
 
Referat brukerutvalg hjemmetjenesten 
 

Sted: Kantinen LMT Møtedato: 
10.02.2021 
Referatdato: 
15.02.2021 
Referent: Eirin 

 
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.Diverse informasjon fra 
kommunalsjefen  
3.Diverse informasjon fra 
brukerrepresentantene 
4.Smittevern i hjemmene, 
vedr. Covid-19 
5.Eventuelt 

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

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 
 

Ansvarlig 

1 Kommentarer til referat 30.11.2020: Ifht. budsjett, så får kommunen uttelling for 
demografisk økning av eldre. Ellers ingen kommentarer 
 

Sture 

2 Media kom ikke til dette møtet, men forsøker til neste.  
Kommunalsjefen informerer at det på grunn av høyt fravær (sykdom, permisjoner o.l) er 
vanskelig å få gjennomført alle tjenester, da spesielt praktisk bistand. Det jobbes stadig 
med å få nye vikarer. Informasjon om 6 ulike nhi.kurs (Norsk helseinformatikk) nye 
vikarer må gjennomføre. Brukerrepresentantene syns dette er en god løsning, men påpeker 
at det er viktig at det elektroniske er ok. Det kommenteres at vedtakene bør tidfestes og om 
evt. de pårørende kan hjelpe mere til?  
Det undersøkes om det er private aktører vi kan samarbeide med. 
Informasjon om rekruttering av nye sykepleiere, med god søknad. Informasjon om nytt 
sykehjem og nye lokaler til hjemmetjenesten, som skal være ferdig i 2023. 
Informasjon om oppstart av vaksinering av brukere 85+ og 75-84 år.  

Sture 

3 Ingen innmeldte saker. Som pårørende er de fornøyd med tjenesten. Diskusjon rundt ulike 
arena brukerutvalget kan være representert på. Forslag om at media setter inn lenke, direkte 
til brukerutvalget, når de refererer til dette. At brukerrepr. blir invitert til f.eks 
pårørendeskolen for personer med demens. Kommunen inviterer til de arena vi er kjent 
med, så må brukerrepr. følge med og evt. invitere seg inn i andre fora/ tilstelninger. Evt 
lage en egen Facebookside? 
 

Jonn Arthur 
Elin 

4 Diskusjon rundt smittevern. Kommunen jobber godt med dette.  Eirin 



 
5 Neste møte onsdag 05.05.2021 
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