
 

  Brukerutvalg institusjon 
Sted: LMT, Glassburet Møtedato: 15.09.22 

Referatdato: 
 

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

Saksliste: 
1. Gjennomgang av referat 

forrige møte  
2. Nytt alarm anlegg 
3. Pårørende kaffe 
4. Vaskeri/ merking av tøy 
5. Tilbakemelding til 

brukerutvalg – mottak av 
pårørende. 

Deltakere:  Møtt: 
Sture Jacobsen x 
Siv Pareli x 
Ulf Johansen x 
Birgit Davidsen x 
Brynjar Berntsen x 
Inger-Lise Markusen x 
  
  
  
  
  

    
 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

1  Gjennomgått og gitt litt oppdateringer i fht: 
 -Nytt sykehjem, der er Consto i Bodø anbudsvinner og formøte om skisseprosjektet 
gjennomført.  
 

 
Sture 

2 Pasientvarslingsanlegget er noe forsinket da det var feil ved dørlåsene, der må nye 
fjerer produseres og byttes ut. Alarmsmykker som er levert har lav batterikapasitet , 
men vil bli tatt i bruk også fulgt opp underveis.. 

 

3 Pårørende kaffe satt til 27.10.22 kl 18 i kantina Lamarktunet. 
Saksliste : Vaskeri, Pasientvarslingsanlegg og frivillighet i avdelingene – hva og hvordan ? 
 

 

4 Vaskeri: gjennomgått skriv som er utarbeidet av kommunen og sortland arbeidssenter. 
Enighet om at det var et informativt skriv men oppleves som mye å lese. Forslag om å 
endre til punkt listing på det som er viktig. Siv tar dette videre. 
Viktig at skrivet er linket inn i innkomstsamtlen og gjennomgås. 

 
Siv 

5 Tilbakemelding til brukerutvalg: 
Pårørende opplever at det er stor forskjell på hvordan de blir mottatt i ulike avdelinger. Der 
er pårørende som opplever seg dårlig behandlet, avvist med at personalet er opptatt eller 
har pause. 
Det snakkes om gode og dårlige avdelinger. 
Avdelingslederene må jobbe med at pårørende blir sett og hørt. Ofte er pårørende i en 
sårbar situasjon med dårlig samvittighet og usikkerhet. 
Alle ansatte bør gå med navneskilt. 
Jobbe med å se pårørende som en ressurs og verdifull.Omdømmet til avdelingene utad er 
viktig. 

 



Siv tar dette med tilbake til enhetsledermøtet. 
Pårørende i hj.tj. har tatt kontakt med såpørsmål om det kan påses at mat som settes fram til 
hjemmeboende faktisk blir spist – tas videre til brukerutvalg hj.tj. 
Siv sjekker ut om kantina etter hvert vil starte opp med middagsservering x 1 pr.uke som 
før. 
Ting som forsvinner: Pårørende har opplevd at gjenstander/klær har forsvunnet, og spør 
hvordan det håndteres ? Det er rutine om erstattning hvis det er årsaken kan skyldes 
personal/enheten. 
I innkomstsamtalen skal det tas opp og informeres om risiko ved å ha verdifulle 
/affeksjonsverdi gjenstander på rommene.  
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