
  Referat brukerutvalg 
Kl: 09.00 – 11.00 
Sted: Sjøgata 

Møtedato: 15.05.20 
Referatdato:  
 

 
Visjon: 
 
Sammen om velferd og 
utvikling i Vesterålen 
 
Verdigrunnlag: 
 
Trygghet og respekt 
Humør og entusiasme 
Åpenhet og ærlighet 

Saksliste: 
1.Informasjon om tiltak knyttet til  
korona pandemien. Pårørende 
etterlyser aktiviteter når 
Dagsenteret er stengt. Pårørende 
ønsker å bli tatt med på råd 
2. Aktivitetsplaner/ dagsplaner 
3. Feriestøtte 

Deltakere: Møtte: 
Solfrid Dyrø x 
Gunn Heidi Vollen x 
Odd Robert Leiknes x 
Sture Jacobsen x 
Hege Løkken x 
  
  
  
  

    
 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

1  
Informasjon om tiltak knyttet til korona pandemien: Sture og Hege informerer om 
oppbyggingen av ulike tiltak knyttet til å forhindre  utbrudd av korona i basene og 
institusjonene. Mange av våre brukere er i risikogruppen for å bli alvorlig syke,  eller i verste 
fall avgå med døden av covid19 sykdom. Vi har hele tiden forholdt oss til FHI og nasjonale 
føringer. Det har vært tidkrevende og utfordrende for alle som jobber i helse og omsorg,  
Beklageligvis har vi ikke vært god nok på informasjon og involvering av  pårørende i denne 
fasen. Flere av tiltakene har ført til begrensninger for våre brukere. Det har vært stengt 
dagtilbud og arbeidstilbud. Videre har vi hatt flere  begrensninger  i forhold til nær  kontakt 
med familie og venner. I tillegg har det vært færre aktiviteter 
 
Men som en av brukerne sier «Det er Sture og Erna sin feil» 
 
Vi åpner gradvis opp for flere og flere aktiviteter.  
 
Sortland kommunes hjemmeside oppdateres stadig også med informasjon om korona. Lurt å 
lese litt på hjemmesiden for å få med seg siste nytt. 
 

 

2.  
Brukerutvalget ønsker også at vi skal bruke aktivitetsplaner/ dagsplaner mer aktivt enn det har 
vært gjort til nå. Alle basene oppfordres til å bruke dagsplaner til de av brukerne som har 
behov for dette. 

 

3.   
Feriestøtte: Det er 3-4 søknader i år. Usikker på om dette har med korona pandemien å gjøre 
eller om informasjonen har vært for dårlig, men etter det vi kjenner til har det vært sendt ut 
informasjon til verger / pårørende Det er kun en person som fyller kriteriene for å få støtte til 
feriereise i år. 
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