
  Referat brukerutvalg 

Kl: 13.00 – 15.00 

Sted: Sjøgata 

 

Møtedato: 13.10.20 

Referatdato: 

13.10.20 

Referent: Hege 

Løkken 

 

 

Visjon: 

 

Sammen om velferd og 

utvikling i Vesterålen 

 

Verdigrunnlag: 

 

Trygghet og respekt 

Humør og entusiasme 

Åpenhet og ærlighet 

Saksliste: 

Behov for informasjon og drøfting 

Styret i NFU Sortland lokallag har 

diskutert situasjonen i forhold til 

den pågående pandemien og 

ønsket å bli invitert til et møte med 

Sortland kommune for å kunne 

drøfte situasjonen for de 

utviklingshemmede i kommunen 

på generelt grunnlag. Noen 

stikkord: 

Sortland Kommune sin vurdering 

av situasjonen nå 

Hva gjøres for å unngå isolering og 

ensomhet? 

Behov for informasjon om hva 

som skjer og eller ikke skjer 

I hvilken grad klarer Sortland 

Kommune å gi tjenester i forhold 

til individuelle behov slik 

situasjonen er? 

Hvem bestemmer hva ? 

Deltakere: Møtte: 

Solfrid Dyrø X 

Gunn Heidi Vollen X 

Odd Robert Leiknes  

Sture Jacobsen X 

Hege Løkken X 

Egil Hitland  

Finn Stephansen 

Karin Johnsen 

Yngve Dyrø 

Styret i NFU 

  

  

    

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 

Ansvarlig 

 Etter innspill fra NFU om situasjonen til personer med utviklingshemming under korona 

pandemien, ble det avholdt et utvidet brukerutvalg med representanter fra NFU. 

 

NFU ønsket at vi skulle informere mer om tiltak og vurderinger som har vært gjort, og 

gjøres med tanke på korona pandemien. Vi er enige i at vi har vært i en unntakstilstand og 

at ikke all informasjon har nådd godt nok ut til pårørende og verger. Nå ser vi framover og 

er enig i at dialog og informasjon er viktig. 

 

Sture informerte om at alle tiltak som har vært iverksatt er blitt gjort for å forhindre smitte i 

basene/ avdelingene. Vi holder oss  hele tiden  oppdatert på FHI sine råd og veiledninger.  

 

For å forebygge smitte av koronavirus (covid-19) har alle avdelinger  gjennomført  

risikovurdering av mulig smittefare. Dette er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i 

kontakt med mange mennesker.  

 

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•Hva kan gå galt? 

•Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? 

•Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? 

 

Risikovurdering skal alltid  gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og 

tillitsvalgte. 

 

På bakgrunn av risikovurderinger i den enkelte avdeling blir det  iverksatt nødvendige tiltak 

for å forhindre at brukere og personal blir smittet. 

 

For noen brukere  har tiltakene  medført mindre aktiviteter og mer isolering enn tidligere. 

Dette er uheldig for brukerne. Det skal legges vekt på å tilby andre aktiviteter, som 

innebærer  liten fare for smitterisiko, hvis noen aktiviteter må utgå. Dette kan for eksempel 

være gåturer, kjøreturer, tur i skog og  mark,  kafebesøk og handling på tidspunkt der det er 

mindre opphopning av folk. 

 

For å sikre god informasjonsflyt anbefaler vi at pårørende/verger blir informert enten via 

epost eller i møter om ulike tiltak/vurderinger som blir gjort . Det skal også skrives referat 

etter møter. Det skal også være mulig for pårørende og komme med råd og innspill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsledere/ 

kommunalsjef 

  

Individuelle behov hos brukerne vurderes hele tiden i tråd med FHI sine råd og 

anbefalinger. Her vil vi også legge vekt på smittesituasjonen i kommunen. 

 

 Hvem bestemmer hva: Tidlig i pandemien var det klare nasjonale føringer for å forhindre  

smittespredning. Nå vurders tiltak og aktiviteter ut fra smittesituasjonen i kommunen samt 

FHI sine råd og veiledninger.  Enhetslederne vurderer nå i større grad tiltak i basene.  

Større tiltak blir alltid vurdert på overordnet nivå. 

 

  

 

 

 


