
  Referat brukerutvalg 
Sted: Glassburet 
Lamarktunet 

Møtedato: 24.10.18 
Referatdato: 
24.10.18 
Referent: Silvia 
Ovik Marhaug 
 

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

Saksliste: 
1. Tilrettelegging i 

hjemmet fra et bruker – 
og ansatteperspektiv 

2. Orientering rutiner 
legemiddelhåndtering 

3. Orientering det gode 
pasientforløp 

Deltakere:  Møtt: 
Silvia Ovik Marhaug x 
Odd-Roger Dahl x 
Øystein Lode x 
Eirin Edvardsen x 
Marit Brenna Hansen x 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

1 Tilrettelegging i hjemmet fra et bruker – og ansatteperspektiv. Omgjøring av et privat hjem 
til en arbeidsplass. Fra bruker- og pårørende sitt ståsted blir autonomien og selvråderetten 
satt på prøve i møte med krav om tilrettelegging i hjemmet når ulike tjenesteutøvere skal ha 
sin arbeidsplass der. Det er behov for større rolleavklaringer i forhold til hvem som skal 
være kontaktperson og veileder spesielt innenfor boligtilpasning, der det både blir en 
inngripen i selve utforming av huset, økonomi og hjelpemidler inn i hjemmet. Ergoterapeut 
Marit Brenna Hansen deltok på denne delen av møtet og kunne opplyse om at det nå er 
ønskelig fra NAV hjelpemiddelsentral med boligavklaringsgrupper i kommunene. Et 
boligteam som kan koordinere og veilede innenfor boligtilpasning. Teamet skal bestå av 
representant fra helse (ergoterapeut), teknisk fagpersonell og Nav som kan gi økonomisk 
veiledning. Vi følger opp denne saken videre og ser på muligheten til snarlig å få etablert et 
slikt team i vår kommune. Få den synliggjort på hjemmesiden med egen fane under helse- 
og omsorg som heter boligveiledning.  Kan tjenestekontoret informere ut når de er på første 
hjemmebesøk om at denne tjenesten er tilgjengelig i vår kommune?  
 

Marit/Silvia 

2 Enhetsleder orienterte om håndtering av legemidler i hjemmetjenesten. Gjennomgang om 
multidoser, rutiner for legemiddelhåndtering i compilo, rutiner for legemiddeltest og 
delegasjon til ufaglærte, samt viktigheten av at pasienter ber om å få gjennomgått sin 
medikamentliste når de er hos fastlegen slik at den til enhver tid er oppdatert. Og fastlegens 
ansvar i å foreta årskontroller med oppdatering av medikamentlister.  
 

 

3 Eirin orienterte om prosjektet det gode pasientforløp, som er et prosjekt som skal bedre 
samhandlingen mellom ulike tjenestenivå. Det er 24 kommuner i Norge som deltar i totalt 8 

 



nettverk. Seks ansatte fra ulike enheter i Sortland kommune danner en prosjektgruppe. Det 
utarbeides nå egne sjekklister for hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. For 
hjemmetjenesten skal det lages rutiner på at bruker som kommer ut fra sykehus skal ha hatt 
besøk av en sykepleier innen tre dager, og ha oppfølgingstime hos fastlege innen 14 dager. 
Det er en årlig nasjonal dag der «hva er viktig for deg» dagen blir markert.  
 

 Neste møte: Dato for neste møte blir onsdag 21.11.18 kl 14.00. på Lamarktunet. Sak til 
møte blir evaluering av brukerutvalget. Det ønskes innspill på andre saker som er ønskelig 
blir satt opp.  
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