oplysninger om andre beboere i huset ikke tilgængelige (jfr. Gældende lovgivning 
herom), og medarbejdere kan og må ikke besvare spørgsmål, der omhandler andre beboeres 
adfærd, diagnose og privatliv. 
 
Beboerne i Landsbyen Sølund er kendetegnet ved, at have særlige behov, og er derfor afhængige 
af menneskene omkring dem. Landsbyen Sølund opfordrer derfor til, at de ting man som 
pårørende oplever af kompromitterende art, ikke videregives. 

Pårørende til nyindflyttede: 
Nye pårørende tilbydes, at blive kontaktet af øvrige pårørende, hvis man ønsker det.  

Evaluering: 
Ovenstående træder i kraft december 2017, og evalueres i løbet af 2019 både lokalt og centralt. 


