
TRONDHJEMS HOSPITAL
anno 1277

Referat brukerrådsmøte 23.08.2022

Tilstede:
Bruker/pårørende representanter: Torgeir Olsen Kgt omsorgsbolig, Hans Samuelsen 2.etg, Marit

Pettersen 3.etg, Nina Skjefstad 2.etg sykehjemmet, Elsy Grønningsæter 3.etg sykehjemmet, Randi
Granbo 4.etg sykehjemmet.

Ansatte representanter: Marte Lund divisjonsleder, Hans Frederik Selvaag direktør , Juli Havdal
Eriksen vernepleier Bokollektivet (BK) og Brede Østerås Myrhagen sykepleier avdeling B
sykehjemmet.

Frafall: Anne Karin Eknes divisjonsleder

Saksliste:
1) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Ingen innvendinger.

2) Info fra direktør Hans Frederik Selvaag om Trondhjems Hospital:
Hans Frederik gikk inn i stillingen midt i Corona pandemien. Han er utdannet sykepleier,
har master i innovasjon og kunnskapsledelse.

Hospitalet er nord europas eldste institusjon, vi representerer en viktig institusjon. Hospitalet
skal være ett godt sted å være både for boerne/pasientene, pårørende og ansatte. Når han
startet i stillingen, erfarte han at  strukturen i forhold til ledelse ikke var optimal. Startet med
endring i forhold til ledelse: fra tre avdelingsledere til: to divisjonsledere og seks
avdelingsledere.

Divisjonsleder Anne Karin Eknes.
Avdelingsleder Helena Catharina De Vogel: Omsorgsbolig 3. og 4.etg + hjemmesykepleien
Avdelingsleder Christine Wang: Omsorgsbolig 1. og 2.etg
Divisjonsleder Marte Lund.
Avdelingsleder Hilde Bjelland: Lavollen/Løkkanstua/Østfløya.
Avdelingsleder Vera Beate Wilmann: Bokollektivet (2.og 3.etg)
Avdelingsleder Helene Kildal: Sykehjemmet avdeling A (1. og 2.etg)
Avdelingsleder Silje Marielle Rasay-Palacio : Sykehjemmet avdeling B (2. og 3.etg)

Hospitalet er en stiftelse, som i tillegg til institusjonen og omsorgsboligene eier flere
eiendommer. Disse er utleieboliger, og for å kunne gjennomføre den ønskede endringen i
ledelse, har stiftelsen kunnet overføre overskuddet fra eiendommene til sykehjemsdrift,
målrettet inn mot ledelse.
På grunn av pandemien var i perioden november til mars flere avdelinger nedstengt. I
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samme periode skulle det drives opplæring i HelsePlattformen, summen av flere faktorer
førte dermed til at omorganiseringen fikk en tøff start.
Direktørene informerte om at sykefraværet ved Hospitalet er betraktelig lavere i 2022,
sammenlignet med tidligere år, og det kan stilles spørsmål ved om omorganiseringen kan ha
vært en positiv og viktig faktor?
Døren til direktøren er alltid åpen og han ønsker at terskelen for å ta kontakt skal oppleves
lav, og han vil gjerne at en tar kontakt direkte.

Spørsmål fra bruker/pårørenderepresentanter:
- vanskelig å rekruttere fagpersoner?

- Svar: vi har god dekning i forhold til dag/kveld, men noe utfordrende i
forhold til å få søkere på natt.

- Infoskriv før sommeren:
- ble utarbeidet i samarbeid med leder i brukerrådet.
- Veldig nyttig.
- Dette er noe vi ønsker å fortsette med.

- praksisplasser for sykepleier og vernepleierstudenter?
- likt som for andre enheter i kommunen.
- Vi har både sykepleier/vernepleierstudenter fra både 1.2. og 3. året.

3) Info fra Brukerrådsleder Randi Granbo
Brukerrådet:

- Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er
kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

- Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby høy kvalitet i tjenesten.
- Basert på gjensidig respekt og anerkjennelse.
- Dialog og utveksling er viktig og at det er rom for uenigheter og beslutningene er

baset på felles forståelse.

Hvordan sikre at pårørende-representantene i brukerrådet representerer de
pårørende? Tar en runde rundt bordet på dette:

- Møte på hver avdeling
- en av de ansatte orienterer, deretter gis pårørende rom for å snakke sammen

alene, for så å legge det fram for avdelingsledelsen/brukerrådet.
- Møte på hver etg/avd slik at pårørende har anledning til å komme
- Kgt: ulik erfaring med at pårørende deltar på møter. Lite oppmøte.
- På tross av lite påmeldte til avdelingsmøter, så må det prøves ut på nytt. Verdt

forsøket.
- Hvis vi kan være i forkant, det er kjempeviktig. Jevnlige møter er positivt: feks 2

ganger i året. Gjerne info om forskjellige områder, jo mer pårørende får info om jo
bedre er det å være pårørende. Eksempler på tema for pårørendemøter:

- ernæring
- renhold
- legens rolle

- Ikke for stort, men ikke for få som møter opp.
- ikke så uformelt møte
- Treffe andre i samme situasjon.

- Innspillene som brukerrådsleder så langt har mottatt, kommer ikke på mail, men
gjerne  i samtaler med andre pårørende, på sms eller når hun møter de i gangen osv.

- Det ble foreslått å gjennomføre pårørendemøter på:
- Avd A
- Avd B
- BK
- Kgt.

- Tema Kvelder, kanskje kombinere dette med pårørende kvelder.
- Brukerrådet deltar på pårørendemøte.
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- Brukerrådet kan ta opp saker på vegne av andre slik at en ikke
opplever at det blir vanskelig å ta opp det de har lyst å ta opp.

- Da kan de gode samtalene på møtene føre til at det blir enklere å ta opp saker
med brukerrådet.

Innspill fra brukerrådet:
Spørsmål vedrørende inngangspartiet:

- endringen har ført til at dette ikke blir brukt så mye som tidligere.
- Innspill fra pårørende om at det ikke er så trivelig som tidligere

- endringer, justeringer som kan gjøres?
Hvilke lokaler er tilgjengelig for møter:

- fellesmøter for pårørende, med et tema
- deretter går en avdelingsvis.

Nettverk for brukerrådsledere:
- 24 helse og velferdssenter
- 3 helsehus

Brukerrådsleder har deltatt på to møter der blant annet info: planer for eldreomsorgen. Info
fra øverste ledelse i kommunen har blitt orientert om.

- er det av interesse å motta foiler fra møtene?
- evt skal de legges ut på hjemmesiden, under brukerråd.

- Deltakerne ønsker at det først blir delt med ledelsen
- ønsket er at en skal ha velfungerende brukerråd.

- en er inn i forkant slik at en som pårørende kan gi inspill i forkant og
opplevelsen

På nettverksmøte for brukerrådsledere har leder  blitt informert om aktuelle saker for
pårørendemøter:

- aktivitørens rolle
- serviceverter/kjøkkenvert
- hvordan utnytte  kompetansen til de ulike faggruppene. Kan det være aktuelt å

frigjøre ansatte til spesifikke oppgaver i perioder på dag/ettermiddag?.
- Ressurspersoner → terapeuter som skal ta vare på og være mer spisset mot

aktiviteter.
-

4) Trondhjems Hospital er et Livsgledesykehjem.
Info av: Siri Svenningsson og Frøydis Vestbøstad, som jobber på Enhet for service og
internkontroll (Esikt) i Trondheim kommune.
Enheten skal bidra til at helse- og velferdsområdet fremstår med kvalitet, tillit og
troverdighet gjennom å kvalitetssikre at enhetene jobber i tråd med gjeldende regelverk,
retningslinjer og beslutninger som til enhver tid er gjeldende for organisasjon
kvalitetssikring og internkontroll.

Et kvalitetstegn for livsgledehjem er at det henger et hjerte på døren inn til en institusjon.
Krav skal innfris, men er det mer enn det?
Livsglede er et utspring av nasjonale føringer.
Nasjonal sertifisering, der også de psykososiale behovene søkes ivaretatt. Dette skal gjøres
ved systematikk og struktur. I likhet med legemidler hvor er et godt system for ivaretakelse,
ønsker en seg et like godt system for livsglede. Uavhengig av hvem som er på jobb så blir
livsglede ivaretatt.

Nasjonal sertifiseringsordning: samarbeid med offentlige helseinstanser. Helsedirektoratet
er tett på LFE (Livsglede for eldre) i å utarbeide ordningen.
Startet i 2012.
Psykososiale behov: åndelige, sosiale, kulturelle behov.

- ingen lang tradisjon for å ivareta dette
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- Verdighetsgarantien sier noe om ivaretakelse av de.

Systematiske arbeidet:
- planlegging
- utføring
- dokumentering
- evaluering

Livsgledesirkelen:
- kartlegge: livshistorie
- planlegge: individuell aktivitatkalander
- utføre: individuell aktivitet (IA) og frisk luft (FL)
- Dokumentere: opplevelsen
- Evaluere: dokumentert IA og FL
- Oppdatere: Livshistorie kartlegging og individuell livsgledekalender.

Informasjon om hvordan kunnskap om hver enkelt kan benyttes i møte med den enkelte.
Hver enkelt pasient skal ha hver sin livsglede sirkel.
Personsentrert omsorg: er å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden
rundt seg. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjon blir
ivaretatt. (Tom Kitwood)

Livsglede handler om å gå fra oppgaveorientert til personsentrert omsorg.

Hva er et livsgledesykehjem og hva er kriteriene for å bli/være et
livsgledesykehjem?

Kriteriene for å være et livsgledehjem:
- de 9 kriteriene og livsgledesirkelen.
- resertifiseres hvert år.

Livsglede, må det være “tjo og hei” være artig? Kun de store tingene? hoppe i fallskjerm?
- eller er det å finne ut hva er viktig for hver enkelt?

Startet med over 50 kriterier, som ble til 9 kriterier.

Spørsmål fra bruker/pårørenderepresentanter:
- Hvordan sjekker en om en institusjon er kvalifisert

- livsglede stiftelsen er på årlig resertifisering
- går igjennom to pasienter på hver etg.
- går gjennom systemet
- planer

- Neste resertifiering i november:
- Trondhjems Hospital har kommet så langt i resertifisering forløpet at det

skjer digitalt.
- Har pårørende tilgang til helsami og livsgledejournaler til en person som ikke har

samtykkekompetanse?
- Pårørende har da tilgang til den via helsa mi?
- Kontakt med pårørende er viktig i forhold til utførelse, avklaringer og

dokumentasjon.
- Da det ikke er spesifisert i kriteriene om hvem som skal utføre IA og

FL hos pasient/bruker.
- Livsgledekalenderen:

- er denne synlig for pårørende?
- Ulik praksis, etterspør dette på samtale med primærkontakt.

- Fellesaktiviteter;
- men også individuelle aktiviteter, personsentrert.
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- Ikke alltid det er mulig å gjennomføre aktiviteter og planer som er lagt.
- Da er det viktig å samtale rundt det. Skal ikke gjennomføres hvis ikke

pasienten vil.
- Pårørendemøter: der kan en utveksle tips og råd til andre i samme situasjon
- Hvordan gå fra livshistorie kartlegging til praksis, noen tips?

- Da veldig mange pårørende bruker mye tid og energi på å skriftliggjøre
livshistorien.

- idebank blir opprettet, slik at ansatte kan finne tips og råd i forhold til
aktiviteter.

- godt utgangspunkt for å lage gode stunder.
- Oppdagelser underveis/ kartlegge eventuelle nye aktiviteter som personen

kan være interessert i.
- feks: teste ut bowling, selv om det ikke står i livshistorie.

Livsglede skal inn på avdelingen, ned på gulvet.
- det kan være samtaler
- avlesning
- de små øyeblikkene

Hva er det som gjør at dagen min blir bra!

Det jobbes med at livshistorien kan legges inn i Helseplattformen før du har behov for
tjenester, allerede i første møte med saksbehandler/kontaktperson.

Hvordan praktiseres livsglede på Hospitalet og hvordan involveres de pårørende?
- besøk av pårørende, registreres av ansatte.
- blir det “utnyttet” at noen har god relasjon med enkelte pasienter

- ja, men vi jobber mot at alle skal få kunnskapen.
- noe er relasjon arbeid.

- Det skal være regelmessige møter mellom primærkontakt og pårørende:
- hvert halvt år
- som pårørende kan en etterspørre møtepunkter oftere

Ansatterepresentantene informerte om arbeidet med livsglede på avdelingen.

5) Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.

Neste møte i brukerrådet er: 25.oktober 15:00-17:00


