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Brukerråd 09.11.2022

Møtet gjelder Brukerråd Hospitalet

Dato og tid 09.11.2022

Sted Peisestua

Deltakere Randi Granbo, Hans Samuelsen, Nina Skjefstad, Juli Havdal, Brede Myrhagen, Ida
Marie Oldernes, Anne Karin Eknes

Referent Marte Lund

Møteinnkaller Randi Granbo

Meld forfall til

Saksliste:
● Avdelingslederne presenterer seg.

○ skal ikke delta videre på møtet

Sak1:
○ hvem skal pårørende henvende seg til?

■ primær
○ Hvem skal brukerråd representanter henvende seg til?

■ avdelingsleder.
○ Organisasjonskart

■ Avklare roller.
● Aktivitør inn i brukerrådet:

○ presentere seg:
■ Ida

● Orientering om oppgaver til servicevert
○ Arbeider med å gjøre prosedyren lik på Hospitalet.
○ Er i tillegg til grunnbemanning.

■ 2-3 dager hver uke.
Hvem har ansvar for støvtørking.

- ansatte/pleiere på avd.
- Primærkontakten?

- er det inn i en plan?
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● Oppfølging etter pårørendemøtet
● primærkontakt

● Miljøet i avdelingen, hva skjer i avdelingene:
○ hva med de pasientene som ikke er i gruppe

■ etter frokost og smutthull i dagen.
● da kan en ha en til en møter
● hvordan prioritere hver enkelt pasient

○ går ut ifra hvem som skal ha livsglede aktiviteter.
■ Individuell aktivitet.
■ Frisk luft.

○ To aktivitører er på sykehjemmet.
■ en hver dag.
■ Ansatte varsler om hvem som har behov den

dagen.
○ Ansatte på avdeling er ansvarlig for å ivareta hver enkelt,

krever god dialog mellom.
○ Nyhetsbrev for hver avdeling.

● Informasjon om Kgt 72:
○ Kommunen har ikke presentert noen plan for nedleggelsen.

■ Usikkerhet omkring hva skjer og hvordan blir pasientene ivaretatt.
■ Flere meget dårlige beboere
■ Beboerne lurer på sine rettigheter?

● Hva kan de gjøre?
● De opplever ikke ivaretakelse

○ mister nettverket sitt ved å flytte.
○ Kan brukerrådet bistå?
○ Hva står i beboers kontrakt?
○ Skal nettverket til pasient ivaretas?

■ Verdigheten opprettholdes.
■ Ivaretas som gruppe, veldig viktig.

○ Skrevet et skriv i forhold til brukernes rettigheter, som oversendes kommunen.

● Dato for julebord for hver etg/avd.
● Etterlyser en plan for hallen:

○ ett samlingssted for pårørende/brukere
○ Ønsker at det er plass til flere

Legg ved Demensplan 2025.

Til neste møtet:
- hvem vasker hvor ?

- renholder
- hvordan sikrer en godt nok renhold.
- Orientering om medarbeiderundersøkelsen.


