
   brukerutvalg 

Klø 14.00 

Sted: Sjøgata 

Møtedato: 04.02.21 

Referatdato:  

 

 

Visjon: 

 

Sammen om velferd og 

utvikling i Vesterålen 

 

Verdigrunnlag: 

 

Trygghet og respekt 

Humør og entusiasme 

Åpenhet og ærlighet 

Saksliste: 

-Informasjon om vaksinering 

-Informasjon om ny organisering  

Aktivitetssenteret/avlastningsbolig 

Eventuelt: 

-Informasjon om smittevern 

- Strøing utenfor beboernes 

leiligheter. 

- Parkering utenfor beboernes 

leiligheter 

 

Deltakere: Møtte: 

Solfrid Dyrø  

Gunn - Heidi Vollen  

Odd Robert Leiknes  

Sture Jacobsen  

Hege Løkken  

  

  

  

  

    

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 

Ansvarlig 

1. Vaksinering: Sture informerer;  

Vaksinering Covid-19 

Sortland kommune er nå i gang med å vaksinere befolkningen mot Covid-19. 

Vaksineringen foregår i rekkefølgen listet opp nedenfor. I tillegg kommer enkelte personer 

med høy risiko i alderen 18–64 år (se prioriteringsgruppe 4). 

Disse gruppene kan nå registrere seg for vaksinering, andre må vente. 

 

Vi følger også nasjonale anbefalinger om at 20 % av mottatte vaksiner skal gå til utvalgt 

helsepersonell. Disse vil få informasjon om dette fra sin leder i kommunen. 

  

Prioriteringsrekkefølge 

1. Beboere i sykehjem  

2. Alder 85 år og eldre 

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og; enkelte personer med høy risiko 18–64 år* 

5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 

6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 

7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 

 

* Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert 

samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

•organtransplantasjon 

•immunsvikt 

•hematologisk kreftsykdom siste fem år 

•annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt 

immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

•nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller 

lungefunksjon 

•kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

 

*Tjenestemottakere som kan komme til Samfunnssalen for vaksinering bør få hjelp av 

 



personalet eller verge/pårørende  til å registrere seg i vaksinasjonskø via Helseboka på 

kommunens hjemmeside. 

 

 

2. Informasjon om omorganisering: Avlastningsboligen og aktivitetssenteret er nå en avdeling 

med felles leder. Ny leder blir Kristine Stikholmen. Dette vil ikke ha noen praktisk 

betydning for tilbudet til brukerne. 

 

 

3. Informasjon om smittevern: Vi har stort fokus på smittevern, og forholder oss til råd og 

veiledninger fra FHI og nasjonale føringer. Basene informerer så godt de kan om endringer, 

men noen ganger kommer tiltakene brått på, og da er det ikke alltid man klarer å være i 

forkant med informasjon. Når det gjelder informasjon vedr støttekontakt er det 

tjenestekontoret som informerer. Ved endringer av musikkøvelse er det kulturfabrikken 

som informerer. Ellers prøver man å legge til rette for aktiviteter som ivaretar smittevernet. 

 

 

4. Strøing utenfor brukernes leiligheter: Strø bil fra kommunen stør på gårdsplassen og 

parkeringsplassen, mens Basens har ansvar å strø rett utenfor brukernes leiligheter, der stø 

bil ikke kommer til. 

 

 

5. Parkering utenfor brukernes leiligheter: I Kjempenhøy er ikke dette noe problem. Der 

parkerer både ansatte og besøkende på egen parkeringsplass utenfor Blåbyhallen. Noen av 

de andre Basene har for liten parkeringsplass. Sture undersøker med Boligstiftelsen om det 

er mulig å utvide parkeringsplassen  ved Base Snorresvei.  

 

 

6. Mangel på rutiner i helgene/ aktiviteter: Det framkommer i møtet at noen av brukerne ikke 

har uteaktiviteter i helgene. Forklaringene som oppgis er at det er fravær blant personalet 

og koronasituasjonen. Det er også en oppfatning blant pårørende og NFU at dette kan være 

personavhengig. Vi oppfordres til at det så langt det er mulig legges til rette for aktiviteter 

som brukerne ønsker å gjennomføre 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 


