
Referat Brukerråd

Tilstede:
Marte Lund, Torgeir Olsen HDO, Hans Hansen pårørende BK2, Randi GRanbo A4
pårørende, Marit Pettersen BK3 pårørende,
Nina Skjefstad A2 pårørende, Else Grønningseter, A3 pårørende
Anne karin Eknes (referent)

Deler ut retningslinjer for brukerråd
Brukerråd i Helse og velferd fra Trondheim kommune

Marte gjennomgår retningslinjer.
Informerer om omorganiseringen. Årsak for store avdelinger
Endring fra forstander til direktør.
Saksliste settes opp i samarbeid mellom enhetsleder /divisjonsledere og brukerrådets leder.

Ikke blitt informert om noe som har skjedd de siste årene.
Lurer på
Oppfordre andre pårørende til å ta kontakt med brukerrådsmedlemmet som tilhører din
avdeling.

Valg av leder til brukerrådet. Enstemmig valgt
Randi Granbo A4  -( leder ønsker å sitte 1 år)
Marit Pettersen BK3 - vara 2 år

Nettverk for yngre beboere, Hospitalet er med.

Møteplan for 2022:
Vår:

● 26.04. tirsdag  kl. 16.30 - 18.30
● 14.06. tirsdag kl.16.30 - 18.30

Høst:
● 07.09. onsdag kl. 16.30 - 18.30
● 21.11 mandag kl. 16.30 - 18.30

Brukerundersøkelser ikke blitt gjennomført grunnet korona pandemien

Stått i media om dårlig bemanning og kompetanse i eldreomsorgen

Gangbane og ribbevegg sto i gangen tilgjengelig i1. etg på sykehjemmet. Ble flyttet inn på et
rom og er ikke blitt brukt.
Randi G er fysioterapeut, ikke bemannet for at beboerne kan bevege seg inne og ute.
Sykehjem i Trondheim hvor beboere kan få velge en aktivitet.
Passiv tilværelse for mange beboere.
Kunne vi invitere noen fra livsglede, sykepleiestudenter driver livsglede frivillig,



Arrangementene for frivillige kjempefine for gamle beboere, yngre beboere kunne ønske
nyere musikk.
Moden for fornye musikken på lille kafe og onsdagskafeen
Også beboere som har behov for en til en kontakt - livsglede tilbud til disse?
Livsgledemøte en gang per månded.

Aktivitetsplan
Prøve ut ukeplan til beboere
Livshistorie - gode på å innhente historiene, men ikke så gode på å anvende i praksis.

Bruke Musikk på avdelingene. Savnes av pårørende

Pårørende møter per avdeling.
Avd ledere vil kalle inn.
Mest sannsynlig bli til høsten grunnet innføring av Helseplattformen.

Referat fra brukerrådet
Sendes til alle pårørende på mail - Gerd Ingeborg sende ut
Greit med navn og mailadresse på Brukerrådets medlemmer.

Hvor aktiv skal man være som medlem av brukerrådet.

På neste møte gi informasjon om PAVA dører på institusjonsavdelingene, ikke
HDO/aktivitetssenter.
Første 3 måneder av 2023. Med løsningen følger det med utstyr x

Vedlikeholdsplan,
Vinduer dårlige på BK - skal de skiftes, oppgraderes lurer pårørende på

Spisepause
Beboere sitter alene på stua, ansatte tar pause sammen.
Ikke godt for pårørende å se.
Pårørende mener at ansatte ikke kan ta pause sammen.

Ansatte på BK har betalt matpause på kveldsvakten.

Sykepleiere/vernepleiere har betalt matpause på kveld på fra sykehjemmet og HDO.

Servicevert BK

Middag fra storkjøkken til sykehjem og BK.
Middag til HDO til Kongensgate 72.
Middag er endret til kl. 15.30 på sykehjemmet.

Mangel på sykepleiere - gjelder det også her. Blir det snakket om, reflektert rundt på
Hospitalet.
Ja, det er refleksjon rundt dette. Vi har rekruttert spanske sykepleiere for å dekke stillinger.



Besøk av dyr.
Røde kors har vi samarbeid med, besøkshund. Ikke noen som kommer akkurat nå.
Besøksvenner fra Røde kors.

Fint for pårørende å få vite når vi er bedre bemannet - eks KVT elever, sykepleierstudenter,
lærlinger.

Pårørende savner bilder av ansatte i gangen. Vet ikke hvem mange er.

Hvor lang tid i forveien - agenda til  brukerrådet. - ønsker 14 dager før møtet

Omvisning - er vi igang med aktiviteter
Livsglede tilbudet på huset
Innspill til agenda
Leder i brukerrådet sender ut innkalling

Venter på programmet til 17.mai.

Representant fra kommunen - må rettes opp.


