
 
Referat brukerutvalg hjemmetjenesten 
 

Sted: Kantinen LMT Møtedato: 05.05.21 
Referatdato: 
02.06.21 
Referent: EE 

 
Visjon Sortland 
kommune: 
 
Sammen om velferd og 
utvikling i Vesterålen 
 
Verdigrunnlag: 
 
Trygghet og respekt 
Humør og entusiasme 
Åpenhet og ærlighet 
 
Visjon 
Hjemmetjenesten: 
 
Vi ønsker å bidra til 
trygghet, verdighet og 
gode dager. 

Saksliste: 
1.Referat forrige møte 
2.Div. info fra komm.sjef 
3.Tegninger nytt sykehjem 
4.Evaluering utkjøring av 
middager fra LMT 
5.Handling  
6.Div. info fra brukerrepr 
7.Smittevern 
8.Diverse 

Deltakere: Møtt: 
Unni Glad x 
Elin Ridola x 
Jonn Arthur Aas x 
Sture Jacobsen x 
Eirin Edvardsen x 
  
  

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 
 

Ansvarlig 

 Bladet Vesterålen ved Sverre Idar Lakså deltar på møtet. Intervjuer brukerrepresentantene. 
Brukerrepresentantene ønsker flere innspill fra brukere og vil bli mere synlig. Artikkel i 
avisen ons 12.05.2021 

 

1 Gjennomgang referat 10.02.2021. Enighet om at det ikke lages en egen facebookside for 
brukerutvalget. 

 

2 Diverse informasjon fra kommunalsjefen:  
CosDoc+: Arbeidslister til de ansatte og journalsystem på mobil. De ansatte har tilgang til 
journal og skriver rapport ute hos brukerne. Prøvd ut i Lag 2. Positivt og skal innføres i Lag 
1 og 3 også. En kvalitativ fremgang. 
Pasientnett: system Apotek1 har. Hj.tj bestiller medisiner direkte, noe som gir større 
sikkerhet. Effektivt, da de ansatte slipper å stå i kø på apoteket. 
Kantinen LMT: Grunnet smittevern, usikkert når den kan åpnes igjen. Kommunalsjefen ble 
utfordret på bruken av kantinen, noe han vil informere om, på neste møte. 

 

3 Kommunalsjefen gjennomgikk tegninger av hjemmetjenestens nye lokaler, i det nye 
sykehjemmet. Det er planlagt ferdig i januar 2023, men vil bli noe forsinket. 3 byggetrinn. 

 

4 Avslutning av utkjøring av middager fra kjøkkenet på Lamarktunet har gått greit. Brukerne 
kjøper Fjordland, familie handler, lager opp middager som fryses o.l Butikkene har godt 
utvalg. Noen kommentarer ifht. grønnsaker. Fordel at brukerne får bestemme maten selv. 

 

5 Ny avtale med Joker Eidsfjord fra 01.06.2021. Hj.tj tar bestilling, skanner lister til Joker, 
som kjører ut matvarene. Brukerne betaler kr. 50.- for tjenesten.  

 

6 Ingen innspill til brukerrepresentantene.  



 
7  Det jobbes godt med smittevern i hjemmetjenesten 

 
 

8  Nytt møte onsdag 08.09.2021 kl. 13-14.30 i Kantinen LMT 
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