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

Saksliste: 
1. Ny organisering i 

hjemmetjenesten 
2. Orientering om 

velferdsteknologi 
3. Tilsyn ift vold og trusler 

Deltakere: Møtte: 
Silvia Ovik Marhaug x 
Odd-Roger Dahl x 
Øystein Lode x 
Kristin Dahlmo  x 
  
  
  
  
  

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 
 

Ansvarlig 

1 Ny organisering i hjemmetjenesten gjennomført i 2018 
-eget demenslag for brukere med langtkommet demens (må ikke forveksles med 
demensteamet som sammen med fastlegen jobber med  diagnostisering)  
-palliasjonslag (kreft, rus og psykiatri) 
-hverdagsrehabiliteringslag  (hjelp til hverdagsmestring) 
Hvert lag har egen leder 
Omorganiseringen gjør at kvaliteten blir bedre (mer målrettet kompetansebygging,  
brukerne får færre ansatte å forholde seg til og ansatte kjenner brukerne bedre). 
Målet er at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig basert på god livskvalitet 
 
Brukerrepresentantene er fornøyd med ny modell og ser at det dette gagner brukerne. En 
god modell å møte framtidige behov i tjenesten på. Viktig at brukers forventninger avklares 
Største utfordring er bruk av vikarer som er ukjent med bruker.  

 

2 Orientering om velferdsteknologi i Sortland kommune 
Hvor er vi ? Og hvor skal vi? 

• Trygghetsalarmer  180 
• E-låser 120 stk, 102 låser er installert  
• Lokaliseringsteknologi GPS – 17 stk 
• AOS – avstandsoverbyggende samhandling, Skype 
• Diverse andre tekniske hjelpemidler som sengematter, dørmatter, trygghetspakker 

med blant annet dørsensor 
Innovasjon er også arbeidsprosesser, gjerne knyttet opp mot teknologi 

• Nettbrett, Cosdoc + 
• Hverdagsrehabilitering 

Satsing for 2018: 
• Implementering i større skala av teknologi som er kjøpt inn 
• Medisindispensere 
• Digitalt tilsyn 
• Opplæring av ansatte i Velferdsteknologiens ABC 

 

 



Innspill fra brukerrepresentantene: Hvordan kartlegge/innfase velferdsteknologi i hjemmet 
i dialog med bruker/pårørende? Hva er viktig for deg? Fokus på dialogen mellom 
primærkontakt og bruker. Tas opp i neste møte 

3 Tilsyn på vold og trusler, Arbeidstilsynet 
-ny rutine ift vold og trusler, styrket oppfølging av ansatte 
-styrke kompetansen til ansatte ift utagering 
-avviksregistrering og risikovurdering 
-økt bevissthet ift området. 
-ingen avvik på tilsynet. 

 

 Annet 
Kontaktinformasjon til brukerrepresentantene legges på hjemmesiden til Sortland 
kommune slik at de er tilgjengelig for brukere av tjenesten. Brukerutvalget skal ikke ta opp 
enkeltsaker men jobbe på overordnet nivå. 

 
Silvia 

 Saker til neste møte: 
1. Tilrettelegging i hjemmet hos  nye brukere fra et bruker- og ansattperspektiv.. 

Hjemmet blir også en arbeidsplass. Innføring av ny teknologi –hvordan sikre god 
opplæring til ansatte 

2. Ta fram saker fra forrige innkalling/møte i Samfunnssalen 
3. Rett medisin til bruker, orientering om rutiner legemiddelhåndtering 

 
 

Silvia 
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